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Zásadní věcí je
otázka konkurenceschopnosti
této země,
říká prezident Svazu
průmyslu a dopravy
Ing. Jaroslav Hanák
Více na stranách 20 až 22.

časopis pro podporu průmyslu cestovního ruchu

Olomoucký kraj se svými dvěma turistickými regiony
– Jeseníky a Střední Moravou – je místem, které svou
rozmanitostí uspokojí každého návštěvníka. Na své si přijdou
vyznavači pěší turistiky, horských túr či relaxace. Hory a malebná
příroda s unikátním klimatem jsou tím pravým místem pro výlet
i dovolenou v létě i v zimě.
Milovníky kultury, architektonických skvostů a památek zaujmou
města a městečka na Střední Moravě. Hrady, zámky a muzea
otevírají své brány a odhalují tak dávná tajemství předků. Během
sezóny se zde koná řada kulturních akcí, které jsou určeny
pro velké i malé návštěvníky. Zkrátka nepřijdou ani sportovní
nadšenci. Pro ně je připravena neustále se rozšiřující síť cyklotras, sportovní centra i aquaparky. Bavit se tak může celá
rodina. Odpočinek nabízí několik zdejších lázeňských zařízení,
například Termální lázně ve Velkých Losinách a Priessnitzovy
lázně v Jeseníku. Neopakovatelná je také atmosféra hanácké
metropole – Olomouce, která je přirozeným centrem regionu.
Za obdiv zcela jistě stojí Sloup Nejsvětější Trojice, památka
zapsaná na seznamu UNESCO, unikátní barokní kašny, ale
i mnoho dalšího.

Harmonie kultury a přírody

Přijeďte a uvidíte!

www.ok-tourism.cz

Tipy na výlet:
Příklady jsou uvedeny pro 2 dospělé osoby
a 1 dítě do 15 let (2+1) s využitím
Olomouc region Card – 48 hod.

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky
Nejzajímavější místa v Olomouci, na Střední Moravě a v Jeseníkách lze poznat
zdarma nebo s výraznou slevou díky turistické slevové kartě Olomouc region Card.

VSTUPY ZDARMA: 74 míst
Bouzov

Veteran Arena, Olomouc

Zoo Olomouc

hrady • zámky • muzea • zoo • památky UNESCO
• veřejná doprava v Olomouci • sbírkové skleníky
• botanická zahrada • arboretum • minigolf • golf
Vlastivědné muzeum, Olomouc Zámek a zahrady Kroměříž

Petříkov

(1. den cca od 15.00 hod., 3. den cca do 15.00 hod.)

JESENÍKY
1. ½ den: Zámek Jánský Vrch
– muzeum Javorník
2. den: Zlatorudné mlýny – muzeum Zlaté Hory
– rozhledna Biskupská kupa
– Jeskyně Na Špičáku
– Adrenalin Park Jeseníky (Česká Ves)
3. ½ den: Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník
– Muzeum Vincenze Priessnitze
– letní bobová dráha (Petříkov)
Orientační cena pro 2+1:

bez karty: 1 180 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 730 Kč

ATRAKTIVNÍ SLEVY: 121míst
Aquapark Olomouc

Kouty nad Desnou

lázeňské procedury • bazény • aquaparky
• jeskyně • divadlo • sport • restaurace • ubytování
• adrenalinové zážitky • muzea • památky

Javoříčské jeskyně

Dlouhé Stráně

Mladějov

STŘEDNÍ MORAVA
1. ½ den: Hrad Šternberk – Golf Club Olomouc
2. den: veřejná doprava v Olomouci
– Muzeum moderního umění
– audioprůvodce – Veteran Arena
– Zoo Svatý Kopeček – Fort č. II Radíkov
3. ½ den: Prohlídka města
Lipník n. Bečvou s dárkem
– Hrad Helfštýn – Aquapark Plovárna Hranice
Orientační cena pro 2+1:

bez karty: 1 825 Kč, s kartou: 450 Kč

Další informace na

www.olomoucregioncard.cz

Ušetříte: cca 1 375 Kč

PŘEHLED AKCÍ V SEZÓNĚ 2011
26. března
2. dubna
9.-10. dubna
16.-17. dubna
30. dubna
7. května
21. května

Jarní burza auto-moto veteránů
Turnaj v extrémním golfu “Ve stopách Velké pardubické”
- mezinárodní mistrovství ČR dvojic “Texas Scramble”
VIII. ročník Ceny hejtmana Pardubického kraje všestrannost
Kvalifikace Zlaté podkovy - všestrannost
Drezurní závody s firmou Káva - Kávovary Sýkora

Dostihový mítink
Dostihový mítink - Britský den
1. kvalifikace na 121. Velkou pardubickou České pojišťovny

28. května
4. června
8. června

Dostihový mítink - Ruský den

11. června

Dostihový mítink - Polský den

17.-19. června
25. června
2. července
15.-17. července
29. - 31. července
6.-7. srpna
13. srpna
20. srpna
2.-4. září
10. září
24. září
7. října
8. října
9. října
22. října
27. října
29.-30. října
5. listopadu

Dětský super den
Liga zemědělských škol - parkur
2. kvalifikace na 121. Velkou pardubickou České pojišťovny
Tuningový sraz - Relax meeting
Mezinárodní šampionát Welsh Pony - Cob

Dostihový mítink - Italský den
Zlatý pohár Chládek a Tintěra Pardubice
Kvalifikace Zlaté podkovy - soutěže spřežení
Mezinárodní závody ve všestrannosti - olympijská kvalifikace
Národní závody ve všestrannosti
Národní šampionát Shagya Arab

Dostihový mítink - Slovenský den
3. kvalifikace na 121. Velkou pardubickou České pojišťovny
13. mezinárodní výstava Koně v akci

Dostihový mítink - Francouzský den
4. kvalifikace na 121. Velkou pardubickou České pojišťovny
Podzimní burza auto-moto veteránů
IV. ročník Středoevropské dražby anglického plnokrevníka

Dostihový mítink - Domec St. Leger
s Českým rozhlasem Pardubice
Dostihový mítink
121. VELKÁ PARDUBICKÁ ČESKÉ POJIŠŤOVNY
Dostihový mítink - Závěrečné dostihy ČASCH
Velká zemědělská Agrotec - prezentace zemědělské techniky
Prostata Cup - Rozlučková všestrannost
Hubertova jízda
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I vejdeme opět kamsi, a aj, tu na tak vysokých a širokých
stolicích seděli, že řídký k nim přistoupiti a dosáhnouti mohl,
kromě po nástrojích. Měl zajisté každý dlouhé jakési místo
uší z obou strán trouby, do nichž když kdo co mluviti chtěl,
šeptati musil. Ale byly oklikovaté1 a děravé, mnoho slov, než
se hlavy doneslo, mimo ven vybíhalo: a která došla, na větším
díle změněná docházela. Což sem odtud znamenal, že se ne
vždycky mluvícím odpověd dávala, někdo, i dosti tuze volaje,
dovolati se do mozku nemohl: někdy se dávala odpověd, ale
nic k věci. Podobně místo očí a jazyku trouby byly, skrze něž
se často jinák, než věc byla, vidělo, a jinák, než sám třeba pán
mínil, odpovídalo.
Jan Amos Komenský,
Labyrint světa a ráj srdce, L.P. 1624
1

zakřivené

I dosti tuze
volaje, dovolati se
do mozku nemohl

L

ázeňská léčba zpravidla
řeší následek těžkého
onemocnění. Při včasném absolvování však může
poškození zdraví zabránit. Jejím
výsledkem, zvláště u dětí, totiž
bývá odstranění příčin onemocnění a navození adaptačních
mechanismů zdravého člověka.
Ty tam jsou ale doby, kdy klientelismus neměl až tak zásadní
vliv na české věci veřejné. O tom,
jak až moc jsou preferováni
pacienti-spotřebitelé mj.
svědčí úbytek dětských léčeben
a obstrukce při přidělování komplexních léčebných lázeňských
poukazů. Po armádních zakázkách (které v Česku netřeba
národu zdůvodňovat) jsou totiž výdaje na zdravotnictví společensky nejodůvodnitelnější. Celý medicínský obor, opírající se
o přírodní léčivé zdroje, o v lázeňství po generace cizelovaný
um lidských zdrojů a výsledky vědeckých výzkumů balneologů,
je tak pasován do role nepřítele státu. Nechávám na čtenářích
Všudybylu, abyste si na opačnou stranu rovnice dosadili ty,
kteří v Česku předvádějí, že: „Stát jsem já!“. Důsledkem je, že
v populaci roste podíl chronicky nemocných dospělých, veřejné
výdaje na zdravotnictví a záchrannou sociální síť a útlum
v řadě lázeňských míst, na čemž, kromě těch „stát jsem já“
ostatní proděláváme.
Jaromír Kainc, nakladatel
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NejvĚtší lázeŇský kraj České republiky
Memorandum Sdružení lázeŇských míst
Izolovaná úspora nehradí pŘevis ztrát
ObČane, budeš mít levnĚjší pojištĚní?
LázeŇství fungující oblastí zdravotnictví
Brána do Krušných hor
LázeŇská sezona roku 2011 zahájena
Být poutním místem Evropské unie
Mariánské LáznĚ omlazují
Nový prostor pro léČebné lázeŇství
LáznĚ Teplice nad BeČvou a.s.
Intenzivní relaxace v BohdanČi
Patnáct let Royal Spa
O konkurenceschopnosti této zemĚ
ZázraČná hodonínská solanka
Záchranná stanice pro drobná zvíŘata
VIII. Lví parník
Liga s Vratislavem Kulhánkem
Britský den v Pardubicích
Proti bezpeČnostním hrozbám 21. století
Fríí je mladá sebevĚdomá znaČka
TŘeboŇská nocturna
SpoleČný cíl – spokojený spotŘebitel
PoČátky naší státnosti 19
Poselství našich krajanŮ
NovomĚstský pivovar
Ázerbájdžán slavil státní svátek
Heydar Aliyev Cup

Všudybyl fotí zrcadlovkou
OLYMPUS E-3
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hejtmanem Olomouckého kraje
Ing. Martinem Tesaříkem se potkávám 17. května 2011 v Karlových Varech, kde je na léčení, abych jej
požádal o interview na téma lázeňství.
Pane hejtmane, Olomoucký kraj je rozlohou a pravděpodobně i množstvím
lázeňských sídel největším v České
republice.
Připomenutí Olomouckého kraje, coby
rozlohou největšího lázeňského kraje, je
určitě správné. Máme ale před sebou další metu, stát se krajem, který navštěvuje
největší počet hostů. A to je běh na hodně, hodně dlouhou trať. Za svou politickou kariéru jsem se setkal s mnoha českými občany, a to i z našeho kraje, kteří
navštívili pláže a turistické atraktivity
v řadě koutů světa, ale přírodní krásy, naše lázně či gastronomické speciality, typické pro Olomoucký kraj, tedy pro regiony střední a severozápadní části Moravy
a severozápadu českého Slezska, neznají.
Takže návštěvy lázní Olomouckého kraje jsou pro ně nejen šancí udělat něco pro
své zdraví, a tedy i pro vyšší konkurenceschopnost na trhu práce či v podnikání,
ale také možností udělat si představu, jak
vypadá a chutná Olomoucký kraj.

Ing. Martin Tesařík
Léčebné lázeňství je pro
Olomoucký kraj významnou hospodářskou devizou jak z hlediska tvorby pracovních míst, tak coby důvod k návštěvám našeho kraje. Lázeňští hosté
a návštěvníci lázní svojí přítomností zvyšují kupní sílu našich místních trhů, a poptávkou po výrobcích a službách vytvářejí prostor
pro podnikatelské aktivity a podmínky pro
udržení zaměstnanosti. Nejen jako hejtman
Olomouckého kraje, ale také jako pacient léčebných lázní vysoce kvituji, že si české lázeňství dodnes zachovalo léčebný charakter a česká balneologie mezinárodní pověst špičkového medicínského oboru. To je deviza, kterou
se České republika v konkurenci ostatních evropských lázeňských destinací může výrazně
hospodářsky prosazovat.
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Olomoucký kraj,
největší lázeňský kraj
České republiky
Pane hejtmane, ať nastoupí jakýkoliv
ministr zdravotnictví, téměř vždy vyrukuje s tím, jak ještě víc omezit komplexní lázeňskou léčbu. Vypadá to, jako
kdyby tato oblast medicíny komusi vlivnému opakovaně „rozkopávala bábovičku“. Komu však určitě přírodní léčivé
zdroje nekazí byznysy, naopak pomáhají žít alespoň trochu žitelný život,
jsou chroničtí, těžce nemocní a zdravotně handicapovaní lidé. A také např.
astmatické a alergické děti, které po léčebných kúrách v dětských lázeňských
léčebnách nezřídka přestávají být doživotními konzumenty antialergik a dalších farmak a stávají se zdravými lidmi.
Nejsem odborník lékař, abych mohl vynášet soudy, ale laicky vnímám, že léčebná
prevence je lepší a levnější než odstraňování či zmírňování devastačních důsledků onemocnění. Komplexní lázeňská péče je zpravidla namístě poté, kdy se člověk,

který onemocní, chce uzdravit. Řešení lze
hledat i prostřednictvím medikamentů.
Avšak může být otázkou, zda jimi odstraňuje příčinu nemoci, nebo pouze potlačuje její průvodní projevy. I když u některých lidí může být zakořeněno povědomí,
že do lázní jezdí pouze „lázeňští šviháci“,
z drtivé většiny na léčení přijíždějí ti, jejichž lékaři si uvědomují, že člověk sice léčí, ale koneckonců uzdravuje příroda. Také já z tohoto důvodu jezdím na léčení
do lázní. Nesmírně si vážím invence a péče lidí, kteří se v léčebném lázeňství pohybují. Ať už to jsou ti, kteří zabezpečují
provoz lázeňských objektů, přírodních léčebných zdrojů a veřejných prostranství,
nebo ti, kteří podávají léčebné procedury.
Kvůli své indikaci po řadu let navštěvuji
Karlovy Vary a v nich tentýž léčebný dům.
S úrovní jeho péče a blahodárnými účinky
karlovarských léčebných procedur na můj
zdravotní stav jsem nesmírně spokojený.

Již jsem zmínil dimenze lázeňského
Olomouckého kraje. Co to vzít, pane
hejtmane, rovnou od Hranic...
U města Hranice jsou největší lázně Olomouckého kraje – Teplice nad Bečvou.
Jsou moderní, špičkově vybavené a také
tak vedené. Jako hejtman jsem je měl možnost navštívit v okamžiku, kdy se do provozu uváděly nově adaptované prostory, jejichž rekonstrukce byla podpořena
z Regionálního operačního programu, obdobně jako některé další lázeňské areály.
Teplice se mohou chlubit nejen vysokou
léčebnou úrovní, ale i moderním přístupem a úzkou provázaností na kardiochirurgická a další vědecká pracoviště České
republiky. Těší mne, že své obchodní aktivity rozšiřují i na zahraniční trhy.
Olomoucký kraj je často vnímán hlavně
jako hanácký kraj, no a mezi dvěma hanáckými metropolemi Olomoucí a Prostějovem se pod Kosířem nachází Lázně Slatinice a kousek dál Lázně Skalka.
Musím říci, že jsem velmi spokojen s přístupem majitelů Lázní Slatinice. Investují
do rozvoje léčebných lázní, a ne jen do lázeňského areálu. S lázeňskými hosty do Slatinic i do Skalky přichází i daleko víc kulturních a společenských aktivit, a to je další
pozitivní stránka existence hanáckých lázní.
Na přítomnosti lázeňských hostů je závislá
řada pracovních míst a podnikatelských aktivit, tedy i ekonomika daného místa.
No a už se můžeme vydat na sever, a to
až do Slezska do Zlatých Hor. Bludov,
Lázně Lipová, Velké Losiny, Jeseník…
Každé ze zmíněných lázní a léčeben se
zaměřují na některou z indikací. Těší mne,
že lázeňství na území našeho kraje prožívá renesanci. Není to jenom v rovině zájmu pacientů, ale i v přístupu majitelů léčebných lázní. Kdy prostory a služby, které
jsou v těchto lázních nabízeny, jsou na diametrálně vyšší úrovni než před deseti patnácti lety. Ostatně pokud zmíníme Lázně Jeseník a „vodního doktora“ Vincence
Priessnitze, jeho vodoléčebné a přírodní
léčebné postupy ovlivnily celou Evropu
a daly základ dnešní vodoléčbě. Ale nebyl

to jenom Vincenc Priessnitz, který se dostal až do učebnic balneologie. Vedle něj je
to např. Johann Schroth, jehož známé léčebné kúry a léčebné diety se dodnes používají nejenom v našich Lázních Lipová
v oblasti obezitologie. Schrothovy kúry se
od nás rozšířily do Německa a řady dalších

No a úplně na severu našeho kraje ve Zlatých Horách je sanatorium EDEL, které dosahuje vynikajících výsledků při navracení
zdraví dětem prostřednictvím speleoterapie. Olomoucký kraj tuto aktivitu podporuje i prostřednictvím ﬁnančních příspěvků a bude ji podporovat i do budoucna.

Léčebná prevence je lepší a levnější
než odstraňování nebo zmírňování
devastačních následků onemocnění.
evropských zemí. Když slýchám v rádiích
a televizi hovořit o Priessnitzových lázních, uvědomuji si, jak velmi silnou značku vybudoval. To umožnilo, že na její věhlas může úspěšně navazovat i nové vedení
těchto lázní. Rovněž těmto lázním se snažíme z úrovně hejtmanství pomáhat i tím,
že tamní poskytovatele ubytovacích a dalších služeb zařazujeme do našich informačních katalogů, které nabízejí přehled
příležitostí v turistice a lázeňství. Co mne
neméně těší, že také v Jeseníku jsou úspěšní při získávání evropských peněz, díky
nimž zkvalitňují infrastrukturu cestovního ruchu a lázeňství a služby hostům i pacientům, což je zřejmé z jejich spokojenosti.

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

www.kr-olomoucky.cz
www.ltnb.cz
www.lazneslatinice.cz
www.lazneskalka.cz
www.priessnitz.cz
www.lazne-bludov.cz
www.lazne-losiny.cz
www.lazne.cz
www.jesenik.volareza.cz
www.speleoterapie.cz

sedmé vydání 2011

7

Memorandum

Nejhorším ze všech špatných řešení jsou
uvažované vládní škrty v lázeňské péči!
Léčebná lázeňská péče v České republice je unikátem, který nemá v Evropě obdobu, protože spojuje vědecky podložené
zdravotní výsledky, špičkové medicínské
postupy a mezinárodně respektovanou tradici. Úvahy o možném zásadním omezení
léčebné lázeňské péče by nutně přinesly:
>> totální ohrožení současné dostupnosti
následné zdravotní a léčebné péče;
>> snížení kvality života až pro 15 % populace České republiky;
>> skokové zvýšení nezaměstnanosti v postižených regionech až o 20 %;
>> razantní utlumení koupěschopnosti obyvatel s přímým dopadem na likvidaci
většiny drobných místních podnikatelů a živnostníků, dosud stabilních plátců daně;
>> negativní sociální dopad na celé rodiny
v daném regionu;
>> přímý postih všech obyvatel lázeňských
míst v podobě nižší daňové výtěžnosti;
>> postupnou destrukci lázeňských objektů
a zařízení, jejichž vlastníci nebudou mít
disponibilní zdroje na obnovu a rozvoj.
Torza kdysi oblíbených lázní, jako Kyselka nebo Běloves, jsou mementem, jak
by mohla v brzké době dopadnout většina českých, moravských a slezských lázní v případě prosazení necitlivé zdravotní reformy, která ignoruje nezastupitelný
medicínský význam domácích přírodních
léčebných zdrojů. Lázně jsou rodinným
stříbrem, které nám stále ještě závidí celý svět. Lázeňství není jen jedna okrajová
oblast cestovního ruchu. Lázeňství je v celém systému našeho zdravotnictví snad
jediná zcela transparentně financovaná
a dokonale fungující složka. Jen šílenec
si podminuje základy vlastní prosperující továrny. Přesto nyní s vidinou pochybných a jen účetních úspor jedné až dvou
miliard korun, což jsou z hlediska státního
rozpočtu zanedbatelné prostředky, hrozí
vážné nebezpečí mnohem zásadnější ztráty. Bez ohledu na ústavou zaručené právo
na zdravotní péči jde o likvidaci unikátu,
který našim občanům vrací zdraví a prodlužuje život. Účetní hodnota plánovaných
úspor je nesrovnatelně menší než morální
a ﬁnanční ztráty, které nutně přinesou popsané negativní synergické efekty. Opravdu chceme zlikvidovat naši unikátní fungující lázeňskou péči?!
Rada SLM ČR
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Izolovaná úspora nemůže
nahradit mnohonásobný

převis ztrát

S

primátorem Karlových Varů
Ing. Petrem Kulhánkem se potkáváme 17. května 2011.
Pane primátore, nedávno jsem se vrátil
ze Světového fóra v Ázerbájdžánu. Při té
příležitosti jsem se dozvěděl, že se chystá přímé letecké spojení Baku – Karlovy
Vary. Ostatně společně s německou klientelou jsou hosté ze zemí Společenství
nezávislých států v Karlových Varech
těmi nejčetnějšími. Jen ta naše, česká,
na Karlovy Vary tak trochu zapomíná.

