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City Congress je luxusní
konferenční centrum, kde vaše
společenská událost získá ve
výšce 109 metrů zcela výjimečnou
atmosféru. Chcete-li, aby si vaši
konferenci, kongres, workshop,
firemní party nebo privátní
oslavu všichni pamatovali, spojte
ji s našimi exkluzivními prostory.
City Congress nabízi 3 velké
a propojitelné sály s kapacitou
až 250 osob, 1 VIP jednací
salonek, foyer a zázemí o celkové
rozloze 600m 2. Přístup do
kongresových prostor vám zajistí
vysokorychlostní privátní výtah
a to za necelých 30 vteřin.

TOVÁRNA NA CHUTĚ
V CENTRU PRAHY

BAR RESTAURACE
Bílkova 13, 110 00 Praha
rezervace: 224 829 254, e-mail: info@bilkova13.cz
www.bilkova13.cz

Někudy jich celá hromada stála, všickni třebas mluvili, každý
své, a žádný žádného neposlouchal, ačkoli i trhali jedni druhými, vyslechnutí chtíce, však ho nebylo, spíše rvanice a pranice.
I řekl sem: „Ale pro Bůh, což pak toto v Babyloně jsme? tutoť
každý svou píseň hude: můž-liž větší směsice býti?“
Jan Amos Komenský,
světa a ráj srdce, L.P. 1624
Labyrint
b

Všickni třebas mluvili,
každý své, a žádný
žádného neposlouchal

T

řebas všichni mluvili,
že peníze dělají peníze
(a o ty jde v tržním hospodářství až na prvním místě), nikdo nikoho neposlouchal.
Mocipáni méně civilizovaných
zemí peníze vybrané na daních, popř. z privatizací, dotace
nebo humanitární pomoc bez
skrupulí rozkrádají. Vlády civilizovanějších zemí preferují zadlužování státu, přičemž
ručiteli za půjčky na chod státu a dluhovou službu nabírané kvůli jejich manažerské neschopnosti a chamtivosti jsou obyvatelé jimi řízené země.
A pak státy, kde velké objemy peněz vybraných formou daní
získávají díky obrovským objemům tržeb. Kde nejen po krizi dělají vše pro to, aby disponovaly co největší kupní silou.
Ale nakolik je nasloucháno těm, kdo vidí jednu z cest z hospodářské recese v udržení kupní síly v Česku? Komu prospívá, že byrokratické překážky jak z dob železné opony vytváří podmínky pro kupčení s pořadníky na víza a stát rok co
rok přichází o miliardy dolarů, protože turisté z Číny, Indie,
Společenství nezávislých států, Vietnamu atd. je raději jezdí
utrácet do vstřícnějších zemí Evropské unie? Komu pak další snižování kupní síly spjaté se zvyšováním daní, dopadající hlavně na ty, kteří nemají sídla nebo mateřské ﬁrmy mimo
Česko či privilegia daňových prázdnin?
Jaromír Kainc, nakladatel
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Základní kameny,
na kterých byla Evropa
vystavěna

V
Arcibiskup pražský a primas
český Dominik kardinál Duka
Kostel je pro každého, pro každé městečko,
region i pro naši zemi určitou výpovědí
o našem životě, kultuře. Je i mravoličnou
kazatelnou. Máme desatero a víme, že kdyby bylo zachováváno v celosvětovém vývoji, určitě bychom nemuseli mít ty obavy,
které máme teď. Koneckonců v kostele je
také hodně často připomínáno zlaté pravidlo, které říká: „Co nechceš, aby jiní dělali tobě, to nečiň ty sám jim.“ Tak sekulární
obecný úzus může přijmout každý. Ať už
je nebo není křesťanem.
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elké pozornosti se díky účasti
arcibiskupa pražského a primase českého Dominika kardinála
Duky těšil workshop na téma církevní
turistika, iniciovaný akciovou společností Veletrhy Brno, a.s. a partnery, který se konal v rámci odborného programu veletrhů Go a Regiontour 12. ledna
2012 v Brně na výstavišti. Ve zcela zaplněném sále byly představeny projekty, které jsou realizovány nebo se v nejbližší době chystají. Hovořilo se i o ekonomickém potenciálu církevní turistiky a poutních stezek. Po jeho skončení
jsme společně s ředitelem televizní společnosti TVF panem Oldřichem Brýžou
požádali pana kardinála o interview.
Pane kardinále, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism
Ing. Rostislav Vondruška tu před chvílí
konstatoval, že církevní turismus a sakrální památky jsou nosným tématem.
Že je po nich, i coby turistických atraktivitách, velká poptávka a že máme štěstí, že je v naší zemi tak široká plejáda

poutních míst a církevních objektů.
Pane kardinále, jaký je podle vás vztah
mezi náboženskou, církevní a poutní
turistikou?
Náboženská turistika je širší pojem, který v sobě zahrnuje turistiku ve smyslu církevní a ve smyslu poutní. V náboženské
turistice má zcela jistě významnou roli rozměr duchovní. Tzn. vztah k Bohu
a náboženským povinnostem. Náboženská turistika má ovšem také rozměr společenský. Poutník či náboženský turista
poznává kraj, jímž putuje, seznamuje se
s lidmi, sdílí s nimi a odnáší si poznání
a prožitky. Proto mohli říci dva velcí mužové německého národa, Wolfgang Goethe i Konrád Adenauer, že poutní místa a poutní cesty jsou základní kameny,
na kterých byla Evropa vystavěna.
Komu přísluší podporovat náboženskou turistiku na Moravě, ve Slezsku
a v Čechách?
Už jsem řekl, že náboženská turistika má duchovní rozměr. Má i kulturní

– ve smyslu civilizační, a má i ekonomický, neboť přispívá k rozvoji obchodu a řemesel. V hojně navštěvovaných místech
se bezesporu projevuje i zvýšeným maloobchodním obratem. A tady cítíme,
že její podpora je v souladu jak s posláním Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
které cestovní ruch jako takový řídí, tak
i Ministerstva kultury ČR, Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a v neposlední řadě Ministerstva ﬁ nancí ČR.
Je i v zájmu rozvoje dopravy. Bezesporu
by měla být v zájmu církevních institucí. Ty mají své orgány, které se zabývají
náboženským životem. A tady si myslím,
že trochu dlužíme. To je dáno centralistickým pohledem, kdy obrovská síla turistů přichází do Prahy, aniž si uvědomujeme, že Katedrála sv. Víta je poutní
svatyní, protože se na to časem hodně
pozapomnělo. Tedy, je třeba spolupráce
vrcholných představitelů nebo institucionálních zástupců, kteří by takové spolupráci měli vytvořit podmínky.

O návštěvu kterých našich míst mají
ve světě zájem?
Nemohu se pasovat na odborníka
na cestovní ruch, ale vím, že jich je v diecézích na území Slezska, Moravy a Čech
velké množství. Např. o jižní Čechy, o Kutnou Horu. Podobné to je s Kroměříží, Olomoucí atd. Hodně přitahují památky, které se dostaly na Seznam UNESCO. Je celá
řada menších lokalit, které mají obrovský význam. Na dnešním workshopu byla

Náboženská turistika má duchovní
rozměr. Má i kulturní – ve smyslu
civilizační, a má i ekonomický rozměr.
V roce 2013 slavíme cyrilometodějské
jubileum. Jak tuto příležitost uchopit?
Můžeme počítat s tím, že výrazně oživí
jak domácí, tak příjezdový cestovní ruch.
Zejména v místech, která jsou spojena
s cyrilometodějskou misí. Obrovskou
šanci dává kongresové turistice. Uskuteční se spousta odborných konferencí a seminářů, setkání, kulturních programů atd. Na území naší vlasti budou
přijíždět poutníci. Hlavně ze zemí, kde
Cyril a Metoděj působili. Zájem o účast
na oslavách také projevili představitelé
států, kulturních a politických institucí
slovanských zemí, kde je cyrilometodějský odkaz stále živý.

zmíněna církevní turistika ruských ortodoxních věřících. Můžeme říci, že jejich
cílem, téměř každodenně, je pražská bazilika sv. Jiří s hrobem sv. Ludmily. Také Budeč a Tetín, který je spjat s její mučednickou smrtí. To jsou místa, kam
přijíždějí autobusy ruských
a ukrajinských turistů. Je to
zcela církevní pravoslavná
náboženská turistika. Těch míst
je daleko víc, a s cyrilometodějským jubileem bude souviset i jejich vyšší návštěvnost. Také
tradice staroboleslavského Palladia
a svatováclavská má svá napojení
na cyrilometodějskou tradici.

Pane kardinále, první interview pro
Všudybyl jsme spolu dělali před deseti lety (viz www.e-vsudybyl.cz, článek: „Co dělá člověka člověkem“).
Pokud byste měl bilancovat, jsme
na tom v roce 2012 oproti roku 2002
lépe, nebo hůř?
Jsem přesvědčen, že mnohem lépe. To
samozřejmě nemusí platit o každé rodině,
o každém člověku. Objektivní čísla vykazují velký růst. V roce 1990 jsme byli na šestasedmdesátém místě na světě. Nevím
sice, na kterém místě jsme byli před deseti lety, ale v současné době jsme na pětadvacátém na žebříčku hospodářsky nejvyspělejších států světa. V roce 1938 jsme
ale byli na desátém, takže se máme ještě co činit.
Můj osmaosmdesátiletý táta, Plzeňák
a Škodovák, mě požádal, abych se vás,
až se zase potkáme, zeptal na Škodovku,
kterou jste nedávno navštívil a kde jste
kdysi rovněž pracoval.
Jsem rád, že některé její závody zaznamenaly obrovský rozvoj. Jako např. lokomotivka. Tramvaje, lokomotivy a soupravy metra jsou na špičkové úrovni.
Na druhé straně se také ukázalo, že tam,
kde je pohodlnost a nejde se dál, jsem našel některé provozy, jako kdybych je včera opustil.
Pane kardinále, co do nového roku vzkážete čtenářům Všudybylu?
Aby nepodlehli rezignaci. Aby nenaslouchali jenom těm negativním a ustrašeným zprávám. Ale abychom
si všichni byli vědomi, že
s Boží pomocí a také díky našemu lidskému rozumu a šikovnosti překonáme i ty těžkosti, které před námi stojí. A český
cestovní ruch, jehož součástí je
hotelnictví, které nabízí poutníkům přístřeší, je určitě zvládne.

>>> www.apha.cz
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Ing. Markem Touškem se potkááci
váme 17. ledna 2011 na Federaci
vížidovských obcí, abychom si povígdali o zajímavé publikaci nazvané „Maguni – Cesty s příběhem“ s podtitulem „Tuátristický průvodce po sakrálních památkách České republiky“.
ro
Pane inženýre, proč jste se rozhodli pro
toto téma?
u,
Stáli jsme před výzvou vytvořit značku,
ku
která by prezentovala Českou republiku
ií,
jako místo s bohatou duchovní historií,
okterá dokáže oslovit a k návštěvě motivonívat jak domácí, tak i zahraniční návštěvníta
ky. Během projektu jsme vytipovali místa
bspojená s významnými událostmi, osobvnostmi našich dějin s ohledem na duchovce
ní tradice katolictví, pravoslaví, reformace
oa judaismu. Vybrané lokality jsme propost
jili do itinerářů turistických tras – cest
s příběhem. Značku jsme nazvali „Magni – Cesty s příběhem. Slovo „Magni“