Ing. Petr Kulhánek
Při diskuzích s partnery, ať už z Ministerstva
zdravotnictví ČR nebo
z Ministerstva ﬁnancí ČR nebo dalšími státními úředníky, neustále zdůrazňujeme, že problematiku léčebného lázeňství nelze posuzovat
izolovaně. Ekonomický
dopad restrikce – „úspor“ vzniklých jeho ořezáním v sektoru zdravotnictví je třeba spočítat
v rámci všech rezortů. Výsledek je jednoznačný: škoda, která tím vznikne sekundárními
a terciálními dopady, mnohonásobně převýší úsporu. Proto se snažíme apelovat, aby veškeré tyto záměry byly konzultovány s profesní
obcí a posuzovány mezirezortně. Tj., jaký dopad budou mít na celkové veřejné příjmy a výdaje, protože izolovaná úspora nemůže nahradit mnohonásobný převis ztrát, které způsobí
dominový efekt v podobě snížení kupní síly lokálních trhů, a s tím spojená ztráta pracovních
míst a podnikatelských příležitostí ve výrobě
a službách, útlum kulturního a společenského
života atd. Pokud dostane jeden ministr úkol
uspořit ve svém rezortu a vytrhne svoji oblast
z kontextu ostatních, může to být ve výsledku
velmi kontraproduktivní.

Nezapomíná, byť je pro české pacienty lázní zlá doba. Zejména v souvislosti s pravidly, která jsou nastavena veřejným zdravotním systémem. V Karlových
Varech sice Češi netvoří většinu, avšak
české klientely si vážíme a hledáme cesty, jak ji do Varů dostávat v daleko větším množství. To, že orientace léčebných
lázní v Karlových Varech směřuje v řadě
případů na Východ, má kořeny v tradici.
Karlovy Vary jsou u ruské klientely oblíbené odnepaměti a zdrojové incomingové trhy na Východě velmi silné. To ovšem
neznamená, že naše orientace je pouze

na Východ. Snažíme se udržet a získávat
tradiční německou klientelu, která u nás
(ve svém Karlsbadu) ještě před deseti patnácti lety ﬁgurovala v daleko větší míře.
Návštěvnický potenciál v západní Evropě
je velmi silný. Karlovy Vary sice primárně
prezentujeme jako lázeňskou destinaci,
ale nejen tak. Vedle lázeňství akcentujeme
tři další oblasti, jež tu mají velký potenciál. Jsme nejen lázněmi, ale i kulturně historicky poznávací, sportovní a MICE destinací. Ke každému tomuto oddílu se vážou
speciﬁcké zdrojové trhy. Coby sportovní
destinace, orientovaná zejména na golf,
vidíme velký potenciál na severu Evropy ve Skandinávii. Coby kongresová jdeme napříč geograﬁckými teritorii, protože
potenciál MICE je v Evropě a ve světě obrovský. Náš potenciál kulturně historické
destinace je rovněž veliký, a ne vždy využívaný. Snažíme se proto najít cesty, abychom pozdvihli povědomí o Karlových Varech a našem regionu, jako klenotu, i co se
týče historických památek.
Pro mne jste, pane primátore, díky Svatošským skalám a Ohři, také atraktivní
výletní, lezeckou, vodáckou a cykloturistickou destinací. Rád bych se ale vrátil k našemu setkání na zasedání Rady
Sdružení lázeňských míst ČR v Třeboni 4. května 2011 a tématu, jak způsobit,
aby stát přehodnotil svůj vztah k lázeňské medicíně a přestal léčebnou prevenci vytěsňovat ze systému zdravotní péče
hrazené z veřejných zdrojů.
Argumentace, proč je léčebné lázeňství
jedním z fungujících segmentů veřejného
zdravotního systému České republiky, je
zcela zřejmý. Jde ale i o to, že není možné izolovaně vydělovat léčebné lázeňství
(byť je to medicínský obor) pouze ve vztahu ke zdravotní oblasti. Zásahy, které oslabují pozice léčebného lázeňství, mají sekundární a terciální dopady. Nejen v tom,
že eliminují léčebné lázeňství jako takové, ale oslabují celkovou ekonomiku míst,
kde hraje lázeňství nějakou roli.

>>> www.mmkv.cz

S

prezidentem Svazu léčebných
lázní České republiky, předsedou představenstev a generálním ředitelem společností Lázně Luhačovice, a.s. a Léčebné lázně Jáchymov
a.s. MUDr. Eduardem Bláhou se potkávám 26. května 2011, abych se jej zeptal,
jak Svaz léčebných lázní ČR vnímá tendence dostat léčebné lázeňství ze systému zdravotní péče hrazené z veřejných
zdrojů.
Jsme toho názoru, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nechce léčebné lázeňství
z tohoto systému vytlačit. Že chce pouze
naznačit, že nebude plně hrazenou zdravotní péčí. Na co máme, co bude stan-

MUDr. Eduard
Bláha
Svaz léčebných lázní
České republiky byl zřízen jako zájmové sdružení léčebných lázní a jiných právnických osob podnikajících ve sféře lázeňství
v širším slova smyslu
bez rozdílu typu vlastnictví na základě zakladatelské smlouvy zakládajících členů. Dle platných předpisů je zájmovým sdružením ve smyslu § 20f Občanského zákoníku. Je členem Evropského svazu
lázní a partnerem i oponentem Ministerstva
zdravotnictví ČR. Posláním svazu je kultivovat prostředí a vytvářet podmínky pro další
léčebné lázeňství v České republice a hájit společné i individuální zájmy svých členů.

dard, a na co nemáme, co bude nadstandard. Diskuse na přelomu roku, krátce
po akci „Odcházíme“ se vedly o tom, že
by léčebná lázeňská péče mohla být nadstandardem. Jako příčinnou souvislost
vnímáme, že pan ministr, poté co ustoupil nevybíravému nátlaku jedné profesní
skupiny, hledá peníze, ze kterých může
pokrýt její požadavky. Do toho přišlo zvýšení DPH, které rovněž ze zdravotnictví
něco vytáhne. Hledal obětního beránka,

Občane, když budeš
pečovat o své zdraví, budeš
mít levnější pojištění?
a jeho „lokty“, resp. vliv v Parlamentu ČR,
se projevují prostřednictvím poslanců, senátorů a hejtmanů. Takže o léčebném lázeňství bylo docela dost slyšet. Náš Svaz se
bránil. Výsledkem této obrany je, že už se
nemluví o vytlačení léčebného lázeňství
úplně z úhrad, z komplexní péče do příspěvkové, ale pouze o revizi indikačního
seznamu. Zhruba před dvěma měsíci se
říkalo, že by tato revize zdravotním pojišťovnám měla ze tří miliard korun vydávaných na léčebné lázeňství ušetřit zhruba
polovinu. Dnes už se bere zpátečka a mluví se o několika stech milionech korun.
O snížení v rozsahu cca patnácti procent,
a to Svaz léčebných lázní ČR ještě neskončil ve svých argumentacích.
Proč se v Česku klade tak mizivý důraz na předcházení nemocem? Snad
ne proto, že je, a to i z hlediska úhrad
státu, podstatně lacinější než léčba.
Tedy že díky prevenci jsou nižší nebo
žádné obchodní marže pro účastníky
byznysu napojeného na české veřejné
zdravotnictví?
Obdobně jako německé, i české zdravotní pojišťovny zjišťují, že prevence je pro
jejich ziskovost výhodná a začínají prosazovat preventivní programy. Ale vrátím
se hodně roků zpátky. Když si, Jaromíre,
vzpomeneš, jako děti jsme byli průběžně
zváni na preventivní zdravotní prohlídky.
Řada lidí z této éry v českém zdravotnictví dodnes pracuje, avšak celý zdravotní
systém se díky privatizaci zásadně změnil. Speciálně primární péče! Úplně se vytratil státní systém, který dával zdravotní
prevenci pravidla. Vznikly zdravotní po-

Léčebné lázně jsou regulované tím, že
si u nich pojišťovna léčebnou péči pro
pojištěnce objednává, kdežto u jakékoliv
jiné zdravotní péče se o ní dozví, až když
dostane fakturu.
a léčebné lázeňství mu přišlo jako vhodný adept. Snad proto, že si myslel, že nebude mít takové lokty jako např. farmaceutické lobby. Tak tomu není. Léčebné
lázeňství je hodně rozšířené regionálně.
Přímo i nepřímo zaměstnává lidi i v místech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti,

jišťovny, které podnikají, a tedy je jejich cílem vytvářet zisk. Preventivní péče zmizela i proto, že neexistuje pojistný produkt,
který by říkal cosi v tomto duchu: „Milý
občane, když budeš pečovat o své zdraví,
budeš mít levnější pojištění.“ Že i v případě tohoto pojistného produktu zafunguje

bonusový systém. U zdravotního pojištění neexistuje ani spoluúčast pojištěnce,
jež by ho stimulovala o sebe preventivně
pečovat. Poslední dva roky mám pocit, že
s tím Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
začala a že lékaře nutí, aby se preventivní
zdravotní prohlídky, na něž mají klienty
zvát, opakovaly jednou za dva roky od věku čtyřiceti let a v určitých dispenzárních
skupinách s vyšším výskytem některých
onemocnění i častěji. Už se to děje, a důvod, proč se tak nedělo, byla celková společenská změna. Co se týče preventivní
léčebné péče v lázeňství, veškerá diskuze
o změnách v komplexní příspěvkové péči by měla být o tom, co je komplexní léčebná a co příspěvková preventivní. A pokud preventivní, tak si myslíme, že by se
měla zkrátit na dva týdny, aby byla onou
preventivní. Třítýdenní už je léčebná. Preventivní může být i kratší, a bude-li kratší, bude ji moci absolvovat daleko víc lidí,
protože pro ně bude dostupnější. A pokud to zákon zaměstnancům nepovoluje, a musí na preventivní pobyt obětovat
dovolenou, stojí před rozhodováním, jestli dovolená v lázních, nebo kariéra, nebo
něco jiného.
Ozývají se hlasy, že je třeba revidovat indikační systém.
Neměl by se ale revidovat bez toho, aniž
by se narovnaly podmínky pro léčebné lázně s ostatními segmenty zdravotnictví. Léčebné lázně jsou dnes perfektně regulované tím, že si u nich pojišťovna léčebnou
péči pro svého pojištěnce objednává. Může ji i neschválit. Rozhoduje o ní. Kdežto
u jakékoliv jiné zdravotní péče se o ní pojišťovna dozví, až když za ni dostane fakturu.
Takže, proč tento poměrně dobře kontrolovatelný systém nepoužít jinde? Nebudeme si nalhávat, že nemůže být zneužíván.
Ale jenom proto, že pojišťovna někde povolí opratě. Pokud je bude chtít mít pevně v rukou, není revize systému přidělování léčebných pobytových poukazů potřeba
a české léčebné lázeňství bude fungovat
stejně dobře jako v Německu. Namístě je
pouze revize medicínská, protože za čtrnáct let balneologie velmi pokročila.

>>> www.lecebnelazne.cz
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e starostou města Třeboň a předsedou
Sdružení lázeňských míst České republiky Ing. Jiřím Houdkem se v tomto malebném lázeňském městě potkáváme
25. května 2011, abychom si povídali o tom,
jak lze z rybníkářského jihočeského města
udělat jedno z nejvyhlášenějších lázeňských
míst v České republice, kam rádi jezdí nejen
pacienti, ale i rehabilitovat vrcholoví sportovci, státníci a populární osobnosti.
Jirko, jak to udělat?
Třeboň měla obrovské štěstí, že jsme
hned po r. 1990 přijali filozofii, že město
bude městský majetek prodávat jen v mini-

Ing. Jiří Houdek
„Lázně a město jedno
jsou“ je mottem, které jsme začali uplatňovat od roku 1994, kdy
jsem byl poprvé zvolen
třeboňským starostou.
Právě tato symbióza způsobila velice významný rozvoj lázeňství a na něj navazující hospodářský a společenský rozvoj Třeboně a jejího okolí.

mální míře, a že naopak bude některé majetky získávat zpět. Právě lázně, ať už Bertiny nebo Aurora, se jevily pro rozvoj města
jako zcela zásadní. Proto jsme v r. 1992 získali Bertiny lázně a v r. 1998 Lázně Aurora. Podnikatelský záměr s oběma lázněmi
byl, že budeme zásadním způsobem navyšovat jejich léčebnou kapacitu a nenavyšovat ubytovací. Prostor uplatnit se, který tak
vytvoříme pro rozvoj podnikání, že dáme
k dispozici dalším podnikatelským subjektům. Majitelé domů v okolí lázní je tak totiž
mohli s reálným podnikatelským záměrem
opravit a adaptovat na apartmány a penziony, jež se staly ubytovacími depandanty
pro naše léčebné lázně. U Bertiných lázní
to bylo zejména historické centrum Třeboně, kde po jejich rekonstrukci v r. 1996-97
došlo k velkému nárůstu lůžkové kapacity. Stejně tomu bylo i u Lázní Aurora. Z evropských fondů jsme zainvestovali rozvoj
Wellness centra a z dalších dotačních titulů rozvoj infrastruktury pro poskytování léčebných lázeňských procedur. Tato
součinnost municipálního a soukromého
podnikatelského sektoru záhy začala městu a státu přinášet výrazně pozitivní hospodářský efekt včetně snižování nezaměstnanosti. V r. 1998 do třeboňských lázní přijelo
zhruba deset tisíc hostů. V r. 2010 už to bylo třicet tisíc. To je za dvanáct let poměrně
strmý nárůst, který by určitě nemohl být,
kdyby město Třeboň, coby vlastník lázní,
tuto ﬁlozoﬁi nezvolilo a snažilo se stoprocentně zabezpečovat i ubytování svých hostů. Na to by nejen nemělo sílu, ale navíc by
neumožnilo takový rozmach soukromých
podnikatelských iniciativ na svém území.
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Lázně a město
jedno jsou
Jirko, kromě toho, že jsi zase starostou
Třeboně, už jsi opět i předsedou Sdružení lázeňských míst ČR. Jaký je rozdíl
mezi snahami vytěsnit léčebné lázeňství ze systému zdravotní péče hrazené z veřejných zdrojů v průběhu uplynulých dvaadvaceti let, a nyní, v r. 2011?
Zásadní. Současné snahy jsou velice silné a ne tolik věcné. Spíš politicky motivované předvést nějakou reformu zdravotnictví. Možná i kvůli ekonomickým tlakům,
které jsou momentálně nejsilnější, v porovnání s ostatními obdobími, kdy čas od času
rovněž zaznívaly proklamace zredukovat
léčebnou lázeňskou péči. Stále ještě doznívá hospodářská deprese, protože krize není zcela zažehnána. Tato situace má některé politiky přimět k tomu, nahonem něco
udělat. Zredukovat výdaje státu na léčebné lázeňství, resp. vytlačit medicínský obor
balneologii ze systému českého veřejného
zdravotnictví, se jim jeví jako jejich kariéry nejméně ohrožující. A zřejmě i proto se
na léčebném lázeňství snaží demonstrovat

svoji „odvahu“ prosazovat úspory v českém
zdravotnictví, protože léková politika aj., to
je pro ně „příliš silná káva“. Tak, jako v minulých obdobích, i dnes považuji snahy
ušetřit na úkor léčebného lázeňství za národohospodářsky zoufalé. A to z toho důvodu, že léčebné lázeňství je zcela fungující rentabilní oblastí českého zdravotnictví.
A nejen zdravotnictví, ale i místního hospodářství – zejména obchodní platformy
vytvářené cestovním ruchem. Spotřebitelé, které lázeňství přivádí na území Česka,
výrazným způsobem zvyšují kupní sílu našeho malého českého desetimilionového trhu. Trend vývoje návštěvnosti našich (a nejen třeboňských) lázní, ať už zahraniční
klientelou nebo tuzemskou, je jednoznačně vzestupný. Proč bychom měli redukovat něco, co tuto zemi živí? Co výrazným
způsobem snižuje nezaměstnanost v regionech a přispívá do veřejných rozpočtů domácím a zahraničním inkasem. Nehledě na to, že ekonomické rozvahy říkají,
že jedno zrušené místo v léčebném lázeňství, k jejichž likvidaci by v případě realizace proklamovaných reforem muselo dojít, znamená úbytek dvou a půl pracovního
místa v navazujících činnostech. Lázeňství
je totiž jakoby taková sněhová koule, na kterou se nabaluje mnoho dalších hospodářských aktivit a pracovních míst, a to i ve veřejném sektoru. Každá redukce a útlum
kapacit léčebného lázeňství, a díky tomu
rušení pracovních míst v léčebném lázeňství, vygeneruje mnohonásobně větší výdaje a ztráty státu, ať už na sociální záchrannou síť za pozbytá pracovní místa, nebo
díky nižšímu výběru daní. Škody, které by
toto z kontextu vytržené „šetření“ indukovalo, tak dalece předčí přínosy.

>>> www.mesto-trebon.cz
>>> www.spas.cz

V Jáchymově otevřeli bránu
do Krušných hor

S

tarostové Jáchymova a Oberwiesenthalu, Bronislav Grulich a Mirko
Ernst, společně s předsedkyní Sdružení Krušné hory – západ Jitkou Tůmovou,
hejtmanem Karlovarského kraje Josefem
Novotným a generálním ředitelem jáchymovských lázní Eduardem Bláhou v sobotu 28. května 2011 odpoledne otočili klíčem
a symbolicky otevřeli bránu nové tradici setkávání české a německé strany. Delegace
z německé strany dorazila s havířskou muzikou z Grumbachu a společně s jáchymovskou vytvořili spontánní muzikální hody.
Pro mladší pak byl připraven koncert Zajíc Company. V jednu hodinu odpolední
se park zaplnil lidmi, očekávajícími spanilou jízdu historických kol a otevření brány
Krušných hor. Za vydatného zvonění sjely lázeňským parkem historické osobnosti,

spjaté s městem Jáchymov –
manželé Curieovi na dvoukole, básník Antonín Sova i spisovatel Karl May, které z pódia vítal Georgius Agricola. Peloton
v dobových kostýmech uzavírali lyžaři z německého spolku Alte

Skifahrer, starostové s hejtmanem a generálním ředitelem lázní. Nechybělo ani tradiční svěcení pramenů, bez kterých by Jáchymov nebyl tím, čím je dnes. Odpoledne
bylo zaplněno pestrým výběrem pro každého – představil se pěvecký soubor dětí
z Bärensteinu – Singerbärchen, Alte Skifahrer popsali lyžařskou výbavu před sto lety,
ostrovští divadelníci nastudovali kramářské písně s tematikou jáchymovských pověstí, a do toho je z hlavního pódia střídali country skupina DRC a Investion Blues
Band. Historické kolotoče a houpačky bez
elektrického pohonu pak byly zážitkem
nejenom pro děti. Ve stanu s workshopem
propagačních materiálů s širokou nabídkou krás západního Krušnohoří bylo nepřetržitě plno. Navečer se do lázeňského
parku sjelo na šest set obdivovatelů Ivana Mládka. Jáchymov zkrátka na víkend ožil jako za stříbronosných dob, kdy patřil k nejlidnatějším městům Čech.
Lena Kozohorská

>>> www.laznejachymov.cz

Lázeňská sezona roku 2011
v Luhačovicích zahájena

Ž

ehnáním pramenů za účasti
hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka byla v neděli 15. května 2011 slavnostně zahájena lázeňská sezona v Luhačovicích. Na jejich území vyvěrá 16 hydrouhličitanochloridosodných
kyselek a jeden sirný pramen. Využívají
se k léčbě nemocí dýchacího, zažívacího
a pohybového ústrojí a poruch látkové výměny (cukrovka a obezita). Na konci loňského roku zde po rozsáhlé rekonstrukci otevřeli luxusní Spa & Wellness hotel
Alexandria, navazující na tradici noblesního prvorepublikového hotelu. Poskytuje prvotřídní čtyřhvězdičkové služby,

komfortní ubytování, gastronomii i zábavu v nočním klubu. Neopakovatelné
zážitky nabízí jeho wellness, kde je mj.
bazén s protiproudem, whirlpool, Kneippův chodník, pět druhů parních lázní, ﬁnská sauna a arabská lázeň rasul. Naprosté
soukromí nabízí privátní wellness. Kromě tradičních procedur je v hotelu také
beauty a ﬁtness centrum.
Úplnou novinkou je pobyt Tradiční
lázeňská kúra, který zahrnuje procedury s využitím zdejších minerálních pramenů, tradiční vodoléčebné procedury
a Luhačovickou vzduchoplavbu, která je návratem k původnímu cvičení venku, jež se zde
s úspěchem provozovalo počátkem minulého století.
K novinkám se také řadí ucelená nabídka pobytů Kulturní
léto v Luhačovicích spojená se

zdejšími kulturními programy a festivaly. Cílem je umožnit kulturně založeným
klientům, aby svůj pobyt strávili v Luhačovicích při slavnosti Otevírání
pramenů, či na hudebním Festivalu Janáček a Luhačovice (více
na http://lazneluhacovice.cz/janacek/), nebo během jiných festivalů a zajímavých programů.

>>> www.lazneluhacovice.cz
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Poděbrady

by si zasloužily být poutním
místem Evropské unie

S

e starostou města Poděbrady
PhDr. Ladislavem Langrem se potkáváme 16. května 2011.
Pane starosto, Poděbrady jsou úzce spjaty
s českým králem Jiřím z Kunštátu a Poděbrad, který se zde údajně narodil 23. dubna 1420. Díky diplomatickým schopnostem se mu před víc než půl tisíciletím téměř podařilo vytvořit jakousi Evropskou
unii a češtinu povýšit na diplomatický

PhDr. Ladislav
Langr
Poděbrady jsou městem mého srdce. Už
od dětství jsem byl pyšný na to, že jsem z Poděbrad. Jak jsem bral
rozum, postupně jsem
zjišťoval, že jen hrdost
nestačí. S novým vedením zdejší radnice jsme
si uvědomili, že Poděbrady musíme pořádně uklidit, byť dobře víme, že k nám lidé nebudou jezdit, aby se podívali, jak je město čisté. Opravujeme chodníky, sekáme trávníky,
upravujeme parky atd. atd. Lidé do Poděbrad
jezdí, protože je u nás příjemné prostředí. To
je však i v řadě dalších měst. Jsme si vědomi,
že k tomu musíme nabídnout něco, aby k nám
lidé měli důvod jezdit opakovaně. Hlavním tahákem je dobrá pověst a k ní by měly přispívat lázně a golf. Kdyby nebylo léčebných lázní, které vznikly v roce 1908, jsme dodnes zapomněníhodným městem, kde se prý narodil
král Jiří z Poděbrad a kde máme jeho jezdecký
pomník. O něm se říká, že je nejhezčí jezdeckou sochou na sever od Alp. Největší obestavěný prostor v Poděbradech – náš zámek – je
z větší části ve vlastnictví Univerzity Karlovy,
která v něm má školicí středisko pro zahraniční studenty. V tomto objektu, jenž má zajímavou historii, jak středověkou, tak z konce
devatenáctého století, je umístěna stálá expozice „Památník Jiřího z Poděbrad“.
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www.e-vsudybyl.cz

jazyk. Už jen proto by si Poděbrady zasloužily být poutním místem Evropské unie.
Bezesporu by to městu a České republice
hospodářsky určitě prospělo, jenže především sami bychom pro to museli něco udělat. Ale dovolte ještě poznámku k českému
jazyku. V Poděbradech byla 27. 12. 1370 sepsána na popud pánů z Kunštátu, kterým
Poděbrady tehdy patřily, nejstarší známá
česky psaná úřední listina na území Českého království. Do té doby se takové listiny psaly latinsky nebo německy. A ještě před tím, když v Poděbradech s celým
dvorem pobýval král Přemysl Otakar II.,
podepsal tady 4. 12. 1268 dědickou smlouvu s Oldřichem Korutanským, že v případě jeho smrti bez dědiců mu připadnou
Korutany, Kraňsko a Istrie. A rok na to tak
dosáhlo České království až k moři. To jsou
dost významné akty na jedno malé město!
Za krále Jiřího mohla být čeština jazykem diplomatů i proto, že po Evropě putovala jeho poselstva. Ostatně, jak ve Všudybylu zmiňujete, jedno takové, vedené Lvem
z Rožmitálu, inspirovalo právě vzniklou
Československou republiku k vytvoření
cestovní kanceláře Čedok (viz www.e-vsudybyl.cz, článek: „Čedok oslavil devadesátiny“). Řada diplomatů na dvoře krále Jiřího
z Poděbrad se naučila česky, avšak pořád
tu byly veličiny, které Jiříkovi komplikovaly život. Ať už to byl císař Friedrich, papež, váhavý francouzský Ludvík, případně
Jiřího uherský zeť Matyáš Korvín. Nedávno jsem psal článek do Poděbradských novin, kde jsem připomenul, jak nesmírně
bylo záslužné, že Jiří z Poděbrad zvedl ekonomiku země, že se dokázal postavit proti
v té době největším představitelům moci –
papeži a císaři, že dokázal zklidnit rozbouřenou zemi… Ale nejfantastičtější na jeho

Historie Poděbrad sahá do dávnověku.
Tehdejší lesnatou krajinou protkanou sítí
říčních ramen procházela tranzitní obchodní stezka. Labe překračovala západně
od dnešního města v místech, kde se říká
Na Vinici. Nedaleko brodu vznikla osada
a strážní tvrz. Je možné, že se poloha místa
„pode brody“ odráží ve jménu Poděbrady.
Na vývoj osady měla bezpochyby vliv existence slavníkovského hradiště v Libici nad
Cidlinou. Tato slovanská metropole východních Čech zanikla r. 995 zásahem Přemyslovců. To bylo příčinou rozdělení do té
doby jednotného slavníkovského knížectví
na menší správní celky. Jedním z nich se
staly Poděbrady. V písemných materiálech
se název Poděbrady objevuje zhruba od poloviny 12. stol. ve spojitosti se šlechtickým
rodem Sezemiců a později Hroznatovců.
Ve druhé polovině 13. stol. získal Poděbrady
jako odúmrť král Přemysl Otakar II., který
v letech 1262–1268 zbudoval v místě staršího opevněného sídla kamenný vodní hrad.
V jeho podhradí se tvořila nová sídelní aglomerace. Poděbrady se měnily v poddanské
městečko, které však bylo často předmětem

zájmu českých panovníků. Způsobovala
to mj. přitažlivost lovu ve zdejších lužních
lesích a malá vzdálenost od Prahy. K panovníkům, kteří navštěvovali Poděbrady,
patřil Přemysl Otakar II. Poděbrady hostily
i krále Václava II. a Jana Lucemburského.
Největšího rozkvětu doznalo poděbradské
panství za pánů z Kunštátu, kteří je získali
od Karla IV. v tzv. „ušlechtilé léno“. Šest generací tohoto rodu jej zvelebovalo od r. 1345

do r. 1495. Nejvýznamnější postavou tohoto
období je Jiří z Poděbrad, který byl r. 1458
zvolen českým králem. Tento vynikající
diplomat se jako první evropský politik
pokusil založit Mírovou unii evropských
panovníků. Z jeho poručení byly Poděbrady v r. 1472 povýšeny na město a obdařeny
důležitými právy, výsadami a městským
znakem. Za vlády Ferdinanda I. se dočkaly

dalšího rozkvětu. Císař při návštěvě města v r. 1539 ocenil lovecké možnosti v jeho
okolí. Zastavené panství vyplatil a rozhodl
se je začlenit mezi tzv. královská komorní
panství. Během třicetileté války v první
pol. 17. stol. trpělo město vpády švédských
a saských vojsk, doprovázenými požáry.
Největší požár Poděbrady postihl r. 1681,
kdy radnice a valná část do té doby dřevěných domů lehla popelem. Po této události
bylo nařízeno, pod pokutou ztráty práva
várečného, stavět na náměstí domy zděné. Město v krátké době změnilo charakter.
Byly zbořeny městské hradby a příkopy
zaváženy popelem ze spálenišť. V polovině

osobě je, že v sobě na sklonku života dokázal potlačit dynastické vábení a prokázal,
že není jen schopným politikem, úspěšným vojevůdcem a geniálním diplomatem, ale i velkým státníkem. Jiří netlačil
na český trůn svého syna, protože správně vytušil, že by jeho nástupnictví vedlo
k rozparcelování Českého království. Korunu nabídl Jagelloncům. Polské království pro něj byla jistota, že naše historické
země zůstanou celistvé. To je i z dnešního
hlediska obdivuhodné.
Poděbrady jsou významným lázeňským
sídlem. V té souvislosti si dovolím podotek, že tématem snad každého nově instalovaného porevolučního ministra zdravotnictví České republiky je dostat komplexní lázeňskou léčbu ze systému zdravotní péče hrazené z veřejných zdrojů.
České zdravotnictví je něco, co stále
nemá jasnou vizi ani konkrétní řešení.
Fluktuace ministrů zdravotnictví je snad
toho nejlepším důkazem. Řešit české

18. stol. projevila o císařský zámek zájem
Marie Terezie. Na její pokyn byl přestavěn
do současné klasicistní podoby (1752–57)
a uzpůsoben pro pohodlí císařovny a jejího
manžela Františka Lotrinského. Císařský
pár Poděbrady také několikrát navštívil.
Za vlády Josefa II. byli na zámku ubytováni penzionovaní důstojníci císařské armády. Po dalších požárech v r. 1800 a 1832
zanikly zbytky bran a v místech hradeb se
budovaly nové ulice. Poděbradské panství

v r. 1840 zakoupil vídeňský bankéř Jiří
Sina. Pravnučka bankéře kněžna Chariclea roz. Ypsillanti se zde se svým manželem Filipem Arnoštem Hohenlohe z Schillingsfürstu usadila natrvalo. Společenský
život prospíval městu. Přátelství knížete
s podnikateli bratry Gerhartovými bylo
prý příčinou vzniku sklářského průmyslu.
Historickým mezníkem v životě města byl
r. 1905. Tehdy knížete Hohenlohe navštívil
německý statkář Carl von Bülow. Tento
známý proutkař označil na vnitřním nádvoří místo silného pramene, jenž zde byl
pak skutečně v hloubce 96,7 m navrtán. Objev minerální uhličité vody způsobil, že již
v r. 1908 zde byla zahájena první lázeňská
sezona. Město se po ukončení světové války
rychle měnilo v město lázeňské. S lázněmi
od r. 1926 specializovanými na léčení srdečních a cévních onemocnění rychle získalo
věhlas u nás i v zahraničí.

v takovém regionu se jeho stálým obyvatelům žije daleko kulturněji.
Ikonou Poděbrad jsou květinové hodiny.
Předcházející rekonstrukce centrální lázeňský park zrevitalizovala i zmodernizovala, ale spolu s tím park připravila právě
o tradiční unikát květinových hodin. Naše uskupení šlo do voleb s tím, že: „Stromy
rostou z kořenů a města z tradice“. Ve chvíli, kdy vyvrátíme stromy z kořenů, zahynou, a ve chvíli, kdy opomíjíme tradice,
nemá město budoucnost. Takže v této 103.
lázeňské sezoně jsme městu vrátili původní podobu květinových hodin. 24. června
2011 uděláme další dva kroky. Po víc než
dvaceti letech v Poděbradech otevřeme nový pramen minerální vody. Bude mít šachtu přímo pod pítkem v hloubce 102 metrů
a poskytne silně sycenou minerálku, jak ji
pamatují pamětníci. Pramen budeme slavnostně otevírat na svatojánskou noc a ponese jméno „Svatojánský pramen“. Současně ten samý večer po minimálně čtyřiceti

Nejvýznamnějším osobností je český
král Jiří z Poděbrad, který se jako první
evropský politik pokusil založit Mírovou
unii evropských panovníků.
zdravotnictví je jako řešit kvadraturu kruhu. V případě lázeňské péče si nejen laická veřejnost stále plete léčebné lázeňství,
tj. medicínský obor vracející pacientům
zdraví dlouhodobým působením přírodních léčivých zdrojů, s rekreací. Ano, lidé
někam přijedou, tráví tam čas a zcela jistě si tam i odpočinou. Ale tím podobnost
končí. Pak už tam jsou diametrální rozdíly. Komplexní lázeňská léčba je oblast medicíny, která předchází složitým operačním zákrokům, případně zintenzivňuje
pooperační hojení a i u chronicky nemocných způsobuje výrazné zlepšení kvality
života, zmírnění potíží a redukci medikamentózní léčby. U dětí je včasné absolvování komplexní lázeňské léčby s to zabránit rozvoji těžkého onemocnění, zbavit je
(nezřídka naprosto) alergií atd. Samozřejmě, že kultivované prostředí lázní, oproti
nemocničním areálům, přitahuje daleko
víc dalších návštěvníků. Jenže lidé, kteří se
snaží vyhlašovat nad léčebnými lázněmi
smrtící verdikty, nejenže si neuvědomují,
že tím likvidují medicínský obor, v němž
Česká republika patří k nejlepším na světě,
ale že spolu s tím odsuzují k živoření synergické ekonomické efekty, které úspěšné
lázně svým regionům přinášejí. Existence
léčebných lázní výrazně přispívá k posilování kupní síly místních trhů. Díky zvýšené poptávce po zboží přímo a nepřímo vytváří nová pracovní místa. Je také jasné, že

letech zpřístupníme ostrov pod zámkem.
Je to romantické a lidmi nedotčené místo, protože Povodí Labe z bezpečnostních
důvodů na ostrov nikoho nepouštělo. Nikdo se do této doby o něj nesnažil vyjednávat. Otevíráme jej nejen k procházkám,
ale i ke kulturně společenským aktivitám.
S vedením Českých drah se nám podařilo
vyjednat, že dlouho odkládaná rekonstrukce našeho nádraží, které je od loňského
prosince prohlášeno kulturní památkou,
bude ještě letos v hodnotě cca pětačtyřiceti milionů korun dokončena. Hledáme další aktivity, protože lázeňské město se musí profilovat kulturním a společenským
životem. Uvědomujeme si, že přitažlivé
akce k nám budou přivádět lidi z Hradce
Králové, Prahy a Pardubic, už proto, že to
všechno jsou města dosažitelná během třiceti minut jízdy po dálnici. Naše spádová
oblast čítá téměř půldruhého milionu lidí. O prázdninách nám tu třeba začne chodit krásně kostýmovaný městský bubeník,
který bude nejen hlásat obecní zprávy, ale
i zvát na akce. A pak jsem zaslechl zprávy,
že se tady prý začala objevovat i Bílá paní. Věřím, že turisté se v Poděbradech nudit nebudou.

>>> www.mesto-podebrady.cz
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R

ozhovor se starostou Mariánských Lázní panem Zdeňkem
Králem jsem 26. dubna 2011 zahájil konstatováním, že do Mariánských
Lázní, s desetiletou pauzou po nástupu
renesance kapitalismu v Československu, každoročně jezdím na léčebné pobyty od roku 1976. Nyní hlavně z preventivních důvodů.
Pane starosto, Mariánské Lázně ve své
dvěstěleté historii za raketový nástup

Zdeněk Král
Obyvatelé Mariánských Lázní chápou,
že lázeňství a cestovní
ruch přináší jejich městu prosperitu. Ví, že pokud si mají udržet zaměstnání nebo úspěšně podnikat, musí Mariánské Lázně zůstat
vyhledávanými lázněmi. Proto tolerují, když město ze svého skromného rozpočtu dříve uvolní peníze na údržbu
lázeňských parků apod., a až pak na obdobné věci tam, kde bydlí. Chápou, že v prvé řadě
musíme vyšperkovat náš „lázeňský ostrov“.
Proto, v souladu s jejich postojem, razím politiku dvou Mariánských Lázní: Lázeňského
města, které je především pro lázeňské hosty
a návštěvníky, kde je třeba udržovat klidovou
zónu, pečovat o parky a nepřipustit architektonická zvěrstva; a města, kde bydlíme. Kde se
rozvíjí bytová výstavba, služby, kde rostou obchodní plochy, staví parkoviště apod.

do pozice mondénních, světově proslulých lázní – evropského centra společenského života, navštěvovaného nejsměrodatnějšími celebritami světa, kromě svým zakladatelům a provozovatelům, vděčí zejména přírodním léčivým
zdrojům. Ještě do konce devadesátých
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Těší mne, že se

Mariánské
Lázně omlazují
let minulého století byly plné rekreantů
a lidí na preventivních léčebných pobytech a pulzovaly společenským životem.
Pokud se za minulého režimu něco povedlo, tak to byl nápad zaplnit mezeru,
která přišla po útlumu lázeňství díky
druhé světové válce, jež z většiny lázeňských sídel udělala lazaretní města. V době rozkvětu výběrových rekreací (které
dodnes do Mariánských Lázní přivádí
účastníky incentivních pobytů) byly Mariánské Lázně jakýmsi Las Vegas Východu. Určitě nejsem nostalgik po předchozím režimu. Jsem rád, že totalitní režim
padl. Dnes mají lidé daleko více možností cestovat po světě, avšak ti ekonomicky činní daleko méně času. Incentivy ﬁnancují přímo zaměstnavatelé, protože
odbory dnes preferují jiné věci, než aby
v tak velké míře přispívaly na ozdravné
a rekreační pobyty odborářů. Lázeňství
v našem městě přesto prosperuje. Už to
sice asi nikdy nebude jako v dobách krátce po založení Mariánských Lázní nebo
mezi válkami, či masová záležitost jako
do sametové revoluce, avšak zůstává vysoce rentabilní medicínskou oblastí, byť
se k léčebnému lázeňství stát chová téměř až nepřátelsky. Aby přilákali hosty,

investuje řada majitelů lázeňských objektů nemalé ﬁ nanční částky do výrazného zkvalitnění svých zařízení. Největší z nich je u nás společnost Léčebné
lázně Mariánské Lázně a.s., která své provozy rovněž postupně modernizuje, ale
také už z nich řadu prodala. Dnes vládne trend, kdy je třeba mít všechno pod
jednou střechou a poskytovat komplexní
servis. Špičková odborná úroveň lidí, kteří v léčebném lázeňství pracují, unikátní
přírodní léčivé zdroje, zejména minerálních vod a ovzduší, nádherné přírodní
prostředí, rozumná obchodní politika
a marketingové aktivity tak budou do našeho města přivádět návštěvníky po řadu
dalších a dalších let.
MUDr. Zdeněk Machálek v rozhovoru
pro Všudybyl řekl: „Léčebné lázeňství je
o změně autoregulačních mechanismů
v lidském organismu. Té lze dosíci řadou podnětů. Aplikací přírodního léčivého zdroje. Cvičením. Režimem života.
Psychoterapií atd. Vždy to ale vyžaduje
hodně času, aby tyto podněty dokázaly
odstranit příčiny nemoci. Tj. 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“.) Uzdravení
a u chronických onemocnění a neléčitelných postižení zlepšení kvality života je časově náročným procesem. Přitom
nechodit tři čtyři týdny do zaměstnání
či být mimo byznys je pro kariéry řady
lidí likvidační. Proto hodně návštěvníků lázní využívá jejich prostředí, infrastrukturu a léčebné procedury k regeneraci a relaxaci formou kratších wellness pobytů.
Léčebné vlastnosti našich přírodních léčebných zdrojů jsou nepopiratelné. Přesto, že wellness si můžete udělat kdekoliv, právě přírodní léčivé zdroje, vysoce
sofistikovaný přístup lázeňských lékařů a personálu mu v našem městě dávají vyšší dimenzi. Jsme uprostřed chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Kolem
Mariánských Lázní je několik přírodních
rezervací. Jsou tu přírodní a historické

bych v té souvislosti zmínil náš přírodní park Prelát, který je zdarma přístupný od jara do podzimu. Je v něm mnoho
dětských atrakcí. Různé hrady, chaloupky a prolézačky z přírodních materiálů.
Na území města je i několik dalších dětských hřišť. Další z „hraček“ je náš Boheminium park, který si za mého minulého
volebního období město Mariánské Lázně koupilo. Šlo nám o to, aby se z tohoto jedinečného areálu, který každoročně
přivítá na šedesát tisíc návštěvníků, nestaly stavební parcely. Je koncipován jako
sjezdovky s technických zasněžováním,
kabinkovou lanovkou a vleky máme přímo ve městě. Provozuje nám je firma
Snowhill a.s.. V horních partiích na sjezdovky navazují městskou rolbou upravované běžkařské tratě. Sportovním soustředěním a incentivním programům občas
slouží naše fotbalové hřiště. Rozvíjí se tu
i jezdecký sport. V každém větším mariánskolázeňském hotelu je bazén. Městský
(plavecký) pak disponuje i drobnými dětskými atrakcemi.

Přesto, že wellness si lze udělat
kdekoliv, přírodní léčivé zdroje a vysoce
soﬁstikovaný přístup lázeňských lékařů
a personálu mu v Mariánských Lázních
dávají vyšší dimenzi.

atraktivity a zejména nádherně koncipované lázeňské parky. Sportem, který jistě patří k Mariánským Lázním, je golf.
A vedle osmnáctijamkového hřiště, které
de facto založil anglický král Eduard VII.,
jenž byl v Mariánkách osmkrát na léčení, máme ve své blízkosti další nové krásné golfové hřiště, a to v zámeckém parku
zámku Kynžvart, což je deset kilometrů od Mariánských Lázní. Další golfové
hřiště je směrem na Karlovy Vary. Golfová turistika tvoří velmi zajímavou součást nabídky Mariánských Lázní, a to zejména díky pestrosti a členitosti krajiny,
a doplňuje se s nabídkou lázeňských služeb. Sportovní nabídka na území našeho
města se neustále rozšiřuje. Minulý rok
tu bylo otevřeno lanové centrum. Máme
několik tenisových kurtů, značené trasy
nordic walking, který zažívá prudký rozmach. Značené cyklotrasy, jež navazují
na cyklotrasy Euroregia Egrensis, vedoucí až do Německa. Máme tu příznivé podmínky i pro zimní sporty. Je to dáno nejen
nadmořskou výškou, ale i infrastrukturou
včetně krytého zimního stadionu. Rovněž

Po téměř drtivém nástupu německé seniorské klientely se Mariánské Lázně začaly omlazovat. A to nejen proto, že je
navštěvuje čím dál více tuzemských hostů, ale i díky hostům z Východu včetně
japonských turistů.
Těší mne, že věkový průměr návštěvnické klientely Mariánských Lázní klesá. Naše lázně navštěvuje nejen domácí
a tradiční německá, ale začínají je objevovat i hosté ze zemí Společenství nezávislých států, nezřídka rodiny s dětmi. Rád

vstupní brána do Česka, kde je možné vidět detailně perfekcionisticky propracované makety řady význačných památek
České republiky v měřítku 1:25, jejichž
počet se stále rozšiřuje.
Miroslav Horníček Mariánské Lázně
charakterizoval jako město v lese a les
ve městě. Mí přátelé a známí si u vás kupují byty a domy a zařizují si zde trvalý pobyt.
Ještě je tady řada nově zrekonstruovaných volných bytů. Některé bývalé lázeňské objekty se totiž předělávají na tzv. rezidenční bydlení. Určitě to je zajímavá
investice. Proto v Mariánských Lázních
investují nejen lidé z Prahy a dalších míst
České republiky, ale i ze zahraničí.