Ing. Marek Toušek
Česká republika, země
v srdci Evropy, je křižovatkou mnoha
cest. V průběhu staletí po nich cestovali obchodníci i vojska ze
všech světových stran,
ale i poutníci s hlubokými myšlenkami, dotýkajícími se tajemství života a celého světa. Po těchto cestách sem přišli
z makedonské Soluně bratři Cyril (tehdy ještě
Konstantin) a Metoděj, kteří významně přispěli k šíření křesťanské víry. Po nich odcházela
knížata za křtem, studiem teologie a poznáním západní kultury. Po těchto stezkách putovali králové, císaři, profesoři, kardinálové,
vyslanci, kurýři či poslové se vzácnými knihami, zapečetěnými listinami i architektonickými plány. A spolu s poutníky po nich proudila snaha šířit i uzdravovat křesťanskou víru,
aby se více přiblížila svému původnímu poslání. Čechy a Morava se mnohokrát staly centrem duchovního dění Evropy. Rostly zde vznešené a krásné architektonické stavby, rozvíjela
a prohlubovala se vzdělanost. Nevyhnutelně
tak ale docházelo i k duchovním zápasům, střetům o ryzost víry, o poznání onoho tajemství
života a světa. Se zápasy přicházely i armády,
které opět ničily, loupily a ze „srdce Evropy“ se
stávala periferie evropského dění. Svědectvím
o dobách stavění i boření, bojů i pokoje jsou dodnes místa, která v každé generaci vždy znovu
a znovu přitahují ty, kdo se snaží pochopit víc
– nebo aspoň na chvíli uniknout z ruchu tohoto světa. Tato místa jsou snad ve všech českých
a moravských městech, městečkách, vesnicích
i volné krajině. Stojí na nich katedrály, kláštery, školy, kostely, modlitebny, synagogy, hřbitovy, nebo jen drobné kapličky, smírčí kameny
či křížky kdesi v polích. Jsou svědky a znameními odvěké lidské touhy dotknout se tajemství
a hledat odpovědi na své otázky. My se na tyto
cesty a křižovatky můžeme opět vydat a hledat spolu příběhy téměř zapomenuté, oživovat
myšlenky, které hýbaly Evropou, ba celým světem. Dotknout se prastarých kamenů, budov
a soch, které jsou už po staletí svědky velkých
dějin, úchvatných a vznešených příběhů. Magni, to jsou cesty s příběhem.
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Magni
Cesty s příběhem
vychází z latinského termínu „magnificus“ – velkolepý, nádherný. Jsme totiž bytostně přesvědčeni, že naše památky jsou
právě takové – velkolepé a nádherné. Máme se tedy čím prezentovat a budeme rádi, když je navštíví co nejvíce lidí. Naším
záměrem je prezentovat památky s příběhy a v kontextu historického vývoje.

rodáky z daných míst. K dispozici je mapová aplikace, kterou turista může využít
pro inspiraci, kam se podívat, a pro plánování svých výletů. Už přes čtvrt roku aktualizujeme kalendář kulturních duchovních akcí v památkách a na historických
místech po celé České republice, které
mohou být právě tím motivem k jejich ná-

Obsahem portálu www.magni.cz
je úvod do našich dějin s důrazem
na duchovní tradice.
Vaše tištěná publikace má i elektronického souputníka.
Ano, vytvořili jsme multijazyčný internetový portál v šesti jazycích: češtině, angličtině, němčině, italštině, španělštině
a polštině tak, abychom oslovili co nejširší
spektrum potenciálních návštěvníků, kteří by mohli mít zájem o cesty s poznáním
historie a kultury. Obsahem portálu www.
magni.cz je úvod do našich dějin s důrazem na zmíněné duchovní tradice. Kromě obecného souhrnu nabízí i regionální pohledy, kde připomínáme významné

vštěvě. Na webu jsou k dispozici také dokumentární videa o duchovních tradicích
a historii duchovního vývoje Čech a Moravy. Vytvořili jsme i animované spoty k připomenutí slavných osobností našich dějin. Za židovskou tradici se jedná o rabi
Löwa s Golemem, Jana Amose Komenského za reformaci, Jana Blažeje Santiniho
za baroko – vrcholnou epochu katolictví,
biskupa Gorazda II. za tradici pravoslavnou a v neposlední řadě jsme ztvárnili také Jana Žižku.

>>> www.magni.cz

Značka Magni byla vytvořena za podpory Integrovaného operačního programu strukturálních fondů EU
a státního rozpočtu. Partnery projektu jsou CzechTourism, Asociace průvodců cestovního ruchu, Asociace informačních turistických center a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

JUDr. Tomáš Kraus
Synagoga v Radnicích
má velice zajímavou
historii. Já si ještě pamatuji, když sloužila
jako garáž a opravna
nákladních aut. Bylo
to značně dehonestující. Ale bylo to vlastně logické. V Radnicích
nezůstala jediná židovská rodina, a tak, jak tomu bylo i v mnoha dalších lokalitách, naše sakrální památky chátraly samy o sobě. Místní je pak využívali k účelům, ke kterým je zrovna potřebovali. Dnes je radnická synagoga v perfektním
stavu, krásně opravená a sídlí v ní místní
skauti, kteří si ji vzali za svou. Synagoga je
sice malá, ale i díky osobnosti Isaaca Mayera
Wise nesmírně významná.

J

edním z prvních míst, kam po absolvování učitelského ústavu v Hořovicích dostala moje maminka
umístěnku, byly západočeské Radnice.
V prvním vydání Všudybylu 2012 radní Plzeňského kraje pan Václav Koubík
říká: „Plzeňský kraj má obrovskou výhodu v tom, že jsme, z globálního měřítka, sice nevelkým, zato turistickými
cíli a atraktivitami úžasně disponovaným územím. Mezi paleontology a turisty je náš kraj proslulý nálezy z období před 550 až 255 miliony let. Na našem
území jsou totiž pozůstatky superkontinentu Pangey – radnické paleontologické naleziště s úžasně dochovanými zkamenělinami. Zajímaví a světově proslulí
jsme i dalšími atraktivitami, i těmi o půl
miliardy let mladšími, než je zkamenělé prvohorní pangeyské rostlinstvo. (viz
www.e-vsudybyl.cz, článek „Plzeňský
kraj, turistů ráj“).
Tajemníka Federace židovských obcí
JUDr. Tomáše Krause jsem 17. ledna
2012 oslovil s tím, že jednou z nich bezesporu je i radnická synagoga, spjatá
s působením zakladatele amerického reformního judaismu rabína Isaaca Mayera Wise, který se stejně jako já narodil
29. března, avšak podstatně

Radnice

– významné poutní místo
dřív a ne v Táboře, ale v Steingrubu
(dnešní Lomničce) v roce 1819. Zemřel
roku 1900 v Cincinnati ve státě Ohio
v USA. Výrazně se zasloužil o zásadní organizační změny mezi americkými Židy.
Zejména těmi nejvlivnějšími. Mj. i proto, že r. 1873 založil Unii amerických
hebrejských kongregací, v r. 1875 hebrejskou Union College a v r. 1889 Ústřední konferenci amerických rabínů, v jejímž čele stanul.
Ano, Isaac Mayer Wise se sice narodil
na jižní Moravě, ale v Radnicích působil
poměrně dlouho. Jenomže tam vědomě
porušoval tehdy platný zákon. Oddával totiž páry, které na to podle tzv. familiantského patentu z roku 1772 neměly právo.

teprve po uprázdnění takového „místa“
úmrtím. Mnoho židovských rodin to muselo nějakým způsobem obcházet. Mnozí
to dělali např. tak, že když se chtěli oženit,
emigrovali. To je např. jedním z kořenů
moderního židovského osídlení na Slovensku, kam odešlo hodně lidí z Čech

Zakladatel amerického reformního
judaismu rabín Isaac Mayer Wise založil
Unii amerických hebrejských kongregací,
hebrejskou Union College a Ústřední
konferenci amerických rabínů.
Tento zákon diskriminačně reguloval přirozený přírůstek židovského obyvatelstva
a stanovil počet 8541 židovských rodin,
které směly v Čechách pobývat. Podle něj
získali Židé, v té době ženatí či ovdovělí,
právo pobytu – inkolát (z lat. incola, usedlý obyvatel). To přecházelo na prvorozeného syna, který jediný se směl oženit a mít
rodinu. Statut familianta mohli získat

a Moravy právě proto, že nedostali povolení k tomu, aby se vzali. Mezi rabíny ale byla spousta odvážných, kteří oddávali tajně. Isaac Mayer Wise byl jedním z nich.
Když mu na to úřady Rakouského mocnářství přišly, nečekal, až ho za to (pravděpodobně) na mnoho let zavřou do žaláře, nasedl na loď a odplul do Ameriky.
A zde se stal zakladatelem amerického reformního judaismu. Drtivá většina amerických Židů se přiklání k tomu, že praktikují své náboženství v této formě. Radnice
se tak proﬁlují jako významný turistický
cíl nejen kvůli fantasticky dochované části
prapůvodního superkontinentu Pangea,
ale i jako poutní místo díky své synagoze, v níž působil rabín Isaac Mayer Wise.

>>> www.fzo.cz
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Setkání Ligy pro cestovní ruch při příležitosti

přijetí Ázerbájdžánu
za člena Rady bezpečnosti OSN

S

polečně s velvyslancem Ázerbájdžánské republiky Jeho Excelencí panem Tahirem T. Tagizade
a ředitelem leteckého obchodu, marketingu a řízení produktu Letiště Praha, a. s. Stanislavem Zemanem jsme večer 5. ledna 2012 ve VIP Service Clubu
CONTINENTAL na Letišti Praha zahajovali Novoroční party Ligy pro cestovní
ruch při příležitosti přijetí Ázerbájdžánu za člena Rady bezpečnosti OSN. Než
před devátou hodinou odjel do porodnice za manželkou a nedávno narozenými
syny, požádal jsem Jeho Excelenci pana
Tagizade o interview.

Tahir T. Tagizade
Ázerbajdžánská republika a Česko si
jsou v mnohém podobné. Nejen v tom, že získaly samostatnost
v roce 1918. Také Ázerbajdžán je nesmírně
krásnou a rozmanitou zemí. Běžný český
turista zpravidla jezdí buď k moři nebo za lyžováním. Až letos
na Kavkaze dokončíme zónu alpského lyžování, staneme se turistickou destinací „dva
za cenu jednoho“. Ve stejném ročním období
nabídneme jak horskou rekreaci se zimními
sporty, tak letní koupání v moři.

Pane velvyslanče, kromě toho že, že
jsme zde vítali tureckého velvyslance
pana Cihada Erginay, běloruského velvyslance pana Vasilije Markoviče, senátora
Petra Bratského a řadu dalších osobností, které vám přišly blahopřát k narození
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synů, jsem si nemohl nevšimnout, kolika představitelům českých ﬁrem, jež
chtějí expandovat na ázerbájdžánský trh
nebo které tam působí, jste se dnes večer věnoval a nabídl jim pomoc.
To je zcela namístě. My jsme tady od toho, abychom pomáhali rozvoji vztahů
ve všech oblastech včetně hospodářské.
Velice mne potěšilo, že jsem se tu setkal
s šéfem Svazu českých a moravských výrobních družstev a top managementem
ﬁrem, o jejichž záměrech v Ázerbájdžánu
a zejména v Baku, např. v oblasti pouličního osvětlení nebo liniových staveb aj.
jsem slyšel poprvé. To může být dobrým
ukazatelem. Pokud ambasáda ví o všem,
co se v hospodářské oblasti děje, může to
znamenat, že toho není moc. A malá ambasáda všechno sledovat nemůže. Ilustruje to, že rozsah našich vzájemných
vztahů je velmi rozmanitý. Při rozhovorech s lidmi z byznys sektoru mne potěšilo, jak velký zájem mají o dění v Ázerbájdžánu. A nejenom z podnikatelského
hlediska. Ale i o rozvoj společnosti. O to,
jakým způsobem fungujeme. Ve svém uvítacím projevu jsem to naznačil. V daleko
větší šíři se stejné myšlence věnoval náš
prezident pan Ilham Alijev ve svém projevu při příležitosti přijetí Ázerbájdžánu
za člena Rady bezpečnosti OSN. Konstatoval, že důvodem ázerbájdžánských snah
být členem Rady bezpečnosti OSN nebylo posunout kupředu pouze národní zájmy Ázerbájdžánu. Že chceme přispívat
k řešení otázek, které znesnadňují realizaci principů, které stály u zrodu Organizace spojených národů jako takového.