>>> www.marianskelazne.cz
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generálním ředitelem akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně
panem Josefem Ciglanským se potkáváme 23. května 2011.
Pane řediteli, genius loci lázeňského
města a špičkové služby vaší společnosti tvoří ideální podmínky pro léčbu, relaxaci a regeneraci. Františkovy Lázně
si určitě zaslouží pověst nejmalebnějších českých lázní.

Josef Ciglanský
Lázně Františkovy Lázně a.s. – „Lázeňská společnost České republiky
roku 2009“ – jsou největší soukromou lázeňskou
společností v Česku.
Poskytujeme komplexní služby s využitím
přírodních léčivých
zdrojů a řadou doplňkových činností. Hostům je u nás k dispozici
na šestnáct set lůžek v osmi lázeňských domech
v kategoriích tří a čtyř hvězd. Kromě klasických léčebných pobytů, zaměřených na nemoci
srdce, krevního oběhu, následnou onkologickou
péči, onemocnění pohybového ústrojí, gynekologických nemocí včetně neplodnosti, nabízíme
škálu wellness pobytů. Františkovy Lázně
skýtají bohatou kulturní nabídku – koncerty,
přednášky, módní přehlídky, taneční večery
s živou hudbou, výlety, vernisáže a výstavy.
Sportovní vyžití umožňuje nádherné okolí včetně přírodní rezervace SOOS, síť turistických
tras a cyklostezek, nordic-walking, minigolf, tenisové kurty, fotbalové hřiště, golfové osmnáctijamkové hřiště a nejvyhlášenější dominanta
Františkových Lázní – Aquaforum – svět vody
a relaxace a Fitforum – ﬁtness & wellness studio. Samozřejmostí jsou kavárny, restaurace,
cukrárny a další potěchy pro tělo i ducha.

Ano, říká se to, a nás samozřejmě těší,
že se o nich hovoří jako o nejhezčích lázních v České republice. Uplynulý víkend
jsme tu zahájili 218. lázeňskou sezonu
a spolu s ní činnost Aquaforum klubu, bonusového projektu pro naše věrné hosty.
Františkovy Lázně jsou místem, kde lze
nasávat atmosféru historie poklidu lázeňského města, o což už mnohá česká lázeňská města přišla. Malebné urbanistické sevřenosti lázní prospělo i to, že privatizace
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Nový velký prostor
pro uplatnění léčebného
lázeňství
ve Františkových Lázních nerozdrobila zdejší hlavní lázeňskou společnost. Tím neříkám, že akciové
společnosti Lázně Františkovy Lázně nevznikla konkurence. Naopak!
Z celkové lůžkové kapacity ve městě
disponujeme méně než polovinou.
Je dobře, že jsou úspěšní i ostatní poskytovatelé lázeňských služeb. Aby se dařilo
i nám, musí se dařit celé lázeňské destinaci.

péči. V letošním roce jsme proto otevřeli speciální špičkově vybavené
lymfologické pracoviště. Už vzhledem k výrazně psychosomatickým
souvztažnostem rakoviny, blahodárně působícímu prostředí Františkových Lázní na psychiku a hojivosti
našich přírodních léčebných zdrojů je to
obor, ve kterém vidíme nový velký prostor
pro uplatnění léčebného lázeňství.

Vaše lázně se hodně orientují na německou klientelu a na domácí. A nejen v oblastech spa & wellness, ale i v MICE.
To je naše dilema, protože s léčebným
lázeňstvím se samo sebou kloubí i cestovní ruch. Naše obchodní strategie je nastavena tak, že prioritou je klasický léčebný
lázeňský tří až čtyřtýdenní pobyt. Avšak
máme dostatek kapacit, abychom mohli
hostit i ﬁremní akce, kongresy a konference, účastníky sportovních soustředění, relaxačních a regeneračních pobytů.

Pane řediteli, od poloviny minulého roku
jste zprovoznili pracoviště kryoterapie.
Ano, kryosaunu s následnou pohybovou
léčbou na speciálních přístrojích, kdy je zátěž nastavená dle věku klienta a dalších parametrů. Nabízíme ji zejména hostům s bolestí kloubů a páteře. Přináší rychlou úlevu
od bolesti a zlepšuje pohyblivost kloubů.
Osobně jsem již proceduru v kryosauně
absolvoval , mohu ji všem vřele doporučit.

Františkovy Lázně předchází pověst zázračně účinného místa léčby neplodnosti. Udržely si ji i nyní, když už tu není vojenská posádka?
Gynekologické indikace jsou pro nás
jedny ze stěžejních. Je pravdou, že dochází
ke změnám ve způsobu léčení. Řada metod
je méně invazivních. Navazujeme spolupráci s centry reprodukce a dosahujeme vynikajících výsledků i bez oné slavné vojenské
posádky. K tzv. civilizačním chorobám, čím
dál víc tížících populaci, patří i onkologické. Proto je stále aktuálnější následná onkologická péče. Díky pokrokům v medicíně
přibývá pacientů, kteří úspěšně absolvují
onkologickou léčbu a potřebují následnou

A na začátku letošního roku jste otevřeli nové informační středisko.
Ano, a říkáme mu František, protože je
umístěno pár metrů od stejnojmenného,
zřejmě nejproslulejšího pramenu Františkových Lázní, jemuž vévodí symbol našeho města, socha malého Františka. Jeho pracovníci podávají informace o dění
ve městě, o tom, jak probíhá léčení apod.
Návštěvníci si tam mohou koupit léčebné
nebo relaxační pobyty, vstupenky na kulturní programy apod.

>>> www.frantiskovylazne.cz
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předsedkyní představenstva a výkonnou ředitelkou akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou
Ing. Irenou Vašicovou se v Teplicích nad
Bečvou potkáváme 26. května 2011.
Paní předsedkyně, co je ve vašich lázních
nového?
Služby našich lázní se už několik let
snažíme segmentovat a lázeňské objekty při rekonstrukcích systematicky proﬁ lovat podle struktury klientů, kteří je
budou využívat, a služeb, jež tam budou
poskytovány. Když jsme v letech 2003
a 2005 rekonstruovali lázeňský dům
Bečva a v r. 2008 Slovenku, počítali jsme
s tím, že budou tvořit medicínskou kardi-

Ing. Irena Vašicová
Hlavním přírodním léčebným zdrojem našich
lázní Teplice nad Bečvou
je minerální voda s vysokým obsahem oxidu
uhličitého, kterou používáme ke koupelím. Specializujeme se na špičkovou kardiorehabilitaci s důrazem na prevenci vzniku srdečních a mozkových příhod. Zabýváme se edukací pacientů s rizikovými faktory
aterosklerózy, jako je vysoký krevní tlak, zvýšená hladina tuků v krvi, cukrovka, nadváha,
kouření, ale i léčbou pohybového aparátu a dalších indikací. Poskytujeme časnou kardiorehabilitaci po kardiochirurgických operacích v Odborném léčebném ústavu pro kardiorehabilitaci
Teplice nad Bečvou, který je prvním a stále jediným zařízením tohoto druhu v České republice.

orehabilitační zónu a toto zázemí budou
využívat především pacienti pátý šestý den po operaci srdce. V současné době zde provozujeme na pětasedmdesáti
lůžkách Odborný léčebný ústav pro kardiorehabilitaci, zbytek lůžkové kapacity
slouží lázeňským hostům. V r. 2009 jsme

Lázně Teplice
nad Bečvou a.s.
Díky okolní malebné krajině vás rádi navštěvují i hosté, kteří do lázní jezdí za relaxací a regenerací.
Co se týče návštěvníků lázní, kteří jsou
u nás ubytováni, nebo ambulantních hostů
z okolí, určitě je potěšilo, že jsme vylepšili
prostor v bezprostřední blízkosti lázeňské
kolonády, kde jsme zrekonstruovali lávku
přes řeku Bečvu. Pro region je téměř strategickou záležitostí. V době povodní v r. 1997
byla jedinou spojnicí přes Bečvu mezi Valašským Meziříčím a Přerovem, kterou nesmetla velká voda. Obdobně lávka sloužila
i o květnových povodních v r. 2010. A protože už nebyla v dobrém stavu, zařadil ji
Olomoucký kraj mezi významné projekty a na její nedávnou rekonstrukci přispěl
dvěma miliony korun.
Pro ﬁrmy a skupiny sestavujeme na základě jejich požadavků běžně individuální nabídky „na míru“. Zajišťujeme servis
ﬁremním akcím, jejichž nedílnou součástí zpravidla bývají i relaxační procedury.
Pro skupiny provádíme na přání rezervaci
wellness centra, bazénu, sauny nebo polária. Ke zpříjemnění pobytů v letních měsí-

Od 1. června 2011 nabízíme veřejnosti
ájurvédské masáže. Řady pracovníků našich
lázní proto rozšířili dva špičkoví maséři
z kolébky indické ájurvédy z Kéraly.
zrekonstruovali část lázeňského sanatoria Moravan s tím, že jsme zde vytvořili
wellness centrum a komfortní pokoje pro
samoplátce. V r. 2010 jsme pro nejpočetnější skupinu našich hostů, kteří do Teplic nad Bečvou přijíždějí na komplexní
lázeňskou léčbu, upgradovali část lázeňského domu Janáček. Dostavěli jsme šesté
patro, a jeho kapacitu tím rozšířili o osmadvacet lůžek. Instalovali jsme nový výtah a zřídili parkoviště. V letošním roce
bychom chtěli přinejmenším projektově
připravit rekonstrukci zbylé části tohoto
lázeňského domu.

cích slouží posezení na lázeňské kolonádě
nebo v některé z kaváren v jednotlivých lázeňských sanatoriích.
Komplexní lázeňská léčba a preventivní
léčebné účinky ale nedělají radost kdekomu. Jak jinak si vyložit tlak na výkonnou moc, aby vymístila léčebné lázeňství ze systému
veřejné zdravotní péče?
Vnímáme, co se v rezortu zdravotnictví kolem léčebných lázní děje. Věříme,
že časná kardiorehabilitace

i péče o nemocné s kardiovaskulárními
problémy bude v systému placeného zdravotnictví zachována i do budoucna. Víme
však zároveň, že musíme rozšiřovat služby i pro samoplátce. Chystáme proto další projekt, který od 1. června 2011 nabídneme veřejnosti. Řady pracovníků našich
lázní proto rozšířili další dva špičkoví maséři z kolébky indické ájurvédy z Kéraly.
Přinejmenším na území Moravy budeme
první, kteří poskytnou svým klientům
originální ájurvédské masáže. Část prostor v lázeňském sanatoriu Moravan jsme
pronajali renomovanému ájurvédskému

lékaři, který úspěšně praktikuje po celé
Evropě, a jedno patro pokojů designovali
v indickém stylu. Hosté lázní tak mohou
nejen využívat originálních ájurvédských
služeb, ale i stylově bydlet.
Tváří Lázní Teplice nad Bečvou je populární Zlata Adamovská.
Hodně si považujeme toho, že jsme se
domluvili s populární herečkou paní Zlatou Adamovskou. Ta se stala oﬁciální tváří lázní Teplice nad Bečvou. Měli jsme ji tu
na otevření lázeňské sezony nebo při křtu
webových stránek. A protože
je velmi populární a vystupuje v řadě televizních seriálů,
její přítomnost přitahuje velký zájem veřejnosti.

>>> www.ltnb.cz
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Intenzivní relaxace
v Lázních Bohdaneč
Chcete strávit pohodový víkend nebo dovolenou? Toužíte po
intenzivní relaxaci? Chcete si vylepšit zdravotní kondici?
přijměte pozvání do Léčebných lázní Bohdaneč.

sportovce. Lékařské konzultace s cíleným
vyšetřením, individuální rehabilitace,
blahodárné působení přírodních léčivých
zdrojů, strava koncipovaná dle vašich
požadavků spolu s nutriční terapeutkou
vám pomohou být ve skvělé kondici.

RELAX PRO NI a RELAX PRO NĚJ
Chcete zpestřit svůj partnerský život?
Vymyslet dárek pro výjimečnou příležitost? Obdarujte partnerku / partnera pobytem RELAX PRO NI a RELAX PRO NĚJ.
Tyto wellness programy jsou vytvořeny
tak, abyste prožitek z procedur a masáží
mohli absolvovat společně. Havajská
masáž, zábal s mořskou řasou, indická
masáž hlavy, to je jen malá ochutnávka
z názvů procedur, které obsahují tyto
atraktivní balíčky.

Proč za relaxací a regenerací
do Léčebných lázní Bohdaneč

P

řibližně hodinu cesty od Prahy
mezi Pardubicemi a Hradcem
Králové najdete oázu zdraví, klidu a pohody, kvalitní služby a unikátně
účinné přírodní léčivé zdroje našich
lázní – slatinu a minerální vodu. Areál
Léčebných lázní Bohdaneč, obklopený
lázeňským parkem, se nachází v malebné
rybniční krajině Polabské nížiny. Blízkost
několika golfových hřišť a hustá síť cyklostezek vybízí spojit wellness procedury
s aktivitami volného času. Naše nové
Wellness centrum je připraveno vás hýčkat. Nabídnout víkendové nebo vícedenní
pobyty, ale i jednorázovou péči. Pomůžeme urychlit vaši rekonvalescenci, redukci
váhy nebo řešit pohybové problémy.

WELLNESS DE LUXE
Máte chuť intenzivně odpočívat? Objednejte
si relaxační a regenerační pobyt WELLNESS
DE LUXE. Dokonale vás uvolní a pomocí
luxusních procedur za šest dní zregeneruje
vaši psychiku i tělesnou schránku.

PROFI SPORTOVEC
Věnujete se sportům? Pobyt PROFI SPORTOVEC je určen pro rekreační i vrcholové
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Specifiku jednotlivých programů bychom mohli vyjmenovávat ještě dlouho.
Podrobné informace o nich naleznete
na webových stránkách Léčebných lázní
Bohdaneč. Tým vysoce kvalifikovaných
lékařů, terapeutů a rehabilitačních pracovníků i vstřícný obsluhující personál
tu pro vás, pro znovunabytí psychických
a fyzických sil, připravil ideální podmínky
včetně komfortního ubytování a vynikající
gastronomie. Škála a variabilita relaxačních a regeneračních pobytů uspokojí i ty
nejnáročnější. Blízkost krajských metropolí
skýtá plejádu kulturního vyžití a možností
navštívit velké sportovní akce mj. i Zlatou
přilbu nebo Velkou Pardubickou. Golﬁsté
tu najdou hřiště patřící k nejnáročnějším
v Česku. Milovníci koní přivítají možnost
vyjížděk a návštěv unikátních hřebčínů
v Kladrubech nad Labem a Slatiňanech.
Historické památky a přírodní krásy Polabí
pak budou dalším důvodem, proč se vracet
do Léčebných lázní Bohdaneč a dělat odsud
hvězdicové výlety.

>>> www.llb.cz
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ádný důvod k oslavám má letos
společnost ROYAL SPA. Právě letos uplyne patnáct let od doby,
kdy byl v Luhačovicích otevřen její první
lázeňský hotel Miramare. Od té doby se
z ROYAL SPA stal privátní řetězec lázeňských a wellness hotelů, které lze navštívit v Mariánských Lázních, Luhačovicích,
Ostrožské Nové Vsi a ve Velkých Losinách.
„Otevřením lázeňského hotelu Miramare začala naše lázeňská éra, která už trvá
patnáct let. Po tuto dobu jsme se snažili pilně pracovat a z jednoho lázeňského objektu v Luhačovicích s šedesáti lůžky jsme se
rozrostli do dnešní podoby, kdy vlastníme
nebo provozujeme několik lázeňských komplexů ve čtyřech lázeňských místech České
republiky s celkovou kapacitou téměř tisíc
lůžek,“ říká místopředseda představenstva
ROYAL SPA Ing. Martin Plachý.

Řada ocenění i uznávaných certiﬁkací
O kvalitě poskytovaných služeb v lázeňských hotelech ROYAL SPA svědčí i množství prestižních ocenění, která tato společnost v uplynulých letech dostala. Kromě
titulu „Lázeňská společnost roku 2007“
pro Miramare Luhačovice, ceny pro Novoveské Dermatologické dny v roce 2008
nebo ocenění za vzkříšení Termálních
lázní Velké Losiny v roce 2010 zabodoval
mariánskolázeňský hotel Royal v soutěži
„Kudy z nudy“, kde obsadil první místo
za nejlepší turistickou nabídku v Západočeském kraji. Společnost má řadu prestižních certiﬁkací. Lázeňské hotely Miramare Luhačovice a Royal Mariánské Lázně
jako jedny z prvních v Česku v roce 2006
získaly certiﬁkát kvality EUROPESPAmed,
který dle přísných kritérií uděluje Evropský svaz lázní se sídlem v Bruselu.

Pro spokojenost hostů
Součástí všech hotelů řetězce ROYAL SPA
jsou moderní balneoprovozy s bazény, příjemné ubytování a kvalitní restaurace. Pro
maximální spokojenost hostů, ruku v ruce s balneologickým výzkumem, technologickým a medicínským pokrokem, ROYAL
SPA upgraduje služby a průběžně investuje do modernizace komplexů a lázeňské infrastruktury. Mezi letošní novinky
v lázeňských hotelech Miramare tak patří kompletně zrekonstruovaný balneoprovoz, v němž si mohou hosté vybírat z více
než osmdesáti spa & wellness a nadstandardních procedur. Vzniklo zde exkluzivní
zázemí se špičkově modiﬁkovanými vanami, krásným a především pro klienty intimním zázemím. Do modernizace prostor
v zimních měsících investovala společnost
na dva miliony korun.
V Sirnatých lázních v Ostrožské Nové
Vsi se hosté dočkali nově vybudované odpočinkové zóny, jejíž nedílnou součástí je
lázeňská kolonáda s kavárnou a dalším

zázemím. Celková kapacita kavárny je
sto míst a má i má dětský koutek. Součástí kolonády jsou tři obchůdky s lázeňskými oplatkami, cukrovinkami a suvenýry.
Po rozsáhlé rekonstr ukci byl loni
ve Velkých Losinách otevřen čtyřhvězdičkový lázeňský komplex Eliška, nabízející vysoký komfort.
„Otevřením nově rekonstruovaného lázeňského komplexu Eliška začala ve Velkých Losinách nová éra lázeňství. Díky rekonstrukci
lázně získaly léčebnou lázeňskou infrastrukturu nejvyšší evropské úrovně a budou moci oslovit a přilákat i nejnáročnější klienty
nabídkou špičkových služeb a prvotřídního léčení podpořeného mimořádnými účin-

ROYAL SPA

již 15let v lázeňství
ky zdejších unikátních přírodních léčivých
zdrojů – termálních pramenů,“ řekl jednatel Lázní Velké Losiny Martin Plachý.

Úžasné koupele v Balbínově prameni
V Mariánských Lázních vyvěrá mnoho
léčivých pramenů. Mezi ně patří i Balbínův. Po koupeli v jeho pramenité vodě se
budete cítit jako znovuzrození! Koupele
mají antistresový účinek, blahodárně působí na činnost srdce a ledvin. Od května loňského roku mohou hosté Lázeňského hotelu Royal vyzkoušet účinky tohoto
pramene přímo v jeho balneoprovozu.
Ve speciálních vanách je možné v Balbínově prameni absolvovat minerální uhličitou koupel, která díky vysokému obsahu
přírodního CO2 podporuje krevní oběh,
zlepšuje činnost srdce a ledvin a upravuje krevní tlak. Kromě vynikajících léčebných účinků mají koupele v Balbínově
prameni i účinky relaxační.
Novinkou Lázeňského hotelu Royal jsou
pro letošní sezonu krátkodobé pobyty –
tzv. Lázeňské&Wellness ochutnávky. Můžete si dopřát třeba Lázeňský šálek
s ččokoládou nebo zeleným čajem
č pobyty pro náročné – Wellneči
ss Luxus, Wellness Harmony
a Wellness Royal Medical.
„Jsou to programy, které poskytují to nejlepší z lázeňské klasiky včetně blahodárných koupelí
v Balbínově prameni, v kombinaci s vynikajícími masážemi (např.
Abyanga-Ayurveda, Medová masáž, Masáž bylinnými měšci...). Báječný relax pro tělo
i duši!“ hodnotí Lázeňské&Wellness ochutnávky obchodní manažerka hotelu ROYAL
Mariánské Lázně Eva Voldřichová.