Principu bezpečnosti, demokracie, kontaktů a spolupráce mezi členskými zeměmi atd. atd. Členem Rady bezpečnosti OSN je Ázerbájdžán hlavně proto, aby
konstruktivním způsobem pomohl řešit širší regionální otázky světové bezpečnosti. Současně s tím naše přijetí za člena Rady bezpečnosti OSN vnímáme jako
uznání důležitosti celého regionu jižního
Kavkazu a Ázerbájdžánské republiky, jakožto klíčové země této části světa.
Pane velvyslanče, je to druhé setkání,
pro něž využíváte platformy Ligy pro
cestovní ruch.
Proč ne, když se vašich akcí zúčastňují tak zajímaví lidé. Takže spíš proč ano,
když cílem Ligy pro cestovní ruch i časopisu Všudybyl je prostřednictvím osobností z různých oborů a oblastí poukazovat na možnosti cestovního ruchu, který
umožňuje, a to nejen hospodářsky, zhodnocovat duchovní, přírodní, kulturní
a historické dispozice našich zemí. Rád
bych v té souvislosti za vynikající součinnost (jistě společně s vámi) poděkoval řediteli Letiště Praha panu Jiřímu Posovi,
jeho náměstku panu Stanislavu Zemanovi i paní Janě Havlíčkové, která vede tým,
jenž se tu o nás perfektně stará. A nejen
dnes! VIP Service Club CONTINENTAL
na mne opět zapůsobil velmi příjemně.
A to tu trávívám dlouhé hodiny. Ostatně,
hned po Novém roce, 2. ledna, jsem tu
musel být ráno v 05.15. Vstávat tak brzy,
to opravdu nemusím. Avšak zdejší prostředí působí blahodárně zklidňujícím
dojmem. Skvělá atmosféra, vynikající

servis a nesmírně ochotný personál, vedený již zmiňovanou paní Havlíčkovou.
A i dnes, jak jsme se všichni mohli ujistit, ukázali, že dokážou perfektně zabezpečit i tako organizačně náročnou akci.
Když Prahu navštívila delegace Ázerbájdžánských aerolinií – AZAL, její členové žasli, jak úžasně ergonomicky je VIP
Service Club CONTINENTAL koncipován. Jak se během chvilky může proměnit v otevřenou plochu nebo na řadu separátních místností.
Pane velvyslanče, coby vystudovaný
kulturolog jsem se začátkem dubna

představitelů muslimů, křesťanů nebo
tajemníka Federace židovských obcí
JUDr. Tomáše Krause.
Ano, i to je výrazem toho, že Ázerbájdžán je zemí velice rozmanitou, což je dáno historickým vývojem. Včetně prvního
ropného boomu, který naše území výrazně obohatil o západní kulturu. Naše země je jedním z jedinečných
míst, kde se různé kultury a civilizace scházejí na křižovatce
mezi Východem a Západem,
Severem a Jihem s obrovskou
škálou národů a národností.
V Ázerbájdžánu se zachovala

Multikulturní barevnost a soužití
na straně jedné, na druhé modernizační
politika ukazuje široké spektrum výzev,
kterým v Ázerbájdžánu čelíme.
2011 v Baku jako vedoucí české delegace zúčastnil Světového fóra o mezikulturním dialogu – World Forum on
Intercultural Dialogue. Nejen tato událost, ale i vzdělávací instituce (včetně
univerzit) různých světových náboženství na území Baku ilustrují velkorysou multikulturní tolerantnost
Ázerbájdžánu. Ostatně i Liga pro cestovní ruch má obdobné směrování,
což dnes večer dokresluje přítomnost

což jste, doktore, viděl sám. Stavby, které tam po sobě zanechali polští, němečtí
aj. architekti.
Když jste zmínil Světové fórum o mezikulturním dialogu, které se u nás konalo na základě Celosvětového ujednání o dialogu mezi civilizacemi přijatého
Valným shromážděním OSN v listopadu 2001, Úmluvy UNESCO
o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projev ů
v roce2005, Islámské deklarace o kulturní rozmanitosti ISESCO, která byla přijata
v roce 2004, akčního plánu Třetího summitu hlav států a vlád
států Rady Evropy Bílá kniha o mezikulturním dialogu v květnu 2008, nad
nímž převzal záštitu prezident Ázerbájdžánské republiky Ilham Alijev, rád bych
zmínil také další velký kongres. Týkal se
modernizační politiky, a v Baku se uskutečnil v prosinci 2011. Za vaši republiku
se jí zúčastnil místopředseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR pan Lubomír
Zaorálek. V Ázerbájdžánu se snažíme dělat věci, které nás opravdu zajímají. Multikulturní barevnost a soužití na straně
jedné, na druhé modernizační politika
ukazuje široké spektrum výzev, kterým
v Ázerbájdžánu čelíme.

>>> www.azembassyprague.az
>>> http://azerbajdzan.czechian.net

velice aktivní židovská komunita. Také
ruská, byť se po osamostatnění Ázerbájdžánu od nás velký počet Rusů vystěhoval. Je tam spousta Gruzínců, Kurdů
atd. atd. Dodnes máme národopisně svébytné vesnice Molokánů – vyznavačů
starého způsobu pravoslaví, kteří byli
po vnitřním rozkolu v pravoslavné církvi vysídlováni z carského Ruska. Takže
kolem İsmayıllı je spousta vesnic zjevně slovanského původu, jako např. Ivanovka, Kalinovka aj. Totéž se týká Baku,
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Setkání Ligy
pro cestovní ruch

V

elvyslanec Ázerbájdžánské republiky J. E. Tahir T. Taghizade, předseda představenstva Letiště Praha,
a. s. Ing. Jiří Pos a nakladatel Všudybylu
PhDr. Jaromír Kainc, MBA zvali na Novoroční party Ligy pro cestovní ruch, při
příležitosti přijetí Ázerbájdžánu za člena
Rady bezpečnosti OSN, která se uskutečnila 5. ledna 2012 ve VIP Service Clubu CONTINENTAL na Letišti Praha. V rámci oﬁciálního zahájení ředitel leteckého obchodu,
marketingu a řízení produktu Letiště Praha, a. s. pan Stanislav Zeman uvedl, že VIP
Service Club CONTINENTAL kromě toho,
že skýtá okamžité a privátní odbavení, maximální pohodlí a komfort před odletem
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nebo příletem letadla, je atraktivním místem i pro realizaci prestižních společenských setkání a MICE událostí. Potvrdily
to vysoce pozitivní ohlasy účastníků akce,
o něž s nejvyšší profesionalitou pečoval
tým VIP Service Clubu CONTINENTAL
vedený paní Janou Havlíčkovou spolu se
sommelierem Vinařství Petr Skoupil, a. s.
panem Tomášem Čepkem.

>>> www.prg.aero/cs/sluzby-cestujicim/
vip-service/club-continental

>>> www.azembassyprague.az
>>> www.atelierlayout.cz
>>> www.kmbpartners.cz
>>> www.skoupil.com
>>> www.lpcr.cz
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ředitelem Mgr. Jiřím Nekudou
jsme se naposledy viděli v Mikulově, když tam 4. listopadu 2011
přebíral výroční cenu, kterou Asociace
hotelů a restaurací České republiky udělila Hotelové škole Teplice. Nyní se potkáváme v Teplicích 11. ledna 2012.
Pane řediteli, od 1. září 2011 stojíte
v čele Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy Teplice.
Ano, v rámci optimalizace a vytváření
páteřních škol zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodlo o sloučení tří teplických
středních škol. Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy. Od 1. září 2011 jsme jediným subjektem a zároveň největší teplickou školou.
Máme téměř čtrnáct set žáků a sto padesát zaměstnanců. Sloučením škola získala
velkou výhodu v šíři portfolia maturitních
oborů. Nabízí službové obory – hotelnictví
a turismus, ekonomické a technické obory.
Je velká škoda, že rodiče a žáci až tak nepreferují technické obory. Jejich uplatnění je jednoznačné. Po jejich absolventech
je velká poptávka nejen v praxi, ale i na vysokých školách. Ale je to jedno s druhým.
Ze základních škol zmizela tzv. pracovní

Mgr. Jiří Nekuda
Žáci Hotelové školy Teplice v prosinci
2011 zajišťovali slavnostní oběd pro ruského prezidenta Dmitrije
Medveděva a jeho paní u příležitosti jejich
oﬁciální návštěvy České republiky. Na Pražský hrad od roku 2006
tak už vyjeli pošestnácté. Za necelých šest let
tu obsluhovali šestnáct nejvyšších představitelů světa včetně dvou amerických prezidentů, prince Charlese nebo nejvyššího pontiﬁca
papeže Benedikta XVI. Nejčastěji, třikrát, slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče. Nejvzdálenějším hostem byl brazilský prezident
Lula da Silva, nejstarším italský prezident Giorgio Napolitano, kterému v době návštěvy
bylo šestaosmdesát let.

výchova, takže dnešní děti mají k technice a rukodělné zručnosti podstatně dál než
jejich předchůdci. To se projevuje i tím, že
je za této situace pro ně jednodušší volit
studium různých managementů a obchodních dovedností než technické obory. Průmyslovky tak dneska mají problém obsadit alespoň základní třídy.
V prvním vydání roku 2012 Všudybyl
informuje o tom, kdo na Hradě v rámci
jeho oﬁciální návštěvy vařil pro ruského prezidenta Dmitrije Medveděva. Tohle druhé bude informovat o tom, kdo
jej na Pražském hradě obsluhoval.
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Pražský hrad
pošestnácté
Rok 2011 byl pro naši hotelovou školu
opravdu velmi úspěšný nejen v tom, že jsme
získali výroční cenu Asociace hotelů a restaurací ČR jako nejlepší hotelová škola roku, což
vnímám jako úspěch našich žáků a učitelů
odborných předmětů, protože šlo o odborné
ocenění kolegů – špičkových profesionálů,
a především pak jako závazek školy do budoucna. Začátkem prosince loňského roku
se nám pak podruhé podařilo obsluhovat
prezidenta Ruské federace pana Medveděva. Tentokrát jsme dostali na starost kom-

se, že řada z méně obsazovaných oborů
úplně zmizí ze vzdělávacího systému.
Čeká nás druhé kolo státních maturit.
Velmi oceňuji, že se ministr školství nebál
tohoto tématu a státní maturity konečně
spustil. Pomiňme to, měly-li nějaké „mouchy“. Určitě s nimi byla spjata náročná administrativa. Ale na některé zádrhele, aniž
by se systém uvedl do chodu, by se vůbec
nedalo přijít, natož je odstranit. Ukázalo se,
že maturitní obory na středních školách
studují i děti, které nejsou s to zvládnout

Rok 2011 byl pro Hotelovou školu Teplice
velmi úspěšný. A nejen v tom, že jsme získali
výroční cenu Asociace hotelů a restaurací
ČR – nejlepší hotelová škola roku.
pletní obsluhu prezidentského páru. Nejen
práce našich žáků a pedagogů v roli číšníků
přímo u stolu pana Medveděva, ale i vynikajícím způsobem zvládnuté menu kuchařů a cukrářů karlovarského hotelu Imperial
byly hodnoceny vysoce kladně.

ani maturitu základní obtížnosti. Pevně věřím, že rodiče začnou více zvažovat, zda
dát své dítě na tříletý učební obor ukončený výučním listem s možností udělat si
maturitní nástavbu, nebo jestli ho nechat
čtyři roky chodit do školy, z níž odejde pouze se základním vzděláním.

Kam směřuje české střední školství?
Čeká jej poměrně velká změna. Dochází
k zásadní reformě ve ﬁnancování škol, kdy
půjdeme od normativu na žáka na normativ na třídu a obor. Kolem tohoto jsou velké
diskuze. Nicméně jednoznačným účelem
těchto změn je uspořit. Na odborné školství to bude mít zásadní dopad. Obávám

>>> www.sostp.cz
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mnohonásobným vítězem světových kulinářských soutěží, šéfkuchařem panem Jiřím Králem,
jsme se potkali 12. ledna 2012 na brněnském výstavišti v pavilonu P, kde byl jedním z aktérů prezentace programu Czech
Specials – Ochutnejte Českou republiku,
který realizuje státní agentura CzechTourism společně s Asociací hotelů a restaurací České republiky. Domluvili jsme
se, že se příště potkáme v sedmadvacátém patře nejvyšší pražské budovy City
Towers v AUREOLE Fusion Restaurantu
and Lounge, jehož kuchyni šéfuje, což se
událo hned v pondělí 16. ledna 2011.

Jiří Král
Umělecké artefakty trvalého charakteru mohou opakovaně působit
na lidské city a po generace předávat odkaz,
který do nich vetkl jejich
tvůrce. Obdobě tomu
může být i u některých
forem interpretačního
umění, pokud lze uchovat záznam interpretačního výkonu. Ne tak u gastronomie. Ale i špičková gastronomie, navzdory speciﬁce tvorby
kuchařů a cukrářů, bývá vrcholem zážitkového
umění. Vnímáme ji všemi smysly, neboť zapojujeme i chuť. Díky našemu neotřelému projektu CulinArt se vám naskýtá výjimečná příležitost ochutnat a zhlédnout to nejlepší ze světa
umění a gastronomie. Projekt CulinArt nabízí nezapomenutelné expozice světových umělců
špičkové gastronomie. CulinArt, to je jedinečná
invence moderní gastronomie.