>>> www.royalspa.cz
sedmé vydání 2011
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Ing. Jaroslavem Hanákem se potkáváme v pražském Grand Bohemia
Hotelu 15. května 2011 necelý den
před jeho odletem do Ázerbájdžánu v delegaci našeho prezidenta Václava Klause.
Jaroslave, koncem letošního dubna Svaz
průmyslu a dopravy ČR zvolil nové představenstvo, a tak mi dovol poblahopřát
ti ke zvolení do funkce jeho prezidenta.
Volby nového představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR se uskutečnily v rámci
valné hromady 28. dubna 2011. Po dvoukolovém jednání bylo zvoleno jedenáct členů.
Z toho šest viceprezidentů. Je nesmírně pozitivní, že jak viceprezidenti, tak členové
představenstva jsou jeden vedle druhého
významné osobnosti českého byznysu. Ze
staré gardy v představenstvu zůstali generální ředitel a předseda představenstva
Třineckých železáren Jiří Cienciala, Stanislav Kázecký, Josef Holub a generální ředitel a předseda představenstva Dostavu
Praha František Chaloupecký, předseda
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner, prezident České manažerské asociace Pavel Kafka i generální ředitel svazu Zdeněk Liška.

Ing. Jaroslav Hanák
Svaz průmyslu a dopravy České republiky je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele
a podnikatele v České republice. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu
a dopravy. Hájí zájmy jedenatřiceti členských
svazů a šestnácti set ﬁrem. Jeho posláním je
ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku země s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v Česku.
Současně prosazuje zájmy zaměstnavatelů
a podnikatelů České republiky v evropských
a dalších mezinárodních organizacích.

Novými viceprezidenty se stali, a to považuji za velmi dobré, ředitel vnějších vztahů
ŠKODA AUTO Radek Špicar a také ředitel
vnějších vztahů ArcelorMittal Ostrava Jan
Rafaj. Je to vůbec nejmladší člen a jeden
z nejmladších viceprezidentů našeho svazu, který kdy byl zvolen. Dalším viceprezidentem je nesmírně úspěšný podnikatel
Pavel Juříček z Brano Group. V představenstvu jsou i takové osobnosti jako prezident
Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn a skvělý manažer a úspěšný podnikatel Zbyněk Frolík z Linetu.
Coby prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR jsi dostal silný mandát devadesáti procent hlasů.
Rovněž tak viceprezidenti. Ti dostali
mezi sedmdesáti až osmdesáti procenty.
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Zásadní věcí je otázka
konkurenceschopnosti
této země
Kontinuita byla zachována a další dynamiku Svazu průmyslu a dopravy ČR určitě
přinesou také tři noví viceprezidenti, kteří
prokazují veliký „tah na branku“.
V minulém vydání Všudybylu člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Wiesner řekl: „Tam, kde bují
šedá ekonomika, potřebuje stát daleko
víc peněz vybírat od těch, kteří jsou poctiví, a zvyšuje jim daně. (Viz www.e-vsudybyl.cz, článek: „Chytrý stát dělá po krizi
vše pro to, aby se nastartovala ekonomika“) Bohužel, daný stav řadu úspěšných
českých ﬁrem vyhání z našeho „zemského ráje to napohled“ do rájů daňových.
Zásadní věcí je otázka konkurenceschopnosti této země, která je mimořádně exportně orientovanou otevřenou ekonomikou,
extrémně závislou na Německu. Rok od roku naše konkurenceschopnost klesá. Částečně za to mohla ﬁnanční krize Evropské
unie a Spojených států amerických, která
na nás dopadla. Rozhodující však je, že máme beznadějně systémově špatně řízenou,
drahou, nefungující veřejnou správu, a to
nejhorší, že je protkaná nepředstavitelnou
korupcí. Ta začíná u politiků, jde do úředníků atd. To je důvod, proč řada kreativních, schopných lidí odchází ze země. Druhou věcí je nestabilita daňového systému
a nízká vymahatelnost práva. Tedy základní
podmínky pro příliv zahraničních investic.
Je to rok od roku horší. A do toho nesystémové destruktivní zásahy, jako retroaktivní nastavování pravidel. Přitažlivost České republiky je, díky neschopnosti (nebo

všehoschopnosti) politiků a špatnému daňovému systému, čím dál menší. Neřekl
bych, že je to kvůli plus nebo mínus nějakému procentu daní, ale postrádáme stabilitu, jednoduchost právních norem a omezení nadbytečné byrokracie.
A jak to, že tak velká síla, jakou představují členské ﬁrmy Svazu průmyslu a dopravy ČR, nedonutí stát zkvalitnit své služby?
Volby dopadly, jak dopadly. Jsme demokratická země. Nedávno mi někdo v televizi připomněl, že jsem před rokem říkal, že
podnikatelé jsou docela spokojeni se složením trojkoalice se sto osmnácti hlasů, že to
dává šanci realizovat reformy. Avšak přešly
tři čtyři měsíce a všechno je jinak. Politici
se bijí mezi sebou. Jeden korupční skandál
stíhá druhý, a do toho prazvláštní skupina, která si říká politická strana, je extrémně ctižádostivá a naprosto neprofesionální a nezodpovědná. To nedopadne dobře.
To je pro český byznys obrovské zklamání. Potvrdilo se, že takové ty české zkoušky,
jako vykroužkujeme – nevykroužkujeme,
uděláme show, se zemi nevyplácí. Ono je
lepší jedna dvě tři čtyři historické politické strany, i když mohou dělat chyby a mohou uvnitř mít špatné lidi, ale tedy ten experiment nás přišel hodně draho.
Zmínil jsi export. Jeho smyslem je nebýt
závislý výhradně na kupní síle domácího trhu. Obdobnou schopnost, generovat zahraniční inkaso, má i cestovní
ruch, který kupní sílu na vnitřním a lokálních trzích posiluje prostřednictvím

spotřebitelů odjinud. Ale jak výkonnost
exportu, tak cestovního ruchu jsou výrazně determinovány pověstí země.
Zkrátka zboží neznámé země, nebo takového státu, který se ve světě těší pochybné pověsti, se prodává hůř, než zboží ze země, která má dobrou image.
Export je pro nás naprosto zásadní věc.
Na prvním novém představenstvu byl hostem ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, který je hlavním partnerem českého průmyslu ze strany veřejné
správy. Uvědomujeme si, že je třeba posílit obchodní diplomacii, už proto, že se
donedávna mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zahraničí ČR vedla „zákopová válka“. Společně s Martinem Kocourkem chci věřit, že
se přestanou vést tyto „žabomyší války“
a že oba rezorty začnou daleko víc spolupracovat ve prospěch českého exportu. Že
se ve světě vytvoří deset obchodních center a dalších sedmdesát osmdesát s garancí
státní agentury CzechTrade. V tomto jsem
optimista. Pověst země, resp. její vnímání
ve světě, to je fenomén, který souvisí se
vším. Jestliže je u nás politická nestabilita,
budou i nadále odcházet úspěšní podnikatelé - a nejen oni. I vědci, lékaři, sportovci
umělci apod. To, že jejich množství roste,
signalizuje, že je v Česku něco divného, že
tu skoro nikdo nevěří politice. Překvapující je, že český průmysl ﬁnanční krizi zvládl
jako málokdo. Na zasedání BusinessEurope, kde bylo konstatováno, že naprosto nejschopnější manažeři, kteří ji zvládli, byli
v Německu, Rakousku a Dánsku a na čtvrtém místě v České republice. Přestože je
tu tak divná politická situace a špína, která se vylévá každý den, České republice
zatím překvapivě nezhoršila rating. Cesta z toho je zpracovat Strategii konkurenceschopnosti. Všechny ostatní unijní země
ji mají. U nás zatím nebyla ani jediná vláda, která by ji chtěla. Tato současná možná
chce, avšak aby se tak stalo, bude ji k tomu
muset byznys dotlačit. Protože jestliže nevíme, kde Česko chceme mít za pět deset
let, je to strašně špatně.
Klíčovým zaklínadlem, proč současná
vládní garnitura vyhrála volby, byl boj
proti korupci a hospodářské reformy,
které se zvrhly v šetření za každou cenu.

Tedy ať to stojí, co to stojí, aniž by byly brány v potaz meziresortní souvislosti a dokonce základní axiom, že investice, tedy
peníze, dělají peníze. Spolu s vaničkou
tak bylo vylito i dítě.
Co se týče reforem, je několik věcí, které by se opravdu měly udělat. Co se týče
daňové reformy, jednotné inkasní místo,
to mi bzučí v uších. To už slyším pět deset
let. Všichni to připravovali, ale nikdo nedotáhl. Věřím, že tohle snad Miroslav Kalousek, jestliže se tato vláda předtím nerozpadne, dotáhne. A to je dobrá zpráva pro
český byznys. Co se týče dalších aspektů daňové reformy, já bych je daňovou reformou
nenazýval. Protože jestliže chce někdo ze
sto osmnácti snížit daňové položky o deset dvacet padesát, tak to je asi těžko daňová reforma. To, co vyžene lidi do ulic, a 21.
května poprvé, a asi tam půjdou víckrát, je
kauza stravenek a jízdních výloh. To je nemoudře zvolené. A bude to jedna z porážek vládní koalice u daňové reformy. Co se
týče penzijní reformy, souhlasím, že je zásadně nutná. Demograﬁcký vývoj je jasný.

používat, je vykročení správným směrem.
Avšak pokud se na to podíváme z globálního hlediska, jsou to drobné. Problém českého důchodového systému je, že na důchody dáváme nejméně z celé Evropské
unie 8,5 % HDP. Běžné je deset jedenáct
procent. Důchodové připojištění, které
má zhruba čtyři miliony obyvatel Česka,
dělá jen dvě procenta mezd, takže strašně málo. A druhý třetí pilíř? To je složitá
věc, protože, i když odbory tvrdí, že z daňové reformy nic nevyhrály, vydobyly si,
že důchodové připojištění bude nepovinné. Bezděkova komise i tahle vládní koalice chtěla povinné. Nepovinné by mohlo
být pro výdělečně činné do pětatřiceti let.
Pochybuji, že Češi budou masově investovat do svého starobního důchodu. Mnoho
z nich má dennodenní problémy jak vyjít
s penězi a myslet na to, že teď mám pětatřicet a do důchodu půjdu ve dvaasedmdesáti, je demotivující. To bude velký problém.
Zdravotní reforma, jejíž návrh se projednával na tripartitě, je rozsáhlý dokument.
Avšak zdravotnictví je zase o penězích.

Je třeba posílit obchodní diplomacii, už
proto, že se donedávna mezi Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem
zahraničí ČR vedla „zákopová válka“.
Populace extrémně stárne. Z dnešních 2,1
pracujících v produktivním věku, na jednoho důchodce, bude v brzké době poměr
1,3 pracujících ku jedné. Současným a nastávajícím důchodcům, těm se ještě nestane nic. Díky nálezu Ústavního soudu bude
daňový výměr pro ty úspěšné příznivější,
ale pro generace po nás, a hlavně naše vnuky, to bude velký problém. Penzijní připojištění, které se zavedlo v devadesátých
letech minulého století a které moje firma začala jako jedna z prvních v dopravě

Já osobně bych do zdravotnictví nedal ani
halíř navíc. Protože se v tomto rezortu ročně zneužijí ﬁnance v řádu miliard korun.
Krade se a podvádí při nákupech zdravotní
techniky, a neuvěřitelný podvod a švindl je
celá léková politika. Další švindl vůči občanům je vykazování, co za zákroky bylo
na kom uděláno. Už proto, že nepodepisujeme, jaké na nás byly vykázány. A potom,
na takovou malou zemi tak velký rozsah
nemocnic a tak velká lůžková kapacita? To
je neuﬁnancovatelné. Do toho debaty a až
nenávistné kampaně, co je standard a co
je nadstandard… Vždyť přeci na to jde jít
selským rozumem člověka, který kdy byl
v nemocnici a díval se, jak to tam chodí...
Standard je to, co jsem měl dodneška. Cokoliv, co bude od stanoveného data s novou technologií, s lepšími přístroji a léky,
to už přece bude nadstandard. Tak ať si ho
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ten, kdo chce, připlatí, a bude po hádkách.
Ale to je potřeba vysvětlit těm, kteří v tom
hledají problém.
Jsem ze Sezimova Ústí II, které nechal
na zelené louce postavit Tomáš Baťa, aby
měli kde bydlet zaměstnanci jeho Moravských akciových strojíren. Takže tak trochu Baťovák. Mezi jeho priority mj. patřily systém výchovy a vzdělávání pracovních sil, motivace zaměstnanců a kvalitní dopravní infrastruktura, s níž je ruku
v ruce úzce spjat hospodářský rozvoj.
Dopravní infrastruktura? Nepředstavitelná tragédie! Nemáme dokončenu páteřní dálniční síť, a tranzitní železniční také
ne. Navíc díky nezodpovědnému určení
daní vůči krajům v této oblasti je stav silnic
druhých a třetích tříd více než alarmující.
A to odborníci cudně mlčí o stavu silničních a železničních mostů. Jestliže ministr Bárta poškodil rozpočet rezortu dopravy
a Státního fondu dopravní infrastruktury meziročně o šestatřicet miliard korun
a o další miliardy korun v oblasti veřejné
a vodní dopravy či podpory veřejných logistických center, je to nenahraditelná historická chyba. To je nejhorší dopad na rozvoj dopravní infrastruktury za posledních
dvacet let. Na původní čísla, za pomoci peněz z Evropské unie, se už nikdy nedostaneme. Samozřejmě, že díky opotřebení
pozemních komunikací se dopravní obslužnost a další věci ještě zhorší. Lze jen
konstatovat, že působení některých lidí,
kteří neměli ani krapet odbornosti a profesionality, napáchalo spousty škod.
Obdobné je možno konstatovat na adresu učňovského školství, které jsme po roce 1990 naprosto zbytečně rozbili. Dnes se
k němu moudré ﬁrmy vrací. Avšak klasické řemeslné profese nejsou, což zapříčiní
tragickou budoucnost této země. Máme
z dětí bakaláře a magistry, ale čím se budou živit, nevím. Jsme průmyslovou velmocí, a minimálně deset patnáct let jí ještě zůstaneme, avšak nemáme technické kádry.
Sehnat dnes soustružníka, to je tragédie.
Výchova technických kádrů a dělnických
profesí proto musí být součástí připravované Strategie konkurenceschopnosti. Naprosto zásadním způsobem musíme změnit i systém vysokoškolského vzdělávání.
Česko má devětasedmdesát vysokých škol,
z nichž většina je soukromých. V přechylování profesorů a docentů Česko drží rekord
v Evropě. A vzdělanost? Generace po roce
1990 jsou matematicky naprosto negramotné a nezřídka jim chybí i logický úsudek.
Musím souhlasit se současným ministrem
školství, že maturita z matematiky je životně nutná. Děcka, která vyjdou ze střední či
vysoké školy, si neumí přečíst a zodpovědně analyzovat smlouvy o půjčce, o leasingu atd. Z toho jsem naprosto zklamaný.

>>> www.spcr.cz
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Hodonínská solanka
má zázračné
léčebné účinky

S

e starostou jihomoravského Hodonína Mgr. Jiřím Mrákou se potkáváme v tomto lázeňském městě
18. května 2011. Pane starosto, Hodonín
je malebným městem, a nejen jeho lázeňská část. Je místem, kde se narodil náš
první československý prezident Tomáš
Masaryk. Jeho otec byl Slovák a některé
prameny uvádějí, že maminka Němka…
Doktore, to není pravda! Jeho maminka
byla Češka. Bydlela v Hustopečích. Dělala
služebnou u majitele hodonínského cukrovaru. Měla německé vzdělání a v rodině mluvili německy. Tatínek T. G. Masaryka byl záhorácký Slovák z Kopčan.
Sloužil na Hodonínském panství. Původně jako kočí a potom jako správce statku migroval po celém panství svého zaměstnavatele. Náš první prezident se tak
narodil v Hodoníně, byť si jej chtějí přivlastnit Čejč, Čejkovice nebo i Kopčany.
Coby historik jsem psal o Masarykovi pojednání a samozřejmě jsem bádal v matrikách a dalších pramenech. T. G. M.
se narodil v Hodoníně v malém domku
ve dvoře na Dobrovolského ulici. Na druhý den byl pokřtěn na hodonínské faře.

Nicméně, na oslavách 160. výročí narození T. G. Masaryka, se jakýsi řečník, obhajující jako místo jeho narození Kopčany,
tak rozohnil, že použil klišé: „Jak si ještě někteří pamětníci v Kopčanech pamatují…“ a prý, že by je mohl dovést. Začal
jsem se smát. Psal se totiž rok 2010. Kolik
by takový svědek musel mít let? Tomáš
Masaryk je skutečně z Hodonína!
Hospodářský rozvoj je velmi úzce spjat
s dopravní infrastrukturou. Uvědomoval si to i Tomáš Baťa. A nejen uvědomoval. Jeho vodní cesta „Baťův kanál“
už sice neslouží nákladní lodní dopravě ratíškovického lignitu, zato je hojně
vyhledávanou turistickou dopravní tepnou a atrakcí přinášející vašemu kraji
mezinárodní uznání a slávu, a spolu
s tím i hospodářskou prosperitu.
Podaří-li se nám zprovoznit náš úsek
Baťova kanálu, jenž by byl přiveden až
do středu města, kde by zhruba dvě stě
metrů od náměstí měl být přístav, bude
to unikát, který podstatnou měrou zvýší
návštěvnost Hodonína i tržby místních
podnikatelů.

Pane starosto, vaše městské léčebné lázně, Lázně Hodonín, ale nemají
s návštěvností problém. A to díky až zázračně hojivé a léčebné účinnosti vašeho přírodního léčivého zdroje a vysoké
profesionalitě zaměstnanců.
Dovolil bych si oponovat. Lázně Hodonín mají problém. A to takový, že nemohou uspokojit všechny, kdo v Hodon í ně ž á d ají o lé č bu . Ob z v l á š t ě
ve špičkových termínech. A to navzdory

vrstvám dostupné zdravotní péče hrazené z veřejných zdrojů.
Jestliže někdo tvrdí, že léčebné lázeňství
je produktem cestovního ruchu, krutě se
mýlí. Už jen z historického hlediska je tomu
obráceně. Právě velký rozmach lázeňství
na přelomu 18. a 19. století v Evropě inicioval vznik odvětví cestovního ruchu – tedy
v současné době největšího zaměstnavatele v rámci Evropské unie (prosím, neplést si
cestovní ruch s cestováním). Pobuřují mne

Pobuřují mne názory, že léčebné lázeňství
je pouze turistický a zábavní byznys.
úzké spolupráci se sousedními Lázněmi Lednice. Potřebovali bychom postavit alespoň ještě jeden léčebný lázeňský
dům s kapacitou zhruba sto pokojů. Doufám, že se nám to v brzkém budoucnu podaří. Chceme zvětšit lázeňský park. Bohužel, letos se nám na rozšíření lázní
zatím nepodařilo zajistit peníze z dotačních titulů, avšak zůstaly slíbené. Rádi
bychom v příštím roce v Hodoníně postavili Bliss Days Spa, které umožní rozšíření našich služeb. Projektová dokumentace je hotova. Věřím, že se nám podaří
sehnat peníze a že začneme stavět.

proto názory, že léčebné lázeňství je pouze turistický a zábavní byznys. Samozřejmě, že s lázeňstvím, které dalo prvotní iniciační impulz cestovnímu ruchu, cestovní
ruch a společenský život historicky souvisí. To ano. Ale v případě lázeňství jde především o léčbu, rekonvalescenci, popř. léčebnou prevenci za pomoci dlouhodobého
působení přírodních léčivých zdrojů. Primární aspekt léčebného lázeňství je aspekt

4. května 2011 jsme se potkali na Radě
Sdružení lázeňských míst v Třeboni.
Hlavním tématem bylo, jak udržet léčebné lázeňství v lázeňských sídlech České
republiky. Jak nenechat tento medicínský obor vystrnadit ze systému širokým

Mgr. Jiří Mráka
Pro mne je Hodonín
především městem,
kde jsem se narodil.
A i když jsem po vysoké
škole pracoval a bydlel na dalších místech,
vždycky jsem se sem
rád vracel. Hodonín je
moje srdcová záležitost.
To zaprvé. Zadruhé,
tím že si mne hodonínští občané zvolili starostou, se můj vztah k rodnému městu ještě umocnil. Jako vystudovanému historikovi se mi líbí
sídla, která mají památky. Mají totiž obrovskou
duši. Hodonín však mnoho historických památek nemá. Není tomu proto, že by jeho obyvatelé byli nešikovní a v průběhu předchozích staletí tu nezbudovali malebné objekty. Zbudovali. Avšak Hodonín se nacházel na hranici mezi
zeměmi Koruny české a Východní uherské marky a neustále zažíval nájezdy. Tatarů, Turků,
Bočkajovců, Kuruců a dalších a dalších. Hodonín hodně trpěl i tím, že po každém nájezdu vyhořel. Naposledy v roce 1802, kdy zde po požáru zbylo několik domů ve středu města. Proto tu máme jen pár renesančních a barokních
staveb. Stavby předchozího data se nedochovaly. Přesto je pro mne Hodonín nádherným městem. Dnes i úspěšným lázeňským. Tedy upraveným, čistým a plným zeleně.

medicínský! A odhlédneme-li od aspektu
péče o zdraví národa, jsem přesvědčen, že
i pro veřejné ﬁnance je rentabilnější léčebné lázeňství podporovat, než ho likvidovat.
Už proto, že léčebná prevence je efektivnější a méně nákladná než řešení ztrát zdraví,
a s tím spojené výdaje státu v sociální oblasti, a ne tak drahé, jako hospitalizace a invazivní zákroky v klasických nemocnicích,
dlouhodobá pracovní neschopnost, užívání utišujících a dalších léků atd.
Ale i nemocnice, zvláště ty velké, generují spousty přímých a nepřímých pracovních míst. I ony jsou městy ve městech,
hojně navštěvovanými místy, a to i lidmi
z řad nepacientů.
Zájem obdobně motivovaných hostů léčebné lázně přitahují také. Avšak nejen
z řad příbuzných a známých léčících se
pacientů. Kultivované lázeňské prostředí
a věhlas lázeňských sídel láká také další návštěvníky. A navíc, léčebné lázně jsou, oproti nemocnicím, daleko jedinečnější. Nejen
kvůli zpravidla zajímavé historii, ale i kvůli
specializaci na léčbu určitých onemocnění,

Základním přírodním léčivým
zdrojem v Lázních Hodonín je jodobromová solanka, která patří
mezi nejúčinnější léčivé vody v Evropě. Má vysoký obsah jodových
solí s nízkou mineralizací. Bývá
přirovnávána k vodě z Mrtvého
moře. Má jedinečné léčebné, preventivní a regenerační účinky. Těží
se z vrtů téměř 2 km hlubokých, nejhlubších v České republice.

podle toho, jaké se kde vyskytují přírodní léčivé zdroje. V našem případě jodobromová
solanka někdejšího třetihorního moře, jejíž
zázračně hojivé účinky a blahodárné působení vůbec bývají přirovnávány k účinnosti vody Mrtvého moře. Obojí, nemocniční
turistika i lázeňská, přináší posilování kupní síly trhů v místech, kde se tyto léčebny
vyskytují. Generuje tržby za zboží – služby a výrobky – které tam kupují návštěvníci a pacienti. V případě lázní se často jedná
o objevování zajímavých a svým způsobem proslulých míst, které navštěvovanému regionu hospodářsky pomáhá, neboť
tam hosté nakupují v obchůdcích a obchodních centrech, navštěvují restaurace, muzea, galerie, kulturní a sportovní události
atd. U nás v Hodoníně mezi taková místa
bezesporu patří Masarykovo muzeum nebo
městská galerie, která patří do špičky galerií České republiky, zoologická zahrada nebo koupaliště, jež má evropské parametry.
Hodonín, vzhledem ke své poloze, je ideálním východištěm pro hvězdicové zájezdy
po okolních moravských a slovenských pamětihodnostech, folklorních slavnostech
a vinařstvích. V odpovídajícím ročním období lze i přímo u nás navštívit veřejná vinobraní. Např. Svatovavřinecké slavnosti
nebo Svátek vína, Slavnosti vodního království aj. Je tu spousta a spousta akcí, a já
s potěšením sleduji, jak Hodonín díky těmto událostem získává na renomé, takže návštěvníků je každým rokem víc a víc.