Jirko, v Brně jste prezentovali pražskou
kuchyni. Tady, vysoko nad Prahou, ale
děláte světovou a zejména asijskou.
Ano, náš projekt Fusion Cuisine kombinuje asijskou a světovou kuchyni. Plno
ingrediencí, které používáme, má původ
v Japonsku. Ostatně máme tu výborného
specialistu na sushi, který řadu let spolupracoval s japonským šéfem sushi pro Evropu. Takže v AUREOLE Fusion Restaurantu nabízíme klasické japonské sushi
– skutečnou japonskou kuchyni. Z originálních surovin jsme schopni připravit
i kompletní japonské menu. Chválili si jej
i lidé z japonské ambasády včetně jejich
šéfkuchaře. Že prý děláme jedno z nejlepších japonských sushi v Česku.
No úspěšní jste byli také v Evropském
parlamentu v Bruselu.
Tam ale s českou kuchyní. Na tuto gastronomickou akci evropských zemí bylo pozváno na pět set VIP hostů. Prezentovali
jsme moderní odlehčené věci. Např. svíčkovou jsme proto nešpikovali slaninou, ale
šunkou. Spolu s námi tam bylo osm dalších
národních týmů evropských kuchyní. Některé země se pustily do vegetariánských

AUREOLE Fusion
Restaurant and Lounge
jídel. Avšak největší zájem byl o naše česká. Lidé sice chtějí jíst zdravě, ale ne úplně
dietně. My nabízeli zdravé pokrmy a ještě
k tomu velice chutné.
Před zhruba rokem jsem se zúčastnil
zahájení provozu AUREOLE Fusion Restaurantu and Lounge.
Já při tom byl rovněž. A také se mi to
velmi líbilo. Disponujeme kongresovým
City Congress, a tak i rauty a společenské
akce zabezpečujeme v podobném duchu.
Děláme i ﬁnger foody – moderní kanapky
v asijském duchu. Jsme tak výjimeční nejen atraktivním prostředím nejvyššího
patra City Towers s úžasným výhledem
na Prahu. Také proto je AUREOLE Fusi-

Ostatně pro našeho českého a první
dámu jste tu v nejvyšším patře rekordně nejvyšší budovy v České republice dělali rekordně nejvyšší Dort republiky…
Ano, k oslavám státního svátku jsme
tu loni vytvořili zhruba osmdesátikilový
dort, který jsme pak instalovali na Hradě. Ve Španělském sále jsme jej předali
panu prezidentu Klausovi a jeho choti Livii. Dort republiky všem chutnal. I dietářům. Mnohé tak inspiroval k návštěvě našeho AUREOLE Fusion Restaurantu v City
Tower. Byl v barvách České republiky,
modré, bílé a červené, ozdobený marcipánovými státními znaky. Měl několik pater
a byl dva a půl metru vysoký. Zcela nahoře byly dvě vlajky. I nejvyšší cukrář naše-

City Congress, nejvýše položené
kongresové centrum v Praze, v posledním,
27. patře budovy City Tower, disponuje cca
600 m2 prestižních variabilních prostor.
on Restaurant místem prestižních obchodních jednání a setkání. Pro mítinky
komorního charakteru tu máme několik
salonků zajišťujících naprosté soukromí.
Samozřejmě, že tu zabezpečujeme i tak
velké akce, jako bylo tebou zmiňované
slavnostní otevření našeho podniku. Už
jsme tu měli řadu VIP hostů, diplomatů,
ministrů a prezidentů.

ho týmu, který na něm pracoval, na něj
nahoru bez pracovní plošiny nedosáhl.

>>> www.citycongress.cz
>>> www.aureole.cz
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YRKYS, škola kultury podnikání
v cestovním ruchu, s.r.o. už dvacet dva let vzdělává průvodce, delegáty a další pracovníky v cestovním ruchu. Její jednatelku a ředitelku PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou jsem oslovil:
Paní doktorko, pro letošní rok vaše
škola připravila řadu nových kurzů
a seminářů.
Úplně nové jsou specializované jazykové semináře pro cestovní ruch. Otvíráme
angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a připravujeme i ruštinu. Jsou
zaměřeny na odbornou terminologii pro
průvodce, pracovníky cestovních kanceláří, hotelových recepcí, consierge atd.,
dále na komunikaci se zahraničním klientem či obchodním partnerem. Předpokládá se, že účastník této dvoudenní

PhDr. Jolana
Kopřiva
Myslivcová
Zatížení lidí podnikajících a pracujících v cestovním ruchu bývá nezřídka enormní. Pro
takové máme seminář
jak se bránit syndromu
„vyhoření“. Dále nabízíme semináře týkající se komunikace, asertivity, typologie osobnosti atd. Jedná se o velmi
oblíbený volný blok seminářů. Další ze seminářů, na němž spolupracujeme s publicistou
RNDr. Štěpánkem, se jmenuje „Problémové oblasti světa a jejich odraz v cestovním ruchu“.

vzdělávací akce je středně pokročilý, dosahující stupně B2 evropského referenčního
rámce, a chce si zdokonalit terminologii
v oblasti památek, okružních jízd, exkurzí do různých závodů, jako např. automobilek, pivovarů, skláren atd. Semináře nejsou určeny jen pro průvodce, ale i pro ty,
kdo připravují programy pro zahraniční
turisty. Aby pracovník cestovní kanceláře nebo hotelové consierge mohl program
dobře vypracovat, musí vědět nejen po obsahové stránce, co má zahraničnímu klientovi nabídnout, ale i používat správných formulací.
Další novinkou, kterou jsme zahájili na přelomu tohoto roku, je nový typ
zkoušky dílčí kvaliﬁkace DK 65021N. Je to
nejvyšší typ průvodcovské zkoušky v rámci celoživotního vzdělávání. Autorizujícím
orgánem této zkoušky je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR.
Zaměřili jste se i na ekonomickou
problematiku.
Ano, na otázky vedení účetnictví a daňovou evidenci. Především pro subjekty,
které jsou osobami samostatně výdělečně
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TYRKYS,
škola kultury podnikání
v cestovním ruchu
činnými. Naším cílem je na základě praktických cvičení naučit drobné podnikatele (například průvodce) to, co opravdu
v praxi potřebují. Další naší specializací
je problematika daně z přidané hodnoty
pro průvodce a cestovní kanceláře. V loňském roce u fyzických osob včetně průvodců došlo k velkým legislativním změnám. Může nastat situace, že se fyzická
osoba stane plátcem DPH, aniž by o tom
věděla. Důležité je i správně určit místo
zdanitelného plnění. Tuto oblast pokrýváme dvěma semináři. Jeden je určen
průvodcům – fyzickým osobám, které vykonávají pouze průvodcovskou službu.
Naučí se, jak si mají počínat v případě, že
se stanou plátci DPH. Nebo naopak se dozví, které činnosti nesmí vykonávat, aby

Paní doktorko, jste předsedkyní Sekce památek a turistických cílů Asociace cestovních kanceláří ČR. Naposledy
jsme se potkali v pražském arcibiskupském paláci na semináři, který zahajoval arcibiskup pražský a primas český
Dominik kardinál Duka.
Ano, zapojili jsme se do projektu církevní turistiky. Vámi zmiňovaný seminář se
uskutečnil 29. listopadu 2011 v den 633.
výročí úmrtí českého krále a římského císaře Karla IV. a týkal se vzdělávání průvodců a pracovníků cestovních kanceláří v oblasti církevní turistiky. Tím toto
téma nekončí. Pokračovali jsme v něm
na brněnských veletrzích Go a Regiontour, kde se na toto téma první den jejich
konání uskutečnil velký workshop. Na něj

Zahájili jsme nový typ zkoušky dílčí
kvaliﬁkace DK 65021N. Je to nejvyšší
typ průvodcovské zkoušky v rámci
celoživotního vzdělávání.
se plátci DPH nestali. Druhý seminář je
určen cestovním kancelářím a agenturám
a rozebírá problematiku DPH a místa zdanitelného plnění. Seminář je určen především menším ﬁrmám. Ty velké obvykle
mají své vlastní specialisty a fundovaná
účetní oddělení, pro které držet krok s dobou, tj. průběžně sledovat změny, legislativu a prováděcí vyhlášky apod., je rutinní
záležitostí. Pro menší cestovní agentury
a kanceláře je ale poměrně složité tyto informace zjišťovat.

pak navázalo setkání v rámci CzechTourism, kde jsem členkou pracovní skupiny.
Do nového roku jde společnost Tyrkys
s novým webem.
Změnili jsme jeho design, obsahovou
náplň i strukturu. Ta nyní umožňuje daleko víc funkcí, jako např. on-line přihlášení se do kurzů a seminářů, a hlavně jsou
na něm zveřejňovány aktuality a novinky, které si lze buď přímo stahovat, nebo
prostřednictvím RSS kanálu nechat zasílat. Náš web velice čile spolupracuje s facebookem. Všechny zprávy a informace
jsou automaticky posílány na naše facebookové stránky.

TYRKYS, škola kultury podnikání
v cestovním ruchu, s.r.o.
Na Moráni 5, 120 00 Praha 2
>>> www.tyrkys.cz
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uristický rezort Valachy velkoryse
modernizoval jeden ze svých hotelů ve Velkých Karlovicích – wellness hotel Horal. S ředitelem jeho hotelových provozů Bc. Tomášem Blablou se
potkáváme záhy poté, 27. září 2011.

Bc. Tomáš Blabla
Ve Velkých Karlovicích
provozujeme tři hotely. Horal je tří a čtyřhvězdičkový rezort,
Lanterna čtyřhvězdičkový hotel a Galik má
hvězdičky dvě. Součástí Lanterny a Horalu jsou špičkově vybavená wellness centra.
V Horalu je areál tří termálních bazénů se slanou vodou vyhřívanou až na 36 ˚C. Máme tu
maséry ze Srí Lanky a z Thajska. Naše malebné okolí umožňuje řadu outdoorových aktivit.
Ale nejen pěších, cyklistických a zimních lyžařských túr. Je zde devítijamkové golfové hřiště
a lanový park, zajišťujeme vyjížďky na koních
aj. V zimní sezoně upravujeme běžkařské stopy a provozujeme lyžařské vleky. Náš Ski areál
Razula přináší radost nejen milovníkům zimních sportů, ale v letní sezoně také bikerům.

Pane řediteli, dětství jsem prožil v Sezimově Ústí II, které Baťa nechal postavit pro zaměstnance Moravských akciových strojíren, z nichž mnohé přivedl
od vás ze Zlínska. Ale nejen váš přízvuk, který je mi díky tomu blízký, napovídá, že jste z Baťova kraje. Ostatně,
každý z jeho ředitelů prošel praxí od základu vším, co pak řídil.
Je možné, že i já mám v krvi baťovský
systém. Ve Zlíně jsem vyrůstal, studoval
školy a nějakou dobu pracoval. Obrovskou
výhodou řidícího pracovníka je na vlastní kůži poznat, co bude řídit, aby mohl

Najít správnou
číši dobrého vína
záležitostí. Obrovsky mne ovlivnila vysoká škola, mj. v tom, že mě přivedla k profesi sommeliéra. V ní jsem pracoval pro
společnost Bacchus. Měl jsem možnost
cestovat, setkávat se s velmi zajímavými
lidmi. Vždy to bylo o kvalitních vínech.
Rok jsem také pracoval v Mnichově pro
společnost Hoffmann, která je jedním ze

nadávkami. S otřesným pobytem v práci.
Obrovská křivda na všech studentech, kteří mají smůlu, že namnoze jsou v oborech
lidi, kteří je pro řemeslo nedokážou nadchnout. Díky této zkušenosti jsem po vyučení zvažoval uplatnit se někde zcela jinde. Až pak jsem potkal lidi, kteří kuchařinu
dělali s láskou. Se zapálenými osobnostmi
i na Vysoké škole hotelové v Praze 8. Nebýt
tamních profesorů, nejsem dneska tam,
kde jsem, a v hotelnictví nedělám. Mají
cit pro to, dostat z člověka jeho potenciál
a uplatnit ho na správném místě. Najít mu
„správnou číši dobrého vína“. Proto mám
velkou potřebu předávat to dál. Cítím to
jako závazek. I v dalších oborech v Česku
ale chybí vzory schopné nadchnout mla-

dvou tamních největších catererů. Mj.
jsme zabezpečovali servis pro ministerského předsedu spolkové země Bavorsko
Edmunda Stoibera. Tam jsem si ověřil, že
díky dobré organizaci práce není problém
dělat akce v jednom sále ani pro osm tisíc
lidí současně.

být pro své zaměstnance nejen šéfem, ale
i uznávaným kolegou. V naší branži člověk ale nemusí být nejlepším kuchařem,
číšníkem nebo sommeliérem. Musí však
vědět, o čem ta která profese je.
Už jste jmenoval tři, které zvládáte. Co
předcházelo vašemu jmenování ředitelem hotelových provozů rezortu Valachy?
Od vaření jsem se dostal k obsluze, kde
jsem poznal, že i plac může být srdeční

Hláškou na titulní straně 39. vydání
2011 týdeník Euro burcuje: „Každý čtvrtý žák je funkčně negramotný.“ Týká se
to i vašich oborů?
Od malička jsem chtěl být kuchařem. Toto nadšení mne ve druhém ročníku učení přešlo. Bylo to tím (což považuji za obrovskou křivdu na učňovském školství),
že nás uvedli do hrozné reality. Ta nebyla o nadšení. O vtažení do oboru a lásce
ke gastronomii. Byla o neskutečné „pakárně“ spojené s alkoholem a sprostými

dé lidi – vtahovat je do hry. Proto máme
nedostatek špičkových profesionálů. Málo
restaurací s dobrými sommeliéry. Restaurace je takřka nezaměstnávají. Dnes jsou
proto hlavně v dovozních ﬁrmách. To snad
není nikde jinde na světě, jehož by si Česko zasloužilo být kultivovanou součástí.