>>> www.hodonin.eu
>>> www.laznehodonin.cz
>>> www.lednicelazne.cz
sedmé vydání 2011
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Lenka Šverhartová a Jiří Plicka
Ochrana rozmanitých druhů života a vedení dětí a dospělých k úctě k přírodě jsou důležité. Spousta dětí nepřijde se zvířaty do kontaktu. Jsou vůči nim necitlivé až bezohledné.
Proto jsme zřídili tuto záchrannou stanici pro
opuštěná zvířata, která má i výukové poslání.
Pro děti a mládež zde budeme pořádat různé
akce, na kterých se seznámí se zvířaty a najdou k nim zodpovědný vztah. Zvíře není nějaká hračka, sloužící pouze k odreagování. Pokud si kdo nějaké pořídí, je to hlavně o zodpovědnosti. Jsme přesvědčeni, že u toho, kdo se
zodpovědně stará o svého zvířecího kamaráda, hrozí daleko menší pravděpodobnost, že
bude páchat lumpárny. Dnešní slavností událost je završením našich snah vybudovat společnými silami záchrannou stanici pro drobná zvířata, a zároveň s tím spojit doprovodné
služby. Zájem veřejnosti je značný. Při tvorbě
konceptu a realizaci záchranné stanice hojně
využíváme zkušenosti paní Lenky Šverhartové, která má v této branži bohatou praxi.

L

itoměřice, vystavěné na soutoku
prehistorických „dálnic“, Ohary a Bílé řeky, protékajících Českým středohořím, po nichž Segovesius se svým vojem doputoval k hoře Rif
(viz www.e-vsudybyl.cz, článek: „Počátky naší státnosti 1 – Praotec Čech“), jsou
nádherným historickým městem Ústeckého kraje a současně srdcem Zahrady
Čech. 20. května 2011 jsem toto město
opět navštívil, abych se tu zúčastnil slavnostního otevření Záchranné stanice občanského sdružení Cancer. Při té příleži-

Cancer otevřel

záchrannou stanici
v historické části
Litoměřic

konference o regionálním cestovním ruchu „Stop and Stay“. Tohle malebné město a jeho genius loci přímo vybízí k setkávání, k pořádání konferencí a výstav, a to
i na téma ochrany přírody. Vaše záchranná stanice se nachází v historické části
města, pouze pár set metrů od hradu.
Ano, jsme kousek od hradu i od náměstí.
Tato poloha je výhodná, protože kolem nás
projde hodně lidí. Spolupracujeme s městem Litoměřice, se zdejší pobočkou Strany zelených a dalšími institucemi, se kterými si vzájemně pomáháme. Především
v součinnosti s nimi jsme totiž s to rozvíjet svoji činnost. Ostatně pokud se najde
nějaké opuštěné zvířátko, které potřebuje pomoci, jsme v úzkém kontaktu s městskou policií, a tak nás kvůli nim volají třeba i o půlnoci nebo nad ránem. Zatoulaná

Je-li zřejmé, že si příroda není schopna sama
pomoci, musí se do toho vložit člověk, a vztahy,
které v minulosti pokřivil, narovnat.
tosti jsem o rozhovor požádal členku výkonného výboru občanského sdružení
Cancer paní Lenku Šverhartovou a člena výkonného výboru občanského sdružení Habeas Corpus pana Jiřího Plicku.
Přátelé, zhruba před dvěma měsíci
jsem se tu, v novém kongresovém centru, vzniklém invenční adaptací v rekonstruovaném litoměřickém gotickém hradu, zúčastnil celorepublikové
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zvířátka chodíme odchytávat i do okolí Litoměřic a následně se jim snažíme najít nové, hodné majitele. A i po zdravotní stránce
jim zajistit kvalitní péči.
Slavnostního otevření záchranné stanice se zúčastnilo mnoho dětí, pro něž jste
přichystali naučný zábavní

program. Pokud jsem si všiml, malovaly i bezobratlé, a tím ovšem vůbec nemám na mysli ty, kteří vedou naši zemi
k zemi (jak se zde v Leitmeritz říkávávalo): „Zu Grund“.
Dětem se líbí různá zvířátka, a bezobratlí, včetně moudrého raka, kterého máme ve znaku našeho členského občanského sdružení Cancer, jsou pro ně zajímavá
zvláštnost. Některé děti se jich bojí, a možná i proto je malují. Jak se děti psychicky vyvíjejí, hodně se mění. S nadsázkou
lze konstatovat, že zprvu jsou ohebné jako ti bezobratlí živočichové, než dospějí
do stádia, kdy se jejich charakter ztvrdí,
nezřídka i krunýřem konvencí. Vřelejší vztah ale děti mají k chlupatým teplokrevným zvířátkům, jako jsou psi, kočky,
králíci či morčata. Jedním z důležitých
poslání naší záchranné stanice je výchova dětí k úctě k životu a ke starším lidem.
Aby nebyly bezohledné a sobecké. Zvířátka jim pomáhají chápat smysl života. Že
pokud by co špatného udělaly zvířátkům,
že se to jednou může přihodit i jim. Na Litoměřicku máme navázány dobré kontakty se základními školami. Jak vidíte,
zájem dětí je veliký. Proto máme
dohodnuty akce přímo na školách, které pomáhají formovat
vztah dětí k přírodě a k životu jako takovému. Akcí je naplánována celá řada. A zájem
ze strany škol a samotných
dětí značný.

pomoci. A je-li zřejmé, že si příroda není schopna sama pomoci, musí se do toho
vložit, a vztahy, které v minulosti pokřivil, narovnat. Svaz nezávislých společenství, do kterého spadá mj. občanské sdružení Cancer, které tuto záchrannou stanici
provozuje, dělá všechno pro to, aby splnil
úkol, který si před několika lety vytýčil,
a tím je budování občanské společnosti,
do čehož patří i ochrana přírody, krajiny,
V předchozím vydání Všudybylu dal váš
Svaz nezávislých společenství najevo, že
nepatříte mezi militantní ochránce přírody. Poukazujete na to, že tam, kde lidé
drasticky narušili samoregulační přírodní procesy, např. likvidací původních lesních porostů a jejich nahrazením rychle rostoucími smrkovými monokulturami, není možné nechávat přírodu napospas kalamitám, aby si z nich
pomohla sama (viz www.e-vsudybyl.cz,

VIII. Lví parník

N

a palubě Europé vítali 1. června
2011 prezident Lions Club Praha
Ing. Tomáš Cikán a tajemník klubu MUDr. Jaroslav Barták členy pražského diplomatického sboru a další účastníky osmého Lvího parníku. Součástí tohoto
tradičně vysoce prestižního každoročního
setkání byla charitativní dražba výrobků
z chráněné dílny Deep Blansko, jejíž výtěžek byl ještě během plavby předán zástupci organizace tělesně postižených.

rostlin a zvířat. Budování vědomí obyvatel a jejich úctě k životu, protože budeme
mít takovou planetu, jakou si dokážeme
udržet. Takové životní prostředí, jaké si
zasloužíme. Pokud ho budeme i nadále
devastovat a dělat přírodě problémy, stejně ošklivě se příroda zachová i vůči nám.
Pokusme se proto v rámci svých možností tuto situaci zlepšit a tento náš vklad dát
přírodě jako určitý příslib do budoucna.

>>> http://zverimex.kvalitne.cz

článek: „Cisárove nové šaty v ochrane
prírody a cestovný ruch“).
Příroda si už ani v mnoha případech
sama pomoci nedokáže, neboť do jejího
kdysi přirozeně harmonického rozvoje
disharmonicky vpadl svojí hospodářskou
činností člověk. Člověk tak nyní sklízí
to, co zasel, a je proto povinen přírodě
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Víc než 40 mld. korun Česko ročně přepouští ekonomikám ostatních
zemí Evropské unie svou vízovou praxí. O dalších cca 40 mld. korun
každoročně přichází tím, že její kormidelníci mají jiné priority než
budovat bonitní značku „Česká republika“.

Liga pro
cestovní ruch
s Vratislavem Kulhánkem

V

Vynikajícími víny Vinařství Chateau Lednice a velkoobchodu Víno
SD Dalibor Salivar bylo ve čtvrtek
19. května 2011 v pražském Clarion Congress Hotelu Prague projevy generálního ředitele tohoto hotelu Miroslava Bukvy, šéfa poradenské společnosti Industrial
Advisors Vratislava Kulhánka a viceprezidenta Microsoft Corporation pro Evropu
Jana Mühlfeita zahájeno další ze setkání
Ligy pro cestovní ruch na podporu racionálního využívání potenciálu obchodní platformy cestovního ruchu ostatními
rezorty České republiky. Následoval křest
publikace nakladatelství Grada Publishing „Moderní hotelový management“,
jehož autory jsou pedagogové Střední
školy hotelnictví a gastronomie Hotelu
International Felix Křížek a Josef Neufus.
Jejími kmotry byli ředitelka Středního
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odborného učiliště gastronomie U krbu
Hana Líbalová a jednatel středních odborných škol COOP Svazu českých a moravských spotřebních družstev Ludvík Vomáčka. Setkání pak, kromě diskuzí, pokračovalo prezentacemi Valtického podzemí, vozů BMW ﬁrmy Renocar, italské kávy
Aromatica a zboží dalších partnerů.

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

www.spcr.cz
http://cchp.cz
www.lpcr.cz
www.industrialadvisors.cz
www.valtickepodzemi.cz
www.renocar.cz
www.gamagastro.cz
www.atelierlayout.cz
www.kmbpartners.cz
www.amber.cz
www.interbus.cz
www.sbaexpert.cz
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metrů o 100 tisíc korun. Na startu se objevila šestice koní. Souboj o vítězství
byl velmi dramatický. Dlouho vedl Valiant s žokejem Brečkou. Skvělý ﬁniš však
předvedla čtyřletá hnědka Kenya Dance
s jezdcem Benšem. Svěřenkyně trenéra
Wroblewského, která nesla o 7,5 kilogramu nižší váhu, zaútočila podél bariéry
a nakonec po boji zvítězila o krk.

Podobné drama
nabídla i Cena společnosti Autoprodej
Dukla, steeplechase cross country III. kategorie na 3400 metrů o 80 tisíc korun.
Od poloviny dostihu diktoval tempo Desterro s jezdcem Kubíkem. Ovšem úchvat-

Britský den
v Pardubicích
Na Dostihovém závodišti v Pardubicích byl v sobotu zahájen kvaliﬁkační
seriál na 121. Velkou pardubickou České pojišťovny. Úvodní kvaliﬁkace
se běžela jako 19. ročník Velké ceny města Pardubice – Memoriál Dicka
Francise, a byla vrcholem dostihového mítinku nazvaného Britský den.

Kvaliﬁkace na 121. Velkou
Steeplechase cross country na 5800 metrů suverénně ovládl devítiletý tmavě
hnědý valach Baggio s žokejem Jaroslavem Myškou. Svěřenec trenéra Čestmíra Olehly, který hájí barvy stáje Wrbna
Racing, vyhrál zadrženě o jedenáct délek. Druhý skončil Valldemoso s žokejem
Dušanem Andrésem. O dalších deset délek za ním se jako třetí umístil Aspirant
s žokejem Dušanem Kouskem. Na dotovaná umístění dosáhli ještě Trezor (ž. Mátl)

a Wavelight Laser (ž. Faltejsek). Za nimi
dostih dokončili Bremen Plan (ž. Stromský), Karlsbad (ž. Havelka), Sixteen (ž. Bartoš) a obhájce loňského vítězství Mandarino (ž. Korpas). Tato devítka splnila
podmínky pro účast v letošní Velké pardubické České pojišťovny.

Nejlépe dotovaným dostihem
rámcového programu Britského dne byla Cena časopisu Všudybyl, dostih přes
proutěné překážky II. kategorie na 4100

ný finiš předvedla sedmiletá hnědka
Godea s žokejem Bartošem. V cílové rovině rychle smazávali ztrátu a nakonec
po boji vyhráli o půl délky.

Další dramatický doběh
nabídla Cena Radka s.r.o. Pardubice,
steeplechase cross country III. kategorie
na 4700 metrů o 80 tisíc korun. Do bitvy
o vítězství se zapojila hned sedmička koní. Poslední překážku zdolal v čele Rubín (ž. Mátl), ale záhy šla do vedení Teresina (Šimůnek). Těsně před cílem ji
předstihl skvěle ﬁ nišující devítiletý ryzák Posejdon s žokejem Korpasem, který po boji vyhrál o půl délky.

Cenu společnosti Léčebné lázně
Bohdaneč
steeplechase cross country IV. kategorie
pro pětileté a starší koně na 4000 m o 50
tisíc korun vyhrál Nikas (ž. Dušan Andrés,
tr. Stanislav Popelka, majitel Castor), druhý doběhl Cabrio a třetí Granitol.
Foto: Jiří Bělohlav,
Milan Křiček a Jan Uher.

>>> www.pardubice-racecourse.cz
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Nové trendy v boji
proti bezpečnostním
hrozbám 21. století

předsedou představenstva ASIS
International Česká republika
Radkem Havlišem se potkáváme
23. května 2011 v pražském OREA hotelu Pyramida.
Pane předsedo, jaká je vaše role na této
konferenci?
Reprezentovat ASIS International Česká
republika, která je pořadatelem této prestižní mezinárodní konference. Stejně tak,
jako mí kolegové z představenstva ASIS CZ,

S

jsem se tedy podílel na její obsahové náplni.
Mezinárodní konference bezpečnostního managementu je největším setkáním
a výměnou zkušeností a poznatků svého
druhu, která kdy zatím byla v České republice uskutečněna. Jejím prvotním posláním
je především šíření informací v rámci bezpečnostní komunity. Ať už o nových bezpečnostních technologiích, nebo o nových
bezpečnostních postupech a řešeních. Považuji za velmi důležité zdůraznit, že tato
konference je odbornou, apolitickou akcí.

Radek Havliš, MSc, MBA, CPP, Fsyl

Mám dojem, že se poslední dobou démonizuje postavení a fungování bezpečnostních agentur.
Jsem téhož názoru. Podívejte se. Každá
servisní organizace, která se zabývá bezpečnostní problematikou, má své zákazníky. A bezpečnostní agentury jako servisní
organizace, které tedy dostávají od svých
zákazníků objednávky, pouze, samozřejmě v mezích stávající legislativy, poskytují poptávanou službu, za kterou následně dostanou zaplaceno. Jinými slovy: Kde
není zákazník, není ani služba. Myslím,
že to je klíčová otázka, kterou si v souvislosti se současnou mediální kampaní dosud nikdo pořádně nepoložil. Tedy kdo si
tu kterou službu objednává nebo objednal
a kdo za ni také platí.

ASIS International je původně americká asociace průmyslové bezpečnosti, vznikla ve Spojených státech amerických v roce 1955. Nesdružuje ﬁrmy – právnické osoby, pouze individuální členy – fyzické osoby. Od roku 2002,
kdy si přidala přídomek „International“,
sdružuje členy i z dalších zemí světa. Existují desítky národních chapterů, které jsou součástí této globální organizace, která v současné době sdružuje více než sedmatřicet tisíc
bezpečnostních profesionálů.

>>> www.kbm2011.cz

Ve dnech 24. a 25. května 2011 pořádala ASIS CZ Mezinárodní konferenci o bezpečnostním managementu.
Nosným tématem byly nové trendy
v boji proti bezpečnostním hrozbám
21. století. Novinkou letošního ročníku byl samostatný a veřejnosti přístupný Veletrh bezpečnosti. Společnosti, které se zaměřují na produkty
spojené s bezpečností, měly možnost
se prezentovat a vystavovat své produkty v lobby OREA hotelu Pyramida,
místě konání konference. Tak jako
v předchozích ročnících se jí i letos zúčastnili nejvýznamnější bezpečnostní
profesionálové ze soukromé i státní
sféry. Mezi účastníky byla řada mezinárodních hostů. Hlavní program
konference byl veden v českém a anglickém jazyce. Letošní konference navázala na úspěšnou konferenci z roku
2010, která obsahovala témata, jako je

např. prevence podvodných jednání,
boj s korupcí, moderní bezpečnostní
technologie, plagiáty, profesní vzdělávání v oboru bezpečnosti, bezpečnost
letištních provozů a problematika
ochrany osobních údajů. Program
letošního ročníku konference pak
byl zaměřen na bezpečnostní hrozby
21. století a jejím cílem bylo zhodnotit současná opatření, která slouží
k potlačení tzv. nových hrozeb. Mezi
hlavní témata patřil kyberterorismus
a internetová bezpečnost, dopady přijetí nové legislativy k ochraně kritické infrastruktury, bezpečnost letišť
a podzemních drah a sjednocování
evropských politik v oblasti ochrany
osobních dat a informací. Proběhla
i diskuze na nejnovější mezinárodněpolitická témata, jako jsou bezpečnostní rizika plynoucí z „arabských revolucí“. Část programu byla věnována
novinkám v oblasti bezpečnostních
technologií a vzdělávání bezpečnostních profesionálů.

TM

Ceská republika
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Nealkoholické pivo Fríí
nabízí osvěžení nejen
v teplých letních dnech
Třeba právě v tomto okamžiku má leckdo z nás chuť naklonit orosený
půllitr a zhluboka se napít pěnivého moku s lahodnou pivní chutí. Proč
je to nyní snadné i v situacích, kdy jsme dříve běžné pivo pít nemohli?
Už od loňského roku nás při cestách, sportu, volnočasových aktivitách
i obědech provází značka nealkoholického piva Fríí. A co je nejdůležitější
– chutná všem. Spotřebitelům i odborníkům. Značce Fríí se letos podařilo
prosadit už dvakrát a získat stříbrné medaile. Poprvé na Zlaté pivní pečeti
v Táboře začátkem února. Podruhé na prestižní soutěži Zlatý pohár Pivex –
Pivo 2011. A to nás řada degustačních soutěží letos teprve čeká.

C

o je příčinou toho, že se značce
na trhu tak daří? Motoristé, sportovci, mladé maminky, podnikatelé či manažeři při pracovních obědech - ti
všichni oceňují výbornou chuť a samozřejmě také fakt, že nekonzumují alkohol. Fríí
si pochvalují i zahraniční návštěvníci naší
země. Bývá pro ně milým překvapením, že
si mohou objednat nealkoholické točené
pivo, což v zahraničí nebývá zvykem. O oblibě a kvalitě svědčí nejen prodejní čísla, ale
i řada úspěchů v již zmíněných soutěžích.
Fríí ostatně není třeba spojovat jen s horkými letními dny – vhod přijde celoročně.
Je pravda, že se Fríí jako moderní značka na trhu představila v pravý čas. V posledních letech totiž spotřeba nealkoholických piv stoupá. „Stále více lidí si dopřává
nealkoholické pivo například při pracovních obědech, oceňují jej řidiči, kteří si museli potěšení z piva odříkat, nebo
sportující lidé, kteří potřebují doplnit tekutiny. Jasná mysl, pozornost a vitalita –
to jsou hlavní devizy, které nealkoholické
pivo nabízí,“ konstatuje manažerka značky Daniela Klančíková.

jde o produkt vyrobený tradičními metodami. „Kvalitu a tradiční výrobu podtrhuje zobrazení pivních symbolů chmele a ječmene,“ říká Daniela Klančíková.