>>> www.valachy.cz
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ředitelem odboru Strategie
a marketingové komunikace České centrály cestovního ruchu –
CzechTourism Mgr. Markem Mrázem
se potkáváme na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v Brně 12. ledna 2012 záhy poté, co jsem po semináři
k církevní turistice dělal interview s arcibiskupem pražským a primasem českým Dominikem kardinálem Dukou.
I v tomto případě téma, které jsem otevřel, bylo církevní turistika.

Mgr. Marek Mráz
I v oblasti církevní
turistiky CzechTourism samozřejmě velmi úzce spolupracuje
s regiony. Jsme velmi
rádi, že také díky jejich iniciativám vznikají velice zajímavé
produkty, jako např.
Velkomoravské poutní
cesty na východní Moravě. Ty jsou jako šité
pro komunikaci na mezinárodní úrovni, aby
nejen domácí, ale i zahraniční turisté mohli
být směrováni do konkrétních regionů. To je
cesta, kterou bychom se chtěli ubírat dál.

Agentura CzechTourism už dlouhodobě zjišťuje, že na vybraných zahraničních trzích, jako jsou Itálie, Španělsko,
zájem o kulturní dědictví spjaté s vírou
a duchovním dědictvím stoupá a začíná být velmi módní, pokud jde o návštěvu České republiky. Z toho důvodu Výzkumný odbor agentury CzechTourism
pracuje na speciﬁkaci segmentů turistů,
kteří se o tento produkt zajímají, a vydá
k tomuto tématu i publikaci. Přicházíme
s konkrétními produkty, které na zdrojových trzích můžeme komunikovat
tak, abychom se dobře připravili na rok
2013. Ten bude z hlediska církevní turistiky v České republice stěžejní. Je totiž rokem 1150. výročí příchodu slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu.
Z hlediska víry a církevní turistiky
mají naše země velké renomé také
v Latinské Americe, na Filipínách
a v dalších silně katolických zemích.
Pražské Jezulátko je tam daleko větším pojmem než doma v Česku.
Ovšemže se zaměřujeme i na Latinskou Ameriku. Mimo jiné to ilustruje skutečnost, že se Česká republika v roce 2008
stala místem prestižního setkání šesti set
elitních latinskoamerických touroperátorů OMVESA. O právo pořádat kongres
OMVESY jsme se tehdy ve ﬁnále náročného výběrového řízení utkali s Egyptem
a Španělskem. Zastoupení CzechTourism
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Zájem o církevní
turistiku stoupá
pro Latinskou Ameriku (Oﬁcina Nacional Checa de Turismo – CzechTourism)
se sídlem v Mexiku pořádá pro cestovní
kanceláře a novináře z této oblasti famtripy a presstripy. Věhlas Pražského Jezulátka a poutních míst ve Slezsku, v Čechách
a na Moravě i na takto vzdálených zdrojových trzích českého incomingu velmi
dobře rezonuje.

Hraje se na výsledky, a tak lze konstatovat, že rok 2011 byl z hlediska incomingu a domácího cestovního ruchu
pro Českou republiku, a tedy i státní
agenturu CzechTourism, úspěšný.
Oživení cestovního ruchu nás velmi
těší. I to, že ve srovnání s rokem 2010
Českou republiku navštívilo daleko víc
turistů. Chtěli bychom však posouvat

Naše kampaně budou víc směřovat
na bonitní trhy, abychom zvýšili
předpoklady, že do Slezska, na Moravu
a do Čech budou turisté nejen přijíždět,
ale že tam budou také utrácet.
i druhé kritérium, které je pro hospodářský rozvoj země stěžejní, a to míru
jejich výdajů. Naše aktivity a kampaně
proto budou víc a víc směřovat na bonitní trhy a cílové skupiny tak, abychom zvýšili předpoklady, že do Slezska, na Moravu a do Čech budou turisté
nejen přijíždět, ale že tam také budou
více utrácet..

>>> www.czechtourism.cz
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prezidentem Svazu obchodu
a cestovního ruchu České republiky Ing. Zdeňkem Juračkou se potkáváme šestý den roku 2012.
Rozhovor jsem začal úvahou z úvodníku tohoto vydání, že peníze dělají peníze, o které jde v tržním hospodářství
až na prvním místě. Že představitelé
méně civilizovaných zemí peníze vybrané na daních, popř. z privatizací,
dotací nebo zahraniční humanitární pomoci, bez skrupulí rozkrádají.
Civilizovanější že preferují korupci
a zadlužování státu, přičemž ručiteli
za úvěry nabírané kvůli jejich chamtivosti a manažerské impotenci jsou
obyvatelé jimi řízené země. A pak státy, kde velké objemy peněz vybraných
formou daní získávají díky obrovským
objemům tržeb. Kde nejen po krizi dělají vše pro to, aby jejich trh disponoval
co největší kupní silou. V Česku není

Ing. Zdeněk
Juračka
Z hlediska maloobchodu byl rok 2011
přes výkyvy poměrně klidný. Ačkoliv se
prodalo méně zboží,
obrat díky inﬂaci dosáhl úrovně roku 2010. Coby předsedu Svazu spotřebních družstev České republiky
mne těší, že za této situace spotřební družstva dosáhla oproti roku 2010 celkově lepších výsledků. Začíná se zúročovat naše píle
a ﬂexibilita – schopnost rozšiřovat služby.
Navíc zákazník ocenil, že jsme se vydali cestou regionálních nákupů a podpory českých
potravin. Tyto kroky sice nejsou něčím novým, neboť o nich každý mluví, ale my je
opravdu děláme.

Do nového roku za sebe
a své podnikání
je výsostně univerzální obchodní platformou spojující přednosti domácího
obchodu a exportu. Že zvyšuje kupní
sílu na lokálních trzích, neboť spotřebitelé z jiných ekonomických systémů
jezdí nakupovat do navštěvované země či místa kvůli její pověsti, očekávaným zážitkům, shoppingu, rekreaci aj. Výkonnost českého incomingu
navíc torpedují byrokratické překážky a s nimi spjaté kupčení s vízy. Díky nim náš kafkovský stát rok co rok
přichází o miliardy dolarů. Bohaté turisty z Číny, Indie, Společenství nezávislých států, Vietnamu a odjinud totiž
pracovníci našich vízových pracovišť

Po dobrých službách je v naší zemi
stále velká poptávka. Společnost
nebo živnostník, kteří kvalitní služby
poskytují, se mohou velmi slušně uživit.
zřejmé, že by nás vláda chtěla vyvést
z hospodářské recese i za pomoci udržení kupní síly českého trhu, tedy i intenzivnějším využíváním koupěschopnosti turistů. Její přístup, tak jako
politických stran, k cestovnímu ruchu
charakterizují nejen nulová očekávání
a s tím spjaté vytváření podmínek pro
větší využívání jeho schopnosti posilovat českou ekonomiku, ale i to, že dle
kompetenčního zákona spadá do stejného rezortu jako pohřebnictví. Málokdo si uvědomuje, že cestovní ruch

z kapacitních důvodů nezřídka posílají pro schengenská víza k unijním kolegům, a ti pak své peníze jezdí utrácet
do vstřícnějších zemí Evropské unie.
Pane prezidente, bojkot koupěschopných spotřebitelů určitě neprospívá
obchodu a ani hospodářskému rozvoji jakékoliv země. Tak komu?
To opravdu nevím. Za socialismu se
říkalo, kdo nekrade, okrádá svoji rodinu. Nevím, vracíme-li se, bohužel, k tomuto socialismu, ale určitě spějeme
ke stavu, kdy kdo nekrade, šidí svoji

rodinu. Když vidíte případy krádeží století či tisíciletí, které se dějí tam „nahoře“, musí to být pro mnohé minimálně
strašně lákavé. Ale doporučit to nikomu nemohu, protože když někdo „dole“ ukradne pět sedm tisíc korun, tak ho
zavřou. Ty „nahoře“ (pokud vůbec) budou soudit do Soudného dne, protože
u nich se české pozemské soudy verdiktu zpravidla nedoberou. To je na začátek nového roku takové smutné konstatování. Ale nebuďme skleslí, i když
dobře už bylo. Český člověk, který je velmi ﬂexibilní a adaptabilní, si rychle zvyká i na horší podmínky. Vidím to např.
i v cestovním ruchu a maloobchodě. Působí v nich spousta ﬁrem, které už měly být díky krizím či hospodářské recesi dávno „pod vodou“, a stále fungují,
protože poskytují dobré služby. Po dobrých službách je stále velká poptávka.
Společnost nebo živnostník, kteří kvalitní služby poskytují, se proto v naší
zemi mohou velmi slušně uživit. Přeji
tedy i těm, co se mají hůř, aby „neházeli ﬂintu do obilí“ a bojovali, vzdorovali
nepřízni, kterou současná doba přináší. Hlavně za sebe, za své podnikání. Nedomnívám se, že je všechno ztracené.

>>> www.socr.cz
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Veletrh REGIONTOUR,
nabízející turistické cíle a atraktivity v evropských regionech, obsadil největší pavilon P. Zvýrazněným tématem byla církevní turistika, která se představila i v podobě
konkrétních produktů se sakrální tematikou. Na regionální gastronomii zaměřený
úspěšný projekt Asociace hotelů a restaurací ČR a státní agentury CzechTourism
prezentoval krajové speciality. Velká pozornost byla také věnována tématu aktivní dovolená, především pak cykloturistice. V rámci veletrhu byla poprvé otevřena
cyklistická vesnička. Návrat k tradicím
a jejich rostoucí význam v cestovním ruchu zvýraznila folklorní vystoupení a řemeslný jarmark.

Veletrhu GO,
zaměřeného na výjezdovou turistiku se
vedle tuzemských cestovních kanceláří
a agentur zúčastnili také poskytovatelé služeb ze zahraničních pobytových destina-

Ve znamení
církevní turistiky
cí a národní turistické centrály. Dvě pódia
v pavilonu F s atraktivním doprovodným
programem obohatila veletržní program
o řadu zábavných show.

GO a REGIONTOUR, největší středoevropské veletrhy cestovního ruchu
s akcentem na regiony, prezentovaly desítky domácích a víc než stovku
zahraničních destinací. Vystavovatelé z dvaceti zemí obsadili čistou
výstavní plochu 10 400 m2. Během čtyř dnů je navštívilo na třicet tisíc
lidí. Nejvíc zahraničních návštěvníků přijelo ze sousedního Slovenska,
Německa, Polska a také z Chorvatska. Veletrh navštívili i turisté
a obchodníci z USA, Švédska, Španělska atd. Akreditovalo se téměř čtyři
sta novinářů.

VIP hosté a klíčová jednání

Semináře, prezentace a soutěže

Veletrhy přestřižením pásky v pavilonu P oficiálně zahájili předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, ministr
pro místní rozvoj Kamil Jankovský, ministryně kultury Alena Hanáková, arcibiskup pražský a primas český Dominik
kardinál Duka, generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška, představitelé Jihomoravského kraje,
města Brna a společnosti Veletrhy Brno,
a.s. Význam události podtrhla přítomnost
nejvyšších představitelů krajů a dalších
významných hostů. Workshopu Církevní
turistika pak nejvyšší představitelé České biskupské konference, sdružení I Camini d’Europa a agentury CzechTourism. Hlavním tématem byl ekonomický
potenciál církevní turistiky spolu s možnostmi zapojení našich církevních památek do celoevropské sítě poutních stezek.
U příležitosti REGIONTOURu se v Brně
tradičně uskutečnilo letos již 25. zasedání Rady Asociace krajů ČR, jemuž předsedal předseda Asociace krajů ČR hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek. V jeho průběhu hejtmani mj. jednali s ministrem Kamilem Jankovským a arcibiskupy
Dominikem Dukou a Janem Graubnerem.