Podpora sportu?
Profesionálové i amatéři
Nové značce se hned na začátku podařil husarský kousek, protože začala úzce spolupracovat s brněnským Masarykovým okruhem. Fríí se tak na tři roky stala

Proč Fríí chutná?
Nealkoholické pivo Fríí je výrazně podobné klasickému pivu – barvou, chutí i bohatou pěnou. Připravuje se klasickým dekokčním postupem vaření. Jemné
a vyvážené chuti je dosaženo klasickou
metodou řízeného hlavního kvašení a dokvašování, při kterém se používají kvasinky běžně využívané pro výrobu klasických piv. Pro Fríí je charakteristická
vyšší plnost střední intenzity hořkosti
bez výrazné mladinové příchutě, která
bývá typická pro standardně vyráběná
nealkoholická piva. Fríí ale nejen chutná
– soudě podle ohlasů se všem líbí i design
etikety, kterou navrhla agentura WMC
Grey. Na první pohled je totiž patrné, že
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partnerem MOTO GP a oﬁciálním dodavatelem piva pro seriál mistrovství světa
silničních motocyklů Cardion AB Grand
Prix po celou dobu konání závodů. Úspěšný motocyklový závodník Karel Abraham
se stal tváří kampaně. S automotodromem značka spolupracuje vlastně neustále. Výsledkem byl třeba letošní tuningový
den s auty pro celou rodinu. Vždyť který
kluk by nechtěl vidět závodní auta a odvážné muže, kteří je řídí! Zájemci se dokonce mohli se závodníky svézt, a jízdu
na okruhu tak vyzkoušet na vlastní kůži.
Fríí ale podporuje i vynikající sportovce-jednotlivce. I letos tak dále pokračuje

spolupráce s free r ide stylov ým jezdcem
na kole Richardem Gasperottim, který na různých akcích na speciálním kole předvádí své
neuvěř itelné kousk y.
Vloni se Fríí stalo i dodavatelem nealko piva
na prestižní Světový pohár v plážovém volejbale v Praze na Štvanici. „Frííčko dále poskytujeme i sportovcům, jejichž výkony
nejsou středem zájmu většinové populace. Tak jsme podpořili například turnaj
v šachu nebo jezdecké závody v ústeckém
regionu,“ uvedla Daniela Klančíková.
Značka nezapomíná ani na automobilové závody, proto bude letos pokračovat
spolupráce se závodníky Petrem a nově
i Pavlem Pelechovými. A ve výčtu podporovaných akcí nesmí chybět populární Barum Rally, kde je po Fríí pojmenovaná i jedna rychlostní zkouška. Navíc
účast na loňském ročníku odstartovala
další aktivitu značky: zrodil se zde nápad

posluchači získat volné vstupenky. Překvapení se konalo i na závěr festivalu.
Motorkáři si „měli nechat místo na mašinách, protože při výjezdu dostali dárek v podobě nealkoholického piva Fríí
1,5 l“, psalo se na webových stránkách
festivalu.
V nejbližší době značku Fríí v roli generálního partnera čeká populární Rakovnické cyklování. Je určeno všem
těm, kdo mají rádi cyklistiku v kterékoli verzi: rychlostní, terénní i rekreační.
Cyklování v Rakovníku se bude konat
od 22. do 24. července 2011.

vytvořit řadu sportovního značkového
oblečení, které tam nosily hostesky. Líbilo se natolik, že ve spolupráci s výrobcem
oblečení Salton vznikly sportovní oděvy
pro různé druhy sportu. Zájemci si je mohou objednat v e-shopu na internetu.

Pijte s mírou
Poznatky, že řada řidičů stále podceňuje
nebezpečí alkoholu za volantem, přivedl
značku Fríí k partnerství při unikátním
projektu Autoškola národa. Společnost
Heineken Česká republika, do jejíhož
portfolia značka Fríí patří, totiž celosvětově upozorňuje na nutnost zodpovědného chování při konzumaci alkoholu. Proto v minulosti spustila v českém jazyce
mezinárodní kampaň Rozpoznej příznaky. Spotřebitelům na českém trhu je určena pokračující kampaň Pijte s Mírou
(www.pijtesmirou.cz), zaměřená opět
na zodpovědnou konzumaci alkoholu.
Kreslený hrdina Míra se na webových
stránkách v krátkých příbězích dělí o své
zkušenosti s pitím alkoholu. „Tím, že můžeme nabídnout samostatnou značku nealkoholického piva Fríí, chceme dokázat,
že i v této oblasti se my, jako producenti alkoholu, můžeme chovat zodpovědně
a eticky,“ podotýká Daniela Klančíková.

Letošní novinky
Vedle sportu tudíž značka Fríí podporuje i takové akce, které se s konzumací alkoholu rovněž neslučují. Na prvním místě je tak třeba vzpomenout partnerství
v letošním ročníku multižánrového festivalu „Mezi ploty“, který se uskutečnil
už podvacáté v řadě. O posledním květnovém víkendu se otevřely brány psychiatrických léčeben v Praze-Bohnicích,
Brně-Černovicích a Dobřanech, aby pořadatelé pozvali své hosty na největší kulturní přehlídku s humanitárním
posláním. Jako obvykle na všechny čekala skvělá muzika, divadla a skvělá atmosféra festivalového mumraje, který
neváhá šířit myšlenky empatie a pomoci.

Ne každý z nás je sportovec

U příležitosti dvacátých narozenin si
mohli účastníci přiťuknout právě Fríčkem. Značka Fríí měla na festivalu výhradní zastoupení.
Rovněž poprvé jako v případě festivalu Mezi ploty se Fríí představilo na populárním pochodu Praha-Prčice. Účastníci
totiž dostávali dárek v podobě Maxilahve Fríí. „Rozdali jsme 9000 Maxilahví.
Ve spolupráci budeme pokračovat i příští
rok, už teď jednáme o smlouvě,“ konstatovala Daniela Klančíková. Značka Fríí se
na pochodu předvedla opravdu široké veřejnosti, protože letošní účast byla vskutku rekordní: populárního pochodu se zúčastnilo 19 571 lidí.
A premiéra do třetice. Tentokrát na akci EURO BIKE FEST, který v květnu hostil
všechny příznivce motocyklového sportu. A nejen je. Pořadatelé akce se rozhodli uspořádat velký festival pro všechny,
kteří propadli fenoménu zvanému motocykl. Značka Fríí jako generální partner
akce uspořádala u příležitosti festivalu
řadu aktivit, například informační kampaň v regionálních rádiích, kdy mohli

Fríí a sport k sobě neodmyslitelně patří.
Ne každý z nás ale je sportovec, prostě
svůj volný čas tráví způsobem, který vyhovuje právě jemu. Stačí se zamyslet: jet
do přírody, na piknik, posedět s kamarády? Nebo prožít letní odpoledne při práci
na zahrádce nebo prostě u vody? Značka
Fríí je dokonalá také v tom, že svůj produkt nabízí v pestré škále obalů. Někdo
nedá dopustit na pivo ze skla, jinému se
hodí plechovky. Potřebujete větší, praktické balení? Ani tady není problém. Už
od letošního jara se nealko pivo Fríí plní
do populárních Maxilahví, obalů ze speciálního pivního plastu. Inovativní obal,
který je na českém maloobchodním trhu
dva roky, vzali čeští pivaři za svůj. Prodeje lámaly rekordy, úspěch překvapil odborníky i laiky. Tak se k alkoholickým pivům přidalo i Fríí. „Naše značka Fríí je
mezi nealkoholickými pivy jediná, která se v plastových lahvích prodává. Spotřebitel oceňuje praktičnost balení i další přednosti. Může si najednou koupit
multipack s praktickým uchem a naprosto pohodlně si z obchodu odnést šest Maxilahví o obsahu 1,5 litrů, což přepočteno
znamená 18 nealkoholických piv,“ konstatuje Daniela Klančíková.
Kromě toho je Fríí v maloobchodní síti k dostání v půllitrových a třetinkových
lahvích a půllitrových plechovkách. Do restaurací putuje v třicetilitrových sudech.

„Fríčko“ prostě chutná
Co říci na závěr? To nejdůležitější: „Fríčko“ chutná všem – spotřebitelům i odborníkům. Svědčí o tom ceny, které sbírá na odborných degustačních soutěžích.
Nové značce se letos podařilo prosadit už
dvakrát a získat stříbrné medaile. Poprvé
na Zlaté pivní pečeti v Táboře začátkem
února. Podruhé na prestižní soutěži Zlatý pohár Pivex – Pivo 2011. A to nás řada
degustačních soutěží letos teprve čeká.
Ať se značce Fríí daří i nadále. Ostatně
o veškerých aktivitách značky a novinkách se mohou informovat návštěvníci
webu na stránkách www.frii.cz.

>>> www.frii.cz
sedmé vydání 2011
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řeboňská nocturna je mezinárodní letní festival klasické hudby. Událost, která díky svému impresáriovi Miloši Končickému a umělecké radě festivalu ve složení Gabriela Beňačková, Roman Bělor, Zdeněk Mahler,
Jiří Hlaváč a Václav Riedlbauch každoročně do Třeboně přivádí špičkové hudební interprety. Umění renomovaných
domácích a zahraničních umělců, genius loci středověkého města na břehu rybníku Svět, umocňující hudební
zážitky z letních večerů a nocí strávených na malebném třeboňském náměstí či v areálu Schwarzenberského zámku, přinášejí nezapomenutelně povznášející prožitky. S ředitelem festivalu panem Milošem Končickým se potkáváme
5. května 2011.

Miloš Končický
Zveme vás do půvabné jihočeské Třeboně v době
od 12. do 16. července tohoto roku, tedy
v době konání 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna 2011.
Opět se budeme těšit
na setkání se znamenitými umělci v Konírně
Zámku, divadle J. K. Tyla, kostele Sv. Jiljí, Velkého nádvoří Zámku Třeboň a přítomnosti
krásné hudby geniálních skladatelů.

Miloši, jaké spojení je mezi excelentním
ředitelem hotelu, který obsluhoval sice
ne anglického krále, ale např. amerického prezidenta, a impresáriem hudebního festivalu?
V době, kdy můj poslední zaměstnavatel, společnost Adria Neptun, zakoupil hotel Zlatá hvězda v Třeboni, jsme
hledali možnost jak se přiblížit obyvate-

Mezinárodní
hudební festival
Třeboňská nocturna
koncertů a osmý ročník letních. Jak řekl jejich pravidelný účastník a člen naší
umělecké rady, ředitel Pražského jara Roman Bělor: „Vy patříte k absolutní špičce středně velkých festivalů.“ To je pro
Třeboň úžasná pochvala. Pro mne, coby
pořadatele, protože kromě dramaturgie
a produkce dělám téměř všechno, to především znamená zajišťovat ﬁnance. Potkávám se tak s celou řadou osvícených
donátorů. Festival se proto může rozvíjet,
právě tak jako náklonnost k vážné hudbě.
Jaký bude osmý ročník?
Bude jej tvořit několik skvělých večerů.
Můj tip je ruská virtuózní houslistka Ma-

Třeboňskými hudebními festivaly
navazujeme na přeshraniční vzájemnost,
která bývala v jihočeském příhraničí
s Rakouskem velmi silná, a to nejen
v oblasti interpretačního umění.
lům města Třeboně. Zkusili jsme to prostřednictvím vážné hudby. Začali jsme
dělat zimní abonentní koncerty. Do Třeboně jsme začali přivážet špičkové interprety a po ukončení sezony dělali společenská setkání, kde se hovořilo o byznysu
a dalších věcech. Pro hotel to byla znamenitá prezentace. V roce 2009 jsem odešel
do důchodu, avšak ještě před tím vznikl
festival letních koncertů. V letošním roce
tak budeme mít patnáctý ročník zimních
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rianna Vasilyeva, která loni vyhrála Pražské jaro. Jsme rádi, že přijala naše pozvání, protože za několik málo let jí bude
Evropa malá. V třeboňském divadle má
samostatný recitál. Přijede barytonista
Národního divadla Ivan Kusnjer s Alešem
Bártou a přednesou Biblické písně. Moc
se na to těším. Pro mne dost neznámou,
byť o ní čtu v odborných publikacích, je
dívenka velmi, velmi nadějná – sopranistka wroclavské opery Aleksandra Kubas.

Je prý velkou nadějí polského pěvectví.
Vyhrála množství soutěží. S ní přijede
dirigent Jan Jakub Bokun. Přijede Bennewitzovo kvarteto skvělých mladých
hudebníků, vítězů řady mezinárodních
soutěží. Na to konto koncertují po nejrenomovanějších hudebních síních světa
v Sydney, New Yorku, v Miláně atd. Druhý den po zahajovacím koncertu udělají
samostatný koncert ve Schermsu, což je
partnerské město Třeboně. Navazujeme
tím na přeshraniční vzájemnost, která bývala velmi silná nejen v oblasti interpretačního umění, ale kultury jako takové.
Byli bychom rádi, kdyby také pokračovala spolupráce s Gmündem a ostatním

rakouským příhraničím, protože právě
odtamtud na naše koncerty přijíždí mnohé autobusové zájezdy. Obdobně jako „Pocta Emmě Destinnové“ se bude závěrečný koncert odehrávat na Velkém nádvoří
třeboňského zámku. Zhostí se jej orchestr
Gustava Broma s dirigentem Vladem Valovičem a sólistou Felixem Slováčkem juniorem. Festival se uskuteční pod patronací předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky paní Miroslavy Němcové, která přislíbila osobní účast.
Přijede i předseda Senátu Parlamentu
České republiky pan Milan Štěch, který je,
stejně jako ty, Jaromíre, roduvěrný Jihočech, řada poslanců, ministrů, diplomatů, takže se budeme těšit, že Třeboňská
nocturna budou mít nejen uměleckou,
ale i společensky vysoce prestižní úroveň.
Další záležitostí, kterou, Miloši, v Třeboni organizuješ, je samostatný koncert „Pódium mladých“, na němž vystupují žáci a absolventi Základní umělecké školy z Třeboně a žáci z rakouských partnerských měst Schermsu
a Gmündu.
Ano, a dělá nám to radost. Třeboň sice
má jen na devět tisíc obyvatel, avšak čtyři sta žáků hudební školy. Spolupracujeme s řadou ﬁrem a významných osobností. Všechny tyto hudební cykly pořádáme
společně s městem Třeboní a za jeho vý-

Společný cíl
– spokojený spotřebitel
Květnový Klubový den
Asociace cestovních kanceláří České republiky, který se konal 25. května 2011 v proslulé pražské Kolibě U Pastýřky, svedl k debatě
dva zdánlivě znepřátelené světy: podnikatele v cestovním ruchu – a představitele České
obchodní inspekce, jimiž byli Mgr. Michael
Maxa, vedoucí Oddělení ochrany spotřebitele, a Mgr. Šárka Balková, zástupkyně ředitele Inspektorátu ČOI Středočeský kraj a hl.
m. Praha. Ke cti obou stran je třeba konstatovat, že ani posílení welcome drinkem podávaným krojovanou servírkou před vchodem, ani horký den nesvedly žádnou ze
zúčastněných stran k nějakým výpadům.
Šlo o seriózní setkání v přátelském duchu,
kdy jedinou překážkou naprostému sjednocení názorů je zákon.

Konkrétně zákon č. 634/1992 Sb.,
na ochranu spotřebitele, v platném znění. Ten se totiž snaží o co nejdokonalejší
ochranu spotřebitele ve všech oblastech
a směrech, což je samozřejmě v pořádku
– jenže tím stanovuje poměrně rigorózní
pravidla, která se často hodí spíš pro prodej zboží než služeb, tím méně služeb při
zahraničních zájezdech, kde k sobě prodávající a klient mají poněkud daleko.

Pracovníci České obchodní inspekce

razné pomoci. Jsme rádi, že máme podporu jak ﬁnanční, tak lidskou i od řady
firem. Na oplátku se stáváme popularizátory Třeboně a propagátory donátorů
festivalu. Třeboňská nocturna totiž natáčí i Česká televize a Český rozhlas. Ceny
vstupenek se pohybují mezi dvě stě padesáti až třemi sty korunami. Rád bych tedy do Třeboně pozval příznivce kvalitní
vážné hudby od 12. do 16. července 2011
na osmý ročník Třeboňských nocturen.

>>> www.trebonskanocturna.cz

vystupují jako ochránci zákona – nikoliv arbitři sporů mezi klientem a cestovní kanceláří. To znamená, že neřeší, zda klientovi byla či nebyla poskytnuta náležitá refundace
reklamovaných nedostatků, ba ani, jestli ta
reklamace byla oprávněná. ČOI řeší, zda samotný postup cestovní kanceláře vůči klientovi odpovídal zákonům (na ochranu spotřebitele a zákonu č.159/1999 Sb.). Tedy jestli
byl klient náležitě informován, jestli reklamační řád cestovní kanceláře někde klienta
nezkracuje na jeho právech, jestli jeho reklamace byla náležitě přijata a jestli reklamace
byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě.
Co bylo klientovi přiznáno – to není věc řízení ČOI, ale buď dohody CK – klient, nebo to
může řešit soud. Kdyby existovaly jen slušné cestovní kanceláře – a jen slušní zákazníci, asi bychom si na Klubovém dnu rozuměli se zástupci ČOI stoprocentně.

Jenže chroničtí potížisté
se, bohužel, vyskytují i mezi klienty cestovních kanceláří a jsou schopní si následně stěžovat na coko l i v. Po k u d m á c e s tov n í
kancelář vyhovět požadavkům
zákona na ochranu spotřebitele,
je povinna při reklamaci vydat

klientovi potvrzení o přijetí reklamace –
což ovšem znamená, že by vlastně měla
složitě sepisovat každou výměnu prasklé
žárovky, a ještě k tomu dvakrát. Jednou, že
přijala oznámení, a podruhé, že žárovka
byla vyměněna (naštěstí to smí být alespoň
na stejném papíře). Ale jak to bude sepisovat recepční v egyptském hotelu? Nebo máme nechat klienta bez nápravy až do chvíle, než dorazí česky mluvící delegát?

ČOI to lidsky chápe, ale úředně je
tu zákon,
a nemůže s tím nic dělat. Na druhé straně,
pokud občan podá k ČOI stížnost, nemůže
se spoléhat na to, že mu dají zapravdu automaticky. Inspektoři ČOI se snaží měřit
oběma stranám spravedlivě. Pokud by si
někdo vymyslel příkoří, které nelze doložit, má smůlu. I pod tímto zorným úhlem
lze chápat zprávu ČOI o výsledcích kontrol za loňský rok, kde stojí, že z třiaosmdesáti podání bylo oprávněných devět.

Zvýšená obezřetnost
se doporučuje cestovním kancelářím, pokud jde o podávání informací. Pokud se
totiž nějaká informace uvedená v katalogu následně ukáže být nepravdivou – třeba hotel uváděný jako s klimatizací tuto
v mimosezoně vypne (což v katalogu není
uvedeno), pak to podle ČOI není jen důvod
k reklamaci, ale i klamavá reklama – z které
se cestovní kancelář vyviní, ledaže prokáže,
že tuto skutečnost nemohla předem znát.

Zatímco se pro nás v Kolibě
na ohništi grilovaly vyhlášené pochoutky,
probrali jsme podobně podrobně i ostatní nejčastěji odhalené nedostatky, takže
účastníci mají dobrý návod, jak při kontrole obstát. Po vyčerpání tématu včetně všech
dotazů (a asi i přednášejících) pozval představitel Koliby pan Michal Moudrý všechny jako své hosty nejprve k ukázce hudební
a taneční produkce a následně i k bohatému bufetu. Normálně samozřejmě obsluhují u stolů, ale to na Klubových dnech není žádoucí, protože se účastníci chtějí volně
přemisťovat, aby si mohli popovídat každý s každým. Protože proto Klubové dny
původně vznikly. A v Kolibě mají natolik
pozornou obsluhu, že výborné vínko, jiné
nápoje a dobrou kávičku nabídli a přinesli i bez vyzvání tam, kde o to byl
zrovna zájem.
Eva Mráčková

>>> www.ackcr.cz
>>> www.pastyrka.cz
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Przemyśl, jihovýchodní Polsko, 16. století

Boleslav I.
usedl na knížecí stolec asi v r. 935. Vlády se
chopil v důsledku události, která se do dějin zapsala jako mučednická smrt sv. Václava. Kníže údajně zemřel rukou Boleslavova družiníka Hněvsy, nicméně úklady
jsou připisovány samotnému Boleslavovi
a krvavý zločin bratrovraždy je ústředním
motivem všech svatováclavských legend.
Spory uvnitř vládnoucího rodu nejsou
v historii nijak výjimečnou událostí a často došly tragických konců. V tomto případě však Václavova smrt datovaná k 28. září
nabyla státotvorného významu.