Tématy tiskových konferencí krajů, jichž
se osobně účastnili hejtmani, i odborných seminářů byly prezentace turistických cílů, církevní turistika, cykloturistika, vzdělávání v cestovním ruchu,
příjezdová turistika z Ruska aj. Byly vyhlášeny výsledky Velké ceny cestovního
ruchu 2011/2012, která zviditelňuje výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti
cestovního ruchu. V kategorii Nejlepší turistický produkt zvítězily „Poutní stezky
východní Moravy“. Za nejlepší kampaň
porota ocenila Ústecký kraj s kampaní

„Brána do Čech“ a v kategorii „Nejlepší
turistický portál“ Pardubický kraj s portálem „www.vychodni-cechy.info“. Nejlepšími cestovními kancelářemi loňského
roku se na základě hlasování prostřednictvím portálu „Sdovolená.cz“ staly EXIM
Tours, CK Adventura a Kovotour Plus.
Nejvýznamnější událostí doprovodného
programu pro veřejnost byl 15. festival ﬁlmů, fotograﬁí a knih o cestování GO KAMERA 2012 s ústředním tématem Indie.
Mezi padesátkou přednášejících osobností byl slavný švýcarský záhadolog Erich
von Däniken. Přednášky probíhající paralelně ve dvou sálech Kongresového centra během čtyř dnů navštívilo několik tisíc cestovatelských nadšenců z Česka i ze
zahraničí.

>>> www.bvv.cz/go

Na tom si hodně zakládáme. Nezpůsobovat pacientům žádná traumata, kterými většinou trpěli při předchozích
ošetření na jiných stomatologických pracovištích. Všechno, co děláme, provádíme bezbolestně v lokální anestezii. Pro
velmi úzkostné pacienty jsme schopni zajistit i ošetření v celkové sedaci. V tomto směru pacientům vycházíme co nejvíc vstříc.
Ano, jemná, až hodinářská práce. Dedukuji tak proto, že si na mne vzala brýle
osazené hodinářskými lupami…
Lupové brýle zmnohonásobí zobrazení zubu, na který se díváme. Získáme tím
detailnější přehled, v jakém stavu zub je,
a zároveň i mnohem přesnější kontrolu
své práce. Velmi nám pomáhají i při lokalizaci a ošetřování kořenových kanálků.

Nejlepší specialisté,
přístroje i materiál

J

ak si lidé cení bezplatné zdravotní péče (je-li něco zadarmo), markantně ilustrují zuby Evropanů.
Nejzdravější je mají v těch evropských
zemích, v nichž si obyvatelé stomatologickou péči hradí sami, nejhorší s plně
hrazenou. Člověk, který mne motivoval
k návštěvě zubní kliniky Elite Dental, argumentoval: „U auta dáš za pravidelnou
prohlídku, natož opravu i několik desítek tisíc korun, aby ti ještě chvíli sloužilo. Zuby ti ale slouží celý život a jsou
tvou vizitkou. Určitě se ti do jejich perfektního stavu vyplatí investovat minimálně stejně jako do auta.“ Tímto konstatováním jsem 17. ledna 2012 zahájil
rozhovor s MUDr. Vítem Kácou a jeho

MUDr. Vít Káca
Elite Dental je zubní klinikou, u které jsou zavedeny přímé platby
od pacientů, jinými slovy bez asistence pojišťoven. Na druhou stranu je to velká výhoda,
protože pacientovi se
skutečně dostane nadstandardní péče. Plně
se mu věnujeme. Netráví dlouhé čekací doby
v čekárně. Je objednán a ve stanovený čas jde
na křeslo. Můžeme se mu tam věnovat dvě tři
hodiny v kuse, podle jeho stavu, přání a časových možností. Veškeré postupy koncipujeme tak, aby výplně, popř. endodontické vyšetření atd., zkrátka vše bylo stoprocentně dobře provedeno.
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kolegyní MUDr. Anetou Mikšů na zubní klinice Elite Dental.
Pane doktore, Elite Dental, kromě vás,
týmu špičkových stomatologů, disponuje i nejmodernějším vybavením.
Výhoda naší kliniky je, že je vybavena
nejmodernější technikou. Máme k dispozici laser, který používáme nejen na ošetřování zubních kazů ale i na desinfekci kořenových kanálků, k ošetření dásní,
a na dentální hygienu. K ošetření povrchových zubních kazů můžeme využít
ozón, jehož hlavní výhodou je, že není
nutné žádné vrtání ani následná aplikace výplně.
K diagnostice v yužíváme digitální
rentgen, který je součástí vybavení každé
ordinace. Při každém vstupním vyšetření zhotovujeme i panoramatický snímek.
Diagnostické laserové pero DIAGNOdent může být vítanou alternativou například u těhotných pacientek, u nichž nelze
použít rentgen. Máme tu i Velescope, což
je přístroj k včasnému odhalení slizničních poruch, zejména pak může odhalit
zhoubné bujení už v jeho počátečním stádiu. Detekuje, kdy s tkání není něco v pořádku a je potřeba ji podrobně vyšetřit.
Od loňského léta jsem díky skvělým referencím rovněž vaším klientem. Zatímco mi paní doktorka Mikšů bezbolestně prováděla zákroky, zdřímnul
jsem si v zubařském křesle.

Další naší specialitou jsou i ultratenké
fazetky – Lumineers Veneers. Jejich výhoda je, že se zub vůbec nemusí preparovat.
Tenoučká fazeta se nalepí z přední části
zubu, čili zub se při jejich aplikaci vůbec
nepoškozuje. Můžeme je využít ke korekci nejen barevných ale i tvarových nesrovnalostí předních zubů.
V neposlední řadě nabízíme i ortodontickou léčbu. Vedle klasických fixních
rovnátek, která se nasazují na vestibulární plošky zubů, nabízíme i vnitřní, můžeme říci neviditelná rovnátka.

MUDr. Aneta Mikšů
Děti by měly zhruba
od svého prvního roku
chodit na preventivní prohlídky. Při nich
se zkontroluje, jestli není přítomen nějaký kaz. Rodiče se poučí,
jak se mají správně čistit zuby, jak by se děti
měly a neměly stravovat. Někteří lidé razí, že se mléčné zuby neléčí. To je velmi chybný názor. První zuby by
se měly ošetřovat stejně jako stálé, aby vydržely v co nejlepším stavu do přirozené výměny zubů, což je u některých až dvanáct třináct
let. Pokud tam zuby nejsou nebo se musí předčasně vytrhnout, nezřídka dochází k zúžení
místa pro stálé zuby. Pokud jsou první zuby
dlouhodobě zkažené, může dojít i k poškození
zárodků stálých zubů.

Paní doktorky Anety Mikšů jsem se zeptal, jak je to se zubními kazy a vadami u dětí.
Jsou-li u prvních zubů přítomné nějaké vady ve skusu, obrácený skus, zkřížený, apod., nechá se tento problém řešit
ortodonticky, různými aparátky. Také
proto je z preventivních důvodů záhodno, aby děti pravidelně navštěvovaly
zubního lékaře. U nás k jejich vyšetření můžeme použít DIAGNOdentu, což je
přístroj na principu laseru, kterým se dá
zjistit, je-li přítomen kaz. Ozónem jsme

do šesti let a od šesti roků do dospělosti.
Dospělí mají svoji odlišnou zubní pastu.
Je to hlavně kvůli obsahu ﬂuoridu. Pasta by ho měla mít dostatečné množství,
ale ne příliš, aby u dětí nedošlo k nadbytečnému ukládání ﬂuoridů, a tím poškození zárodků stálých zubů, hlavně vlivem polykání pasty. Mezizubní kartáčky
se u dětí začínají používat až poté, co se
prořežou všechny stálé zuby a uzavřou
se mezery. Do té doby je vhodné používat pouze mezi posledními dvěma zuby zubní nit pro vyčištění mezizubního
prostoru.
U dětí lze ještě použít metodu, které
se říká pečetění ﬁsur. Jedná se o preventivní výplně, které se dělají na prvních
a i stálých zubech, hlavně stoličkách.

Na klinice Elite Dental pracují špičkoví
lékaři se zkušenostmi nejen z českých,
ale i zahraničních klinik a univerzit.
Veškeré stomatologické služby
pod jednou střechou.
Pokud mají na kousacích ploškách hluboké jamky, které se často brzy kazí, je
možné je zapečetit. Tenkým vrtáčkem
se jamky rozšíří a zalijí bílou výplní. Je
to prevence proti tomu, aby se tam v budoucnu vytvořil kaz.
Naše zákroky nebolí. Již u malých dětí používáme anestezii, záleží ovšem
na spolupráci dítěte. Nejdříve anestezujícím sprejem znecitlivíme ústní sliznici a teprve pak aplikujeme klasické

anestetikum, takže následující ošetření
probíhá bezbolestně.

>>> www.elitedental.cz

schopni desinﬁ kovat. Je možné jej použít i při prevenci při drobných kazech,
které jsou pouze ve sklovině. Pokud je
kaz hlubší, musí se odstranit mechanicky. I u prvních zubů je zhruba od šesti let věku dítěte třeba dělat rentgenové
snímky včetně panoramatického, jehož
prostřednictvím zjišťujeme, jestli jsou
přítomny zárodky všech stálých zubů.
Malé, skusové snímky, se dělají až v pozdějším věku, protože děti většinou neudrží velký senzor v ústech.
Co se hygieny týče, děti by měly používat malý dětský kartáček s měkkými
vlákny a dětskou zubní pastu, která je
rozdělena na tu od prvního roku věku

druhé vydání 2012
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ozhovor s ředitelem marketingu
největší české cestovní kanceláře EXIM tours Ing. Stanislavem
Zímou 4. ledna 2012 jsem zahájil připomenutím vyhlašování „Českých 100 nejlepších“ na Pražském hradě.

Ing. Stanislav Zíma
Konceptem a cenovou
dostupností kvalitních
zájezdů se EXIM tours
stal průkopníkem masového cestování letadly v Česku. Máme
uzavřeny na dva tisíce provizních smluv.
Ve spoustě případů
s dlouhodobými obchodními partnery. Velice si této spolupráce
vážíme, protože je stěžejním prvkem naší obchodní strategie. Věřím, že do budoucna bude
ještě výrazněji platit, že s tím, jak roste EXIM
tours, rostou i jeho obchodní partneři.

Stando, když nerodily ovocné stromy,
vzala moje babička Alžběta klacek a pomlátila jim větve, a opět nesly ovoce.
Tak nějak jakoby na EXIM tours působila hospodářská recese a politické a živelné pohromy.
Umístění EXIM tours ve vysoce prestižní soutěži pořádané Comeniem „Českých
100 nejlepších“ dokresluje, jak hodně byl,
bezesporu tvrdý a nelehký, rok 2011 pro
naši firmu nakonec úspěšný. Obsadili
jsme v absolutním pořadí jedenácté místo, a to před takovými společnostmi, jako jsou např. Alianz, RWE Transgas, Česká spořitelna aj. Je to historicky nejlepší
umístění jakékoliv z cestovních kanceláří za dobu trvání této soutěže. Nicméně
rok 2011 nebyl pro EXIM tours výjimečný, a to navzdory tebou nastíněným událostem, které cestovní ruch určitě negativně ovlivnily. Ostatně snad každým rokem
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Historicky nejlepší
umístění cestovní
kanceláře
zaznamenáváme něco, s čím se nepočítá.
V roce 2010 to např. byla erupce islandské sopky, dva roky před tím udeřila hospodářská krize. To, že rok 2011 nebyl pro
EXIM tours nějak výjimečný, říkám trošíčku s úsměvem, protože jsme se i letos
s vlivy tohoto rázu dokázali vyrovnat. Samozřejmě, že začátek roku 2011 byl komplikovanější v tom, že se nevědělo, jak
se bude situace na severu Afriky vyvíjet,
což mělo dopad i na ostatní destinace.
Enormně se zvýšil zájem o booking zájezdů do Turecka, ale i do Řecka a dalších evropských destinací. Ty ale stejně nemohly
nabídnout tolik kapacit, aby mohly hrozící výpadek Egypta nahradit. Zkrátka, trh
zájezdů se v prvních měsících roku 2011
rozkolísal. Především v Turecku to situaci spíše zkomplikovalo, protože spousta
klientů (a teď hovořím z pohledu Evropy, tedy nejen Česka) hledala alternativu k Egyptu právě tam. Turecko totiž poměrem rozsahu služeb může jako jediná
destinace Egyptu konkurovat, byť je tam
o něco vyšší cenová úroveň. Došlo tedy
k velkému tlaku na ubytovací kapacity
a bylo prakticky nemožné, získat něco
nad rámec už uzavřených kontraktů. Nicméně velmi příjemným překvapením bylo, jak rychle se nakonec trh v Egyptě zotavoval a jak rychle se tedy klienti do Egypta
byli ochotni vrátit.

Pomohly vám v této situaci nové
destinace?
Bezesporu. Jak v oblasti Středomoří,
tak exotiky. Ve Středomoří to bylo Maroko. Po prvních dvou letech, kdy trh většinou čeká na reference prvních turistů,
pozitivní ohlasy otevřely cestu do této překrásné destinace. V roce 2011 jsme potom
měli velmi dobře obsazeny všechny lety
a trochu nás mrzelo, že tamní hotely nemají delší sezonu. Mimochodem, celý tento produkt je posazen velmi vysoko, co se
týče kvality služeb, nabízeli jsme pouze
pětihvězdičkové hotely. Naše exotická novinka – Keňa, se také velice dobře prodávala. I zde jsme charterové letecké spojení
udrželi v plném rozsahu po celou sezonu a podle čísel Keňské turistické centrály jsme zvedli příjezdy z České republiky
o stovky procent oproti minulým rokům.
Lidé mají Keňu spojenu se safari…
Ano, značné procento našich klientů využívalo kombinovaných pobytů a zpravidla si dokupovalo výlet na menší či větší
safari. Pozitivní ohlas na Keňu nás ostatně vedl k tomu, že jsme pro rok 2012 přidali Zanzibar. To, že naše novinky jsou
klienty zpravidla dobře přijímány, si vysvětluji tím, že máme za dvacet let vybudovanou velkou a loajální klientelu, která ráda nové produkty objevuje, a přitom

Letecké zájezdy
Do Středomoří: Egypt – Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh a Taba; Tunisko + Djerba. Řecko – ostrovy Kréta,
Rhodos, Kos, Zakyntos, Korfu, Samos,
Lefkáda. Kypr. Turecko – Turecká riviéra – Antalye, Egejská – Kusadasi, Cesme
– novinka. Itálie – Kalábrie, Sardinie, Sicílie. Maroko – novinka. Španělsko – Malorka, Andalusie, Costa Brava. Malta.
Z exotických destinací: Kuba, Dominkánská republika, Venezuela a ostrov
Isla Margarita, Mexiko, Spojené arabské
emiráty – Dubaj, Kapverdské ostrovy,
Keňa, Zanzibar.

zná kvalitu našich služeb. Kromě pro nás
již klasických leteckých zájezdů jsme pro
sezonu 2011/2012 připravili úplně nový
produkt – katalog zimních lyžařských pobytů. Lyžování v Alpách jsme pojali přiměřeně tomu, co se od EXIM tours očekává - velmi široce. Milovníkům sjezdového
lyžování jsme předložili vyčerpávající nabídku v Itálii, Rakousku, Francii a ve Švýcarsku. Na tento katalog navazuje další „Evropa autem“, v němž nabízíme pobyty
nejenom v horských střediscích včetně

V absolutním pořadí českých ﬁrem jsme
dosáhli historicky nejlepšího umístění
– 11. místo jakékoliv cestovní kanceláře
za existenci vysoce prestižní soutěže
„Českých 100 nejlepších“.
Slova k ia a K a r tago tours Hunga r y
do holdingu s EXIM tours ČR se posílí
postavení celé skupiny. Naše pozice směrem k dodavatelům (hoteliérům, leteckým společnostem atd.) bude ještě silnější, než tomu bylo doposud. Také pro
klienty to znamená jednoznačně posílení jistot, které jim EXIM tours garantuje
při každé cestě do zahraničí. Konsolido-

Lyžařské pobyty
Francie: Espace Killy, Les Menuires, Meribel/Mottaret, Risoul/Vars, Val Cenis,
Val Thorens.
Itálie: Arabba/Marmolada, Bormio/San
Colombano, Civetta, Cortina d’Ampezzo,
Kronplatz, Livigno, Madonna di Campiglio/Pinzolo, Marilleva/Folgarida, Monte
Bondone, Paganella, Pejo, Santa Caterina,
Tonale/Ponte di Legno, Tre Valli, Val di Fassa, Val di Fiemme, Val Gardena/Alpe di Suisi, Valle Isarco, Via Lattea/Sauze d’Oulx.
Rakousko: Alpbachtal, Ankogel/Molltal,
Bad Kleinkirchheim, Dachstein West, Fieberbrunn, Grossglockner, Hinterstoder,
Kaprun/Zell am See, Katschberg/Rennweg, Kitzbühel, Ötztal, Pitztal, Saalbach/
Hinterglemm, Salzburger Sportwelt,
Schladming/Dachstein, Skiwelt Wilder
Kaiser-Brixental, St.Anton, Stubaital,
Tauplitz/Bad Mittendorf, Wildschönau,
Zillertal 3000/Hintertux, Zillertal Arena,
Zillertal/Hochzillertal.
Švýcarsko – Arosa, Davos, Engelberg,
Jungfrau, Laax, Les Diablerets, Saas
Fee, Zermatt.

Evropa autem
Itálie: Lago di Garda – Brenzone,
Gargnano, Riva del Garda, Toscolano
Maderno; Trentino – Levico Terme, Monte Bondone / Vason, Marilleva 1400, Ziano di Fiemme; Jižní Tyrolsko – Caldaro,
Fie allo Sciliar, Racines, Sarentino, Selva
di Val Gardena, Spinges, Vipiteno.
Maďarsko: Budapešť, Bükfürdö, Hajdúszoboszló, Harkány, Hévíz, Kehidakustány, Sárvár, Tapolca, Zalakaros.
Rakousko: Horní Rakousko, Korutany,
Salzbursko, Štýrsko, Tyrolsko.
Slovensko: Jasná, Liptovský Mikuláš,
Piešťany, Starý Smokovec, Štrbské pleso,
Tatranská Lomnice.
Švýcarsko: Weggis, Zermatt

zkrácených, a to především ve velmi dobře vybavených hotelích (sauna, posilovna,
wellness). Katalog nabízí ubytování, počínaje například italským Lago di Garda
po švýcarský Zermatt včetně výletu proslulým Jungfraubahn na s Mont Blancem
sousedící Jungfraujoch. Dále maďarské
lázně, Budapešť a také Slovensko.
Rád bych se ale ještě vrátil k Turecku,
kde jsme loni otevírali pro české turisty
méně známé oblasti jako Kusadasi a Cesme. Jsou to letoviska, kde pobřeží vypadá
úplně jinak než na Turecké riviéře. Tvoří
jej malé zátoky a průzračné moře. Byli jsme
rádi, že i tyto oblasti dokážeme uceleně nabídnout přímým letem z České republiky.
EXIM tours se stává holdingem. Proč?
A co to znamená pro klienty a vaše obchodní partnery – prodejce?
Jedná se o log ický v ý voj. Začleně ním EXIM tours Poland, Kartago tours

vané nákupy pro několik trhů najednou
rovněž klientům zpřístupní další zajímavé produkty.
Pro provizní prodejce se nic nemění.
Vlastně mohou očekávat další expanzi nových produktů, které budeme postupně
uvádět na všechny trhy. Rovněž bude pro
prodejce mnohem jednodušší, když ti, co
sídlí například v blízkosti hranic se Slovenskem nebo Polskem, budou moci klientům snáze nabízet odlety z obou zemí.
Jak velký obrat bude holding generovat?
Matematický předpoklad je, že už jen
samotným sloučením budeme mít obrat kolem osmi miliard korun a další se
uvidí…

>>> www.eximtours.cz
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V

eľtrh ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne
strednej Európy. Tohtoročný sa v Bratislave uskutočnil 19.–22. januára 2012 pod
záštitou prezidenta Slovenskej republiky
pána Ivana Gašparoviče a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pána
Jána Figeľa. Odbornú garanciu zabezpečili Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
Slovenská asociácia cestovných kancelárií
a agentúr, Zväz hotelov a reštaurácií SR,
Združenie miest a obcí Slovenska a Zväz
cestovného ruchu Slovenskej republiky.
Partnerským regiónom veľtrhu bol Prešovský samosprávny kraj. Čestným hosťom veľtrhu Česko a mediálnym partnerom Zoznam.sk. Veľtrh ITF Slovakiatour
priniesol komplexný pohľad na dovolenky a cestovanie prostredníctvom zúčastnených cestovných kancelárií, domácich
a zahraničných regiónov, zahraničných
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Pozvanie na cestu
okolo sveta,
ktorá skvele chutí

turistických centrál a subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu. Výstava Poľovníctvo a oddych niesla možnosť
prezentácie pre ﬁrmy, ktoré ponúkajú pre
poľovníkov, ale aj milovníkov prírody inšpirácie na trávenie voľného času v prírode. Wellness a Fitness ukázala, že je najväčšou výstavou na Slovensku zameranou
na prezentáciu vybavenia wellness a ﬁtness zariadení a na propagáciu zdravého životného štýlu. Spolu s veľtrhom ITF Slovakiatur sa konal aj veľtrh gastronómie
Danubius Gastro. Prezentoval ucelenú

ponuku pre oblasti gastronómie a hotelierstva od profesionálneho prístrojového vybavenia, cez nábytok, potraviny, nápoje, až
po obalové materiály, obchody a reklamu.
Kolektívne zastúpení vystavovatelia zo zahraničia ponúkali ochutnávky národných
kulinárskych i nápojových špecialít. Festival CAMERA Slovakia mal za cieľ priblížiť
našu planétu širšej verejnosti a informovať
o najzaujímavejších slovenských cestách,
ktoré sa za posledný rok uskutočnili.

>>> www.incheba.sk
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Kongresové centrum Praha
část třetí
Co Kongresové centrum Praha nabízí
Kongresové centrum Praha se v roce
2000, po dostavbě a rekonstrukci, zařadilo mezi velká moderní světová kongresová centra. Prezentovat kompletní škálu
všech segmentů a produktů, jež Kongresové centrum Praha nabízí organizátorům
kongresů, konferencí a MICE eventů, korporátním klientům i široké veřejnosti by
zabralo několik vydání. Soustřeďme se
proto jen na to nejzákladnější.
V oblasti krátkodobých pronájmů a služeb nabízí 20 sálů a 50 salonků s kapacitou od 15 do 2764 míst, do kterých najednou pohodlně usadí až 9500 delegátů. Jeho
největší chloubou je Kongresový sál, který se díky skvělé akustice řadí mezi 13 nejlepších velkých koncertních síní světa.
V kongresové části hlavní budovy zabírá
prostor od prvního do čtvrtého patra a jeho celková kapacita hlediště, vč. sklopného balkonu, je 2764 míst. Rozměry mobilní
koncertní mušle umožňují účinkování až
stočlenných orchestrů. Druhým největším
sálem je Společenský sál, jehož kapacita je
1034 míst v divadelním uspořádání. Tento
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sál je díky svému mobilnímu pódiu a mobilnímu auditoriu vhodný jak pro přednášky, tak pro plesy a výstavy.
Nedílnou součástí Kongresového centra
Praha jsou i výstavní plochy. Ty se nacházejí ve všech jeho pěti podlažích a jejich

hrubá výstavní plocha je 13 000 m2. Největší a nejhezčí je Foyer Kongresového
sálu ve 2. patře, které má celkovou rozlohu 2535 m2. Výška stropu se pohybuje od tří do jedenácti metrů. Jeho velkou
předností je denní světlo a nezapomenutelný výhled na panorama Pražského hradu. Všechny prostory Kongresového centra Praha jsou plně klimatizovány.
V souvislosti s pronájmem prostor poskytuje Kongresové centrum Praha (ať už
vlastními zaměstnanci nebo prostřednictvím partnerů) také veškeré služby podporující jejich hladký průběh. Počínaje úpravou jednotlivých prostor, sálovou
službou přes ostrahu, catering, vybavení
audiovizuální technikou, spediční služby
až po květinovou výzdobu si může organizátor vybrat z nepřeberné nabídky variant. A jediné, co mají všechny společné,
je kvalita. Případy, kdy delegáti nebo organizátoři odcházejí byť i malinko nespokojeni, lze každoročně spočítat na prstech
jedné ruky.
Dr u hý m v ý z na m ný m seg men tem podnikání Kongresového centra

Praha, a.s. je pronájem obchodních, kancelářských a skladových ploch. V hlavní budově a v sousedním Business Centre Vyšehrad je pro tento typ pronájmu
k dispozici více než 28 000 m 2 plochy.
Ve výborné kvalitě s perfektním servisem, dopravní obslužností, parkováním
a vším, co tento byznys vyžaduje. A že
je Kongresové centrum Praha vnímáno
jako velmi dobrá adresa, svědčí dlouhodobě prakticky 100% obsazenost a slušná
výše nájemného.
Pro svoji polohu, velmi dobrou dostupnost a návaznost městské hromad-

né dopravy jsou parkoviště Kongresového centra Praha oblíbena i mezi řadou
motoristů. Z celkového počtu 1230 parkovacích míst je jich skoro devět set určeno pro dlouhodobé parkování klientů,
nájemců a rezidentů, zbytek pak využívá každodenně řada účastníků některé
probíhající akce, stejně jako návštěvníků hlavního města, pro které je možnost
odstavení auta v podzemních hlídaných
a pojištěných prostorách a pokračování
metrem příjemnější než představa postávání v kolonách a marného hledání možnosti slušně zaparkovat někde
v centru.
Poslední zmiňovanou, nikoliv však
na žebříčku důležitosti, je nabídka ubytování a gastronomie v podání prvního
pražského čtyřhvězdičkového designového hotelu Holiday Inn Prague Congress
Centre. 251 pokoj, Café-Restaurant Esprit,

Oranžérie, Délicatesse Bistro Esprit, to
všechno jsou pojmy, jež se za deset let
od otevření hotelu vryly do povědomí
dlouhé řady hostů, kteří si je neodmyslitelně propojují s prvotřídní kvalitou poskytovaných služeb.