Syny knížete Vratislava
rozděloval věk a nejspíše i povaha. Starší
Václav byl nastolen po nástupnické krizi vrcholící vraždou jejich báby Ludmily v r. 921,
Boleslav tehdy byl ještě adolescentem. Václav v Bohemii vládl téměř čtrnáct let, jeho
knížectví však rozlohou zaujímalo nejvýše
střední a severozápadní Čechy. Větší část
země nadále kontrolovaly nezávislé vojvodské rody, pro něž hrad Praha (v německých pramenech později uváděný Wenzelsburg) mohl představovat rozhodující, ale
nikoliv ještě ústřední moc. Václavova Bohemie církevně podléhala Bavorsku, avšak
politicky se již přikláněla k nastupující saské královské dynastii Otonů. Jindřich I. pojal českou kotlinu do svých universalistických plánů křesťanské říše a kníže Václav,
zdá se, nebyl proti. Do tohoto vývoje zasáhl mladší z bratrů, který někdy počátkem
30. let 10. stol. dospěl a nepochybně začal
usilovat o podíl na moci, patrně se s Václavem rozcházel i v pohledu na formu a cíle vládnutí. Svého nároku dosáhl bratrovou smrtí, zaujetí „uvolněného“ stolce v r.
935 nabývá rozměru politického převratu.
Knížectví se prakticky okamžitě vymanilo
z vlivu západních sousedů a Boleslav I. nastoupil proces tvrdého prosazení vlastní
hegemonie, sjednocení a expanze. Smířlivý konsenzus s bavorským a následně saským panovníkem, započatý Spytihněvem,
a na nějž přistoupil Boleslavův otec Vratislav i starší bratr Václav, s Boleslavem skončil. Tehdy byl položen základ suverénního
Českého státu. Král Jindřich I. v knížeti Václavovi možná ztrácel víc než jen mocensky
závislého spojence. Václavova násilná smrt
se zanedlouho stala nástrojem církevní politiky nastupující Svaté říše římské, jejíž ustavení dovršil Jindřichův syn Ota I.

Základ legendárního povědomí
o životě a umučení sv. Václava vznikal ještě za Boleslavova života. Ten bezprostředně
po zaujetí trůnu odmítl věrnost králi Otovi I.
a po dalších čtrnáct let zůstal jeho protivníkem. Z úkladů a krvavého činu jej mohl vinit právě saský panovník, propagátorem legendy o zbožném a spravedlivém knížeti
Václavovi byla katolická církev. Boleslavovi
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První z Boleslavů
Vzestup polabských Slavníkovců

současníci z řad církevních vzdělanců (zejména ti domácí) se však museli vypořádat
s ožehavým tématem bratrovraždy. Příčiny
převratu a prozaický děj násilné smrti byly
překryty tendenčním podáním. Legendisté vyzdvihují Václavovy ctnosti; byl vychován světicí Ludmilou, stal se věrným služebníkem Kristovým a v duchu křesťanských
zásad prý vládl mírně a smířlivě, což bylo
domácími předáky pokládáno za slabost.
Pozvání knížete Václava ve svátek Kosmy
a Damiána na Boleslavův hrad, snad při příležitosti křtu Boleslavova syna, vyústilo v krvavou potyčku. Kníže Václav skonal rukou
vraha symbolicky u dveří kostela, kam mu
věrolomnost viníků odepřela vstoupit, vejít pod ochranu Boží. Příznačným jménem
původce vraždy jako by pisatel označil nikoliv reálnou osobu, ale měl ospravedlnit jeho
zločin. Hněv-sa (hněvaje se) v dobovém podání možná ukrývá samotného Boleslava.
Právě biblicky emotivní zločin bratrovraždy a prolití krve při hájení víry posloužily
nejvíc k budování kultu Václavovy svatosti,
v kontextu historických souvislostí však vláda i Václavův tragický konec vyznívají jinak.

Krále Jindřicha I.
na podzim r. 935 postihla mrtvice a panovník upoutaný na lůžko umíral. V Jindřichovi jako by kníže Václav přicházel o vlivného ochránce. Po rozkladu Východofranské
říše saský vévoda Jindřich postupně ovládl
knížectví Franků, Durynků i Bavorů a stál
u základů německého středověkého státu.
Jako ochránce zájmů západního křesťanství navazoval na odkaz Karla Velikého,

nevyjímaje franskou hegemoniální politiku ve střední Evropě a papežské Itálii. Václavův vztah k saskému vévodovi, od r. 919
králi Jindřichovi I., zvanému Ptáčník, zůstává v rovině dohadů. Jedna z možných
hypotéz (Poč. naší státnosti č. 10) naznačuje, že po r. 895 kněžna Ludmila společně se synem Vratislavem unikla z dosahu
Spytihněva k Polabským Slovanům na Havolu, tedy do Jindřichových saských držav.
Odtud pocházela Vratislavova žena a matka Václava i Boleslava, kněžna Drahomíra.
Vratislav jako představitel významného
rodu západních Slovanů mohl setrvávat
pod Jindřichovou ochranou, zejména pokud se nabízela příležitost nastolením Vratislava (poté i Václava) omezit vazby Bohemie na konkurenční Bavorsko. Za takových
okolností nemusí být vyloučeno, že Václav
do r. 915 vyrůstal na dvoře v Quedlinburku. Vévoda Jindřich se mohl stát i Václavovým kmotrem a oba pojilo významné
duchovní pouto, v tehdejším pojetí křesťanství srovnatelné se vztahem otce a syna. Václav tak usedl na stolec v Bohemii již
jako králův oddaný spojenec, pro loajalitu
Jindřichovi nejvýznamnější z vévodů vznikajícího křesťanského impéria. Přemyslovské knížectví s Václavem cíleně oslabovalo vazby na bavorské Řezno a přiklánělo se
k mocenským centrům v Sasku. V Bohemii o Václavův trůn nejspíše usilovali již
v r. 929. Tehdy ještě Jindřich I. zakročil a tažením do sídelní Prahy zastrašil všechny
své – tudíž i Václavovy – protivníky. S posilou křesťanského krále v zádech se knížeti podvolil i nejodbojnější z domácích

vojvodů, (kouřimský?) kníže Radslav. V legendách však na helmici sv. Václava spatřil oslnivé znamení kříže a sklonil se před
jeho mocí. O šest let později se však situace změnila. Obávaný král Jindřich I. umíral, neměl dostatek sil k intervenci, a Václavovým odpůrcům se na podzim r. 935
naskytla příležitost, kterou bezezbytku využili. Pro nastolení mladšího bratra Boleslava byl rozhodující postoj a následná podpora většiny vojvodů. Pokud někteří nebyli
přímo strůjci převratu, nového knížete, zdá
se, přijali bez výčitek. V pozadí Václavovy
vraždy tak spíše než bratrova prchlivost byla promyšlená intrika vlivných rodů, které
hledaly příležitost v podpoře ctižádostivého Boleslava posílit vlastní pozice v zemi.
Ta za vlády knížete Václava spěla k přílišné závislosti i ke ztrátě vlivu domácích elit.

Odpovědí na vzpouru
Boleslavova knížectví se nedlouho po smrti
Jindřicha I. (2. 7. 936) stala vojenská výprava
jeho syna a následníka na německém trůnu,
krále Oty I. Podnětem k intervenci kamsi
na sasko-české pomezí bylo údajné ohrožení „sousedního podkrále“, patrně jednoho
z příhraničních vojvodů, který odmítl uznat
Boleslavovu svrchovanost a žádal pomoc Sasů. Otovi I. se naskytla příležitost potrestat
Václavovu smrt a demonstrací síly donutit
jeho mladšího bratra k poslušnosti. Podcenil však strategické schopnosti protivníka.
Děj popsaný saským kronikářem Widukindem mohl být vyprovokovanou lstí na nezkušeného a ještě málo prozíravého saského panovníka, který svou horlivostí prospěl
Boleslavovi. Ten proti němu vytáhl patrně
již posílen vojenskými družinami ostatních
vojvodů Bohemie, které pod knížetem Boleslavem I. sjednotila společná hrozba. Zatím co jedna část vojska zahnala na útěk
síly Durynků, které vůbec nezasáhly do boje, od severu přicházející Sasové se nechali oklamat snadným vítězstvím nad menší
skupinou nepřátel. Zcela nepřipravení byli poté pobiti hlavním vojem Boleslavova
vojska, následně byl vypleněn i hrad onoho vzdorujícího podkrále. Lekce, kterou Boleslav uštědřil Otovi, na dalších čtrnáct let
přerušila politické vztahy obou zemí. Bohemie i Sasko zůstávaly sice v nepřátelství, nicméně k žádným vážnějším střetům nedošlo a oba panovníci se mohli plně soustředit
na konsolidaci své moci.

Boleslavův sídelní hrad
se před rokem 935 nacházel v Polabí, 25 km
východně od Prahy. Hradiště vzniklo v mělkém meandru Labe na říčním brodu,
na dávné komunikaci ze západu do Slezska
a Pomoraví. Mezi ostatními opěrnými body nastupující moci Přemyslovců je Stará
Boleslav ojedinělým založením blatného typu. Knížectví na počátku 10. stol. krystalizovalo z jádra ve středních a severozápadních

Čechách a tamní opevněná sídla zaujímala převážně výšinné polohy. Vynutila si je
mj. nutnost bezpečnosti před franskými
vpády, které západní Bohemii sužovaly již
od 7. stol. Odlišná situace byla na východě.
Hospodářská a vojenská centra chráněná
říčními ostrovy či bažinatými meandry zakládali Slované přicházející po Dunaji, lidé znalí budování sídel v nivních polohách
rozlehlých rovin. Z nich vzešli Staří Moravané a nejspíše i kmen tzv. Bílých Charvátů. Hradiště, kde se zdržoval Boleslav, tak
mohlo ještě náležet k sídelní skupině charvátské kolonizace horního a středního Polabí, tj. na řece Alba/Bílá. Zdejší lid spíše než
k západním sousedům v Bohemii nadále
inklinoval k Moravě, i u nich však probíhal
proces rozpadu kmenového společenství
na privilegované elity s vlastními hradskými centry. Ty po většinu 9. stol. podléhaly
svrchovanosti Mojmírovců, můžeme předpokládat i příbuzenské vazby předních
velmožských rodů. Úpadek Velké Moravy
na počátku 10. stol. vedl i v Polabí k mocenským změnám. Země nejspíše vstřebala část vojenské aristokracie zanikající říše,
posílena vzešla slavníkovská ústředí na Libici či ve Staré Kouřimi.

Stará Boleslav

Slavníkovci
jsou pokládáni za vedlejší rodovou větev
tzv. Přemyslovců. Společné kořeny mohou
ležet hlouběji v minulosti 9. stol., to však
nebránilo dalšímu prorůstání předních
domácích rodů ve století následujícím. Ty
vytvářely širší zázemí s mnoha potomky,
zcela výjimečně je však můžeme sledovat
v ženské linii. Totožnost manželek (většinou nezůstalo u jedné), matek a dcer je
neznámá nebo tone v nejistotě. Bratři Václav a Boleslav měli snad i několik sester,
z nichž z Kristiánovy legendy víme pouze o Přibyslavě. O jedné z dcer Boleslava I.
se uvažuje jako o manželce libického vládce. Střežislava by měla být matkou biskupa
sv. Vojtěcha, nejvýznamnějšího ze Slavníkova rodu. Poloha Boleslavova sídla i okolnosti, za jakých mladší z bratrů prakticky
okamžitě ovládal bohaté Polabí, úvahu
o rodové sounáležitosti se Slavníkovci přinejmenším podporují. Pokud tyto dispozice neměl kníže Václav, muselo k propojení
významných rodů dojít právě v souvislosti
s Boleslavem. Historické prameny neuvádějí první z Boleslavových manželek. Pokud by se jí stala některá z dcer polabské

nejvyšší aristokracie ještě před r. 935, Slavníkovci mohli být jedním z iniciátorů odporu proti Václavovi. Za všech okolností si
však Boleslav I. sňatkovou politikou v Polabí mocensky výrazně polepšil, znásobil
rozsah bratrova knížectví, nebývale rozšířil svůj vliv a hned na počátku vlády si otevřel cestu k dalším územním ziskům. Slavníkovci po generace představovali spojitost
s prostředím vyspělé Moravy. Nyní mohl
usilovat o zaujetí zemí pod dřívějším vlivem jejích panovníků a navázat na ambice Predeslavova otce, krále Svatopluka I.

Expanze knížete Boleslava I.
na východ bývá spojována s dobýváním pozic na významné obchodní magistrále, která počátkem 10. stol. v reakci na maďarské
nebezpečí odklonila kupecké karavany severněji od Dunajské cesty. Ze sídelní Prahy
se stal důležitý trh, přes který putovalo žádané zboží ze západní Evropy dál ke Krakovu a na Kyjevskou Rus. V opačném směru karavany přivážely sůl, jantar a kožešiny,
významným artiklem východních zemí byli otroci. Boleslavovo knížectví v poměrně
krátké době ovládalo téměř tisíc kilometrů
této magistrály. Z centra Bohemie pokračovala Polabím přes Olomouc na severní
Moravu, odtud povodím Odry a tzv. Moravskou bránou do Malopolska a poté až
k Volyni. Na pomezí s Kyjevskou Rusí Boleslavovi lidé založili tzv. Červeňské hrady
s ústředím veskrze symbolického názvu:
dnešní Przemyśl ve východním Polsku.
Silami knížectví, jímž disponoval Václav, by
vytvoření takové říše bylo nemyslitelné. Boleslav I. však volil politiku, která vojvodům
Bohemie jistě imponovala. Územní expanze poskytovala zdroj zisku a bohatství, slávu
v boji a v neposlední řadě zaujal roli silného
panovníka, pod kterým se dříve svobodná
hradská centra – více či méně dobrovolně –
vzdávala nezávislosti. Pro obyvatele i církev
rozvrácené Moravy „Přemyslovec“ Boleslav
znamenal obnovení centrální moci, zvláště
mohl-li se opírat o původ ze Svatoplukova
rodu. Dolní Pomoraví sice nadále zůstávalo
pod vlivem staromaďarských kmenů, nicméně i zde spěl nadcházející vývoj k uspořádání poměrů pod svrchovaností Boleslavovců. Bez pomoci spojenců by kníže
Boleslav I. stěží dosáhl úspěchu. Slavníkovské i moravské elity se mu staly oporou, s jejich vydatným přispěním dokázal navázat
na nedávnou éru Velkomoravské říše a vytvořil základy budoucího státu, Přemyslovského království Zemí koruny České.
Radek Míka
>>> www.e-vsudybyl.cz/pocatky-nasi-statnosti
>>> www.boheminium.cz
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NOVOMĚSTSKÝ

PIVOVAR

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

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

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

www.npivovar.cz
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Poselství našich krajanů

K

oncem srpna se konají v Praze
dva mezinárodní festivaly, avšak
výrazně odlišné charakterem i posláním. Na Pražském jarmarku se budou
ve dnech 25. až 30.8. opět mísit jazyky,
kultura a kroje národů ze všech koutů světa, zatímco zahraniční soubory, účastníky druhého mezinárodního festivalu, nerozeznáte od našich: zpívají a tančí české
písničky a tance, v českých krojích, snad
jenom jejich čeština zní poněkud archaicky. Jsou to naši krajané, často již několikáté pokolení Čechů, jejichž předkové zakotvili v jiných zemích, ale odnesli si s sebou
jako vzpomínku a trvalé pouto s rodnou
vlastí českou lidovou kulturu, české lidové zvyky a předávají je z generace na generaci. Myšlenka festivalu vznikla mezi
samotnými krajany. Jsou hrdi na to, že

učí své potomky českému jazyku, písním
a tancům, slaví české svátky a zachovávají
tradice, ale nikdo v Čechách jejich snahu
neviděl a neocenil. Uspořádání přehlídky
krajanských souborů v Praze přijali s velkým nadšením i dojetím. Poprvé je pozvala do Prahy před pěti lety ředitelka festivalu paní Věra Doušová.
„První a původní záměr festivalu byl ten,
aby se mohli prezentovat, předvést výsledky snažení mnoha generací o uchování českého jazyka a lidové kultury. Ukázalo se, že

festival má ještě druhý smysl: mnoho návštěvníků (a zejména mladých) se netají
tím, že teprve po shlédnutí programu našich krajanů pochopilo, jak silný vztah mají sami ke svému češství.“
Na letošní pátý Krajanský festival přijedou
soubory z českých komunit z Ukrajiny, Chorvatska, Bulharska, Rumunska a Venezuely.
Někteří se účastní opakovaně, jiní se podívají do země svých předků vůbec poprvé. Krajané všeho věku, od dětí až po osmdesátileté
seniory, nám přinášejí poselství, jak je důležité pro každého jedince znát své kořeny, vědět, kam patří. Všechny zájemce na vystoupení krajanských souborů zveme v pátek 26.
8. do Valdštejnské zahrady a v sobotu 27. 8.
na Ovocný trh, kde budou hosty Mezinárodního folklorního festivalu Pražský jarmark.
Překvapí vás nejednou písněmi a tanci, které už sami ani neznáte. S Prahou se budou
loučit v neděli 28. 8. na Hradčanské náměstí
slavnostním průvodem od Toskánského paláce. U sochy T. G. Masaryka zazpívají společně jeho oblíbenou píseň „Ach, synku, synku“, kterou umí všichni do jednoho.
„Festival je každoročně přehlídkou dobrých lidí, zapálených muzikantů, tanečníků, zpěváků, ale především těch, pro něž
není vlastenectví prázdným pojmem, kdo
milují zemi svého původu, její kulturu, jazyk a tradice. Neopakovatelnou atmosféru
festivalu pokaždé vytváří svou nádhernou
energií, otevřeným srdcem a dobrou vůlí. Těším se, že letošní rok tomu bude nejinak,“ přeje všem i sobě Věra Doušová.
Text Vlasta Cibulová,
foto Svetozár Plesník.
Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@foscr.cz
>>> www.folklornisdruzeni.cz

Ázerbájdžán slavil

S

velvyslancem Ázerbájdžánské republiky Jeho Excelencí panem Tahirem T. Tagizade se potkáváme
24. května 2011 večer na ázerbájdžánské ambasádě, na zahradní slavnosti při
příležitosti oslav státní svátku jeho země.
I dnešní slavnostní večer mám dojem,
že stále pokračuje státní návštěva vašeho
prezidenta profesora Klause do Baku. Kromě oﬁciálních setkání měl v programu návštěvy regionů a naší nádherné přírody.
Byla tam spousta zajímavých lidí a vynikajícího jídla. A tyto všechny komponenty jsou i dnes na tomto místě v Praze. Chybí tu „jen“ pan prezident Václav Klaus.
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Statusu quo dobře etablovaných ázerbájdžánsko-českých vztahů odpovídají i naše
vyhlídky do budoucna. Obě strany počítají s tím, že natrvalo, nebo přinejmenším na hodně dlouhou dobu. Jak to řekli oba naši prezidenti pan Aliyev a pan
Klaus v Baku: „Nemají žádný problematický element.“ Panuje vzájemné porozumění, spolupráce a partnerství. Důkazem
toho je, že tady u žádného ze stolů neuvidíte izolující se skupinku jenom Ázerbájdžánců nebo jenom Čechů. Všichni jsme
vzájemně pospolu.

>>> www.azembassyprague.az

Heydar
Aliyev Cup

V

Praze se v areálu strahovských kolejí 7. května 2011 uskutečnilo ﬁnále
fotbalového turnaje mladých cizinců, kteří studují na českých vysokých školách. Jeho organizátorem byla ázerbájdžánská nezisková organizace Odlar Yurdu, se
sídlem ve Velké Británii, která má v Česku

pobočku. „Tyto turnaje pořádáme od roku
2008 v řadě zemí. Jejich cílem je zdůraznit, že
posláním sportu by mělo být budování porozumění mezi národy všech náboženství,“ řekla předsedkyně Odlar Yurdu v Česku paní
Bulu Iraddim. Přihlásilo se dvanáct týmů
z Ázerbájdžánu, Botsvany, Česka, Ghany,
Hondurasu, Jordánska, Kuvajtu, Nigérie,
Palestiny, Ruska, Saúdské Arábie a Súdánu. Vítězný pohár, který nese jméno prvního ázerbájdžánského prezidenta Heydara Aliyeva, získal tým Súdánu.
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Toto království jsme nalezli tak zpustošené,
že jsme nenašli jediný hrad svobodný,
který by nebyl zastaven se všemi královskými
statky, takže jsme neměli kde přebývati,
leč v měšťanských domech jako jiný měšťan.
Tak tomu bylo na počátku jeho vlády.
Karel IV. – Otec vlasti, český král
a římskoněmecký císař
– 14. května 1316 – 29. listopadu 1378

Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá,
zapomenouti také nemohu při svém loučení,
nýbrž k tobě se nejpředněji obracím,
tebe pokladů svých nápadníkem činím:
Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy
našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých
k tobě se zase navrátí, ó lide český!
Jan Amos Komenský – Učitel národů
– 28. března roku 1592 – 15. listopadu 1670

Buďme hrdi, že jsme Češi, Moravané a Slezané!

JSME TADY A TEĎ S VÁMI!
SVAZ NEZÁVISLÝCH SPOLEČENSTVÍ

MOSTY MEZI NÁRODY, ZEMĚMI A KULTURAMI
DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD
KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE NAJÍT SVÉ POLÍČKO NA ŠACHOVNICI ŽIVOTA
www.croixdelaboheme.eu
www.cancer.wz.cz

www.zverimex.kvalitne.cz
www.matejkorvin.wbl.sk