Co na závěr?
Minimálně v kongresovém a MICE byznysu je Česká republika a Praha celosvětově vnímána jako zajímavá a bezpečná
destinace. Kongresové centrum Praha navíc splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost
delegátů, nabízí snadnou dostupnost,

unikátní pohled na historické centrum
Prahy a především garanci špičkových
služeb. Do státní pokladny plynou z akcí,
které zde probíhají, nemalé ﬁnanční prostředky, díky nimž prosperuje řada pražských hotelů, restaurací, obchodů a dalších subjektů, pro něž je cestovní ruch
základním obchodním artiklem.
Současné zadlužení společnosti, jež
vzniklo na konci minulého století de facto na objednávku státu, je enormní. Není
však neřešitelné, a bylo by škoda, kdyby
se stát, jenž nese za dluh morální odpovědnost, a město jako jediný akcionář

a majitel Kongresového centra nedokázaly dohodnout jak na podpoře tohoto jasně nejpřínosnějšího segmentu cestovního ruchu, tak na oddlužení společnosti
a jejím dalším fungování. Naprostá většina větších evropských měst už výhodnost
podpory kongresové turistiky pochopila
a nabízí organizátorům řadu pobídkových programů. Necháme-li si tento vlak
ujet, zapadne Praha mezi „provinční“ destinace a o velkých mezinárodních akcích
si bude moci nechat zdát nebo vyprávět
od pamětníků. A to by bylo smutné.

>>> www.kcp.cz
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Čtvrtek 22. 12. 2011, 22.50 u nás ve Stodůlkách zvoní Mališkovi. Pavel mi odnáší
lyže do auta. Oblékám přetěžký bágl a jdu
za ním. Na pražském hlavním nádraží nastupujeme do posledního vagonu.
Pátek 23. 12. 2011, 00.05 Vlak vyjíždí. 09.30 Probouzím se před Zvolenem.
V Banské Bystrici spací vagon končí. 10.40
Přesedáme do jiného. Dojídám vynikající bramborový salát, kterým mne vybavil můj osmaosmdesátiletý táta. Přichází
průvodčí. Pája mu dává jízdenku a já marně hledám tu svou. Hrabu se v dokladové
tašce a průvodčí odchází, aniž by ji chtěl.
12.04 Vystupujeme v Dobšinskej ľadovej
jaskyni. Na staničce jsou laskaví. Otevírají nám vyhřátou čekárnu a prý kam pokračujeme. Odpovídáme, že do Telgártu.
Za chvíli přichází chlápek, co odemykal,
že nás tam odveze. Ale nebylo to drezínou.
I s lyžemi a obrovitými bágly nás vtěsnal
do maličkého volkswagenu, jehož kufr vyplňovaly reproduktory. 12.50 V Telgártu
(881) u prodejny, v níž jsem v roce 2008
poté, co mne z hor vyhnala větrná smršť
Emma (viz www.e-vsudybyl.cz, článek
„Ako som mal rande s Emmou“), koupil
několik lahví Spišské borovičky, nás vysadil a my pokračovali po červené značce
k okraji lesa. Několik skialpinistů tu nakládalo lyže do auta. Doporučili nám jít
na Kráľovu hoľu po jejich stopách. Přezouváme se z pohorek do běžkových bot a cca
kilometr jedeme na lyžích až pod strmé
stoupání pod elektrickým vedením. Sundáváme lyže. Boříme se do sněhu a funíme do kopce. Průsek kolmo protíná lesácká cesta, u níž Pája spatřuje seník. V 16
hodin jsme v něm. Chceme vařit, ale primus stávkuje. Dvakrát mu Pavel čistí dýznu. Po úvahách, zda lze v Banské Bystrici 24. prosince koupit nový vařič, si dává
říci. Pavel roztápí sníh a vaří čaj, polévku a brkaši s masem. 17.30 Jsme po večeři
a usínáme v jesličkách jako Ježíšci.
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Zimní přejezd
Nízkých Tater
část první
Na Kráľovej holi jsem byl naposledy 1. března 2008. Předtím koncem
tisíciletí s Pavlem Mališkou a Ivo Lukačovičem, kterému tam vichřice
odnesla rukavici. I v roce 2008 jsem měl co do činění s větrnou smrští.
A protože jsme se Strašným Pájou koncem roku od manželek dostali
„opušťák“, rozhodli jsme se zvednout Ivošovu „hozenou rukavici“.

Sobota 24. 12. 2011, 07.40 Vstáváme. Vařič zase zlobí. A tak Pavel v dvojí funkci
servismana a kuchaře vaří náš první ranní poridge. 09.15 Vyrážíme. Chvilku na lyžích, pak si je zastrkáváme do báglu. Svah
sice mírní, ale i tak sotva popadám dech.

Vzpomněl jsem si, jak jsem svému tehdy
osmiletému synovi při nočním výstupu
na chatu Sněžnou pod Králickým Sněžníkem přidělal na skluznice leukoplastí smrkové větvě. Ledva jsem si tak upravil své, zůstal mi kdesi v hlubokém sněhu

talířek od hůlky. Vyndal jsem lopatu, natáhl goretexové rukavice a talířek zachránil. Cesta mlhou a fujavicí nad úrovní lesa se nám jeví nekonečnou. 14.40 Jsme
ve vstupní předsíňce vysílače na Kráľovej
holi (1948). Pokyny, jak se chovat, chcemeli si užívat jejího komfortu, jsou několikajazyčně. Máme radiátor topící, zářivku zářící a el. proud 220 V proudící. Dobíjíme
mobily. Pája – instruktor svařování plastů – opravuje vařič a svařuje víno. Štědrý večer nastal.
Neděle 25. 12. 2011, 07.20 Venku vichr
a mlha. Pod karimatkou mám louži. Ne,
nevylil se mi bažant. To roztál sníh v igelitce, z něhož jsme večer vařili. Vytíráme
podlahu. Zvažujeme počkat na počasí.
09.30 Zametáme podlahu a odcházíme.
Děsně fučí. Občas mlha zřídne, takže vidíme dál než jen k další tyči. Ledová krusta sundává vosk ze skluznic. Každou chvíli
přemazáváme. Krpály snášíme lyže v rukou, neb jsme si oba opakovaně ověřili,
jak snadno se lze propadnout krustou
a za jízdy s pětatřiceti kily na zádech to
je o páteř. 12.40 Před Ždiarským sedlem
(1475) pod Bratkovou (1790) v lese obědváme. Slunečný den. 14.30 Jsme v útulni

pod Andrejcovou (1519). K večeři jako včera vynikající cibulová polévka a hrách
s masem. 16.40 Zaléháme. Noční obloha
je plná hvězd.

Veľkej Vápenice (1691) obědvám. Pavel
trucuje, že nemá hlad. Zatímco jím lovecký salám, česnek a chleba, přemazává.
Na lyžích ještě kousek po temeni kopce
a chvilku dolů a už zase s běžkami v rukou. Do divoce romantické scenérie zapadáme co chvíli po kletr. Kudy by mohla
vést červená značka, věštíme. Oba toho
máme plné brýle. Nejdolnější úsek sestupujeme těžkým mokrým sněhem a etapově sjíždíme, sedíc na hůlkách na ježibabu
nebo se jimi opíraje o svah na partyzána.
16.50 V sedle Priehyba (1190) za šera stavíme stan. Pavel na pařezu kuchtí úžasnou polévku a rýži. Dneska to pro nás,
starší ročníky, bylo opravdu „maso“. Zaléháme v otevřeném stanu. Svítí hvězdy.
Na těle ve spacáku suším mokré gatě, rukavice a běžkové boty.

Pondělí 26. 12. 2011, 08.10 Vstáváme.
Pavel vaří snídani. Poridge je vynikající. Oba navštěvujeme boudičku za útulňou. 10.30 Mažeme lyže a vyrážíme. Ono
se řekne hřebenová túra. Na Heľpinský
vrch (1585) za Andrejcovou ještě na lyžích. I na Veľkú Vápenicu. Do kyprého
sněhu, skrývajícího vývraty, kmeny stromů a kosodřevinu, se i s lyžemi propadáme občas až po pás. 13.30 Na téměř vršku

>>> www.slovakiatourism.sk
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Psal se rok 968,
Boleslavovo poselstvo do Říma se vrátilo
s polovičním výsledkem (Počátky naší státnosti 20). Řeholnice, nyní již abatyše MladaMarie sice přinesla papežův souhlas se zřízením pražského biskupství, ale přednost
dostal kníže Měšek. Pro císaře Otu I. to mělo své výhody. Vztahy Polanů k Boleslavovu knížectví začínaly ohrožovat hegemonii
Saska ve středoevropském prostoru. Zábor
Krakovska, křest polského knížete i manželství Měška s Boleslavovou dcerou Dobravou
podstatně zvyšovalo vliv Boleslava I. v západoslovanských zemích. Když se Dobravě
narodil syn Boleslav (zv. Chrabrý) a dcera
Svěntoslava, česká dynastie zapustila kořeny v Polsku. Zastával-li člen poselstva Jordan v moravské církevní organizaci nějaké
postavení, jeho promptní ustanovení biskupem v nové diecézi s vazbou na Magdeburk
odvrátilo rostoucí závislost Polska na Boleslavovi a církevním centru na Moravě (nejspíše v Olomouci). Kanonicky problematický Měškův křest (966) byl zlegalizován
řádným biskupským jmenováním a Jordan,
Poznaňská diecéze i Měškovo knížectví teď
přináleželi k nově zřízené církevní provincii, k magdeburskému arcibiskupství.

Magdeburk
býval kdysi centrem Polabských Slovanů,
avšak v 10. stol. již náležel k Otově saské
doméně. Založení zdejšího biskupství se
datuje k r. 955. Tehdy, po vítězství nad Polabskými Slovany, Obodrity a Lutici, na řece Řeknici, císař Ota I. slavnostně oznámil
vytvoření církevní metropole „Sclavinie“
a pro svůj misijní záměr, i přes odmítavý
postoj arcibiskupa v Mohuči (Mainz, Porýní), si vymohl souhlas na římském papeži.
Co bylo příčinou vzdoru mohučského patriarchy? Jmenoval se Wilhelm a za vlády
Boleslava I. zaujímal přední církevní úřad
ve Svaté říši římské (arcibiskup 954–968).
Provází jej však pozoruhodný původ. Císař
Ota I. ve svém mládí vzplanul láskou k urozené Slovance z rodu Havolanů a Wilhelm
byl jeho prvním, ještě nemanželským, synem. Poté, co budoucí císař kolem r. 930
uzavřel sňatek s anglosaskou princeznou
Edgith, Wilhelm jako levoboček ztratil naději na královskou korunu. Otec mu však
zajistil vysoké postavení v říši církevním
úřadem. Mohučský arcibiskup byl vzdělán latinsky, užíval němčinu, nicméně
musel znát i řeč Slovanů. Za jeho matku
je považována sestra nebo dcera havolanského knížete Tugumíra. Z nejvyšších kruhů téhož polabského rodu, přináležejícího
do slovanského svazu Luticů, však pocházela i Václavova a Boleslavova matka Drahomíra. Proto není vyloučeno, že arcibiskupa pojilo příbuzenství nejen s rodem
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středověký Magdeburk na Labi

Počátky naší státnosti 24

Biskup Vojtěch
– saské vazby
Otova vazala Tugumíra, ale také s knížaty
vládnoucími v Bohemii. To vysvětluje i jeho nevůli k rozšiřování politické moci Říše,
zpravidla provázené násilím, do zemí Slovanů. Wilhelm dlouho otci odpíral povýšení Magdeburku na arcibiskupství, nejspíše
se stejným postojem mohučského patriarchy se Ota I. potýkal i v případě rozšíření
vlivu do Boleslavova knížectví. Wilhelm
upoutaný na lůžko a jeho smrt v r. 968 císaři usnadnily zásahy do církevní politiky.
Již na synodě v Raveně (967) Ota I. prosadil
svůj záměr a do působnosti Magdeburku
okamžitě připojil nově zřízená biskupství
v Míšni a Merseburku společně s polskou
Poznaní. Snad výměnou za vyjmutí Magdeburku z mohučské provincie byla novému
arcibiskupovi přislíbena Praha.

Papež Jan XIII.
řešil v souvislosti s Boleslavovou žádostí ožehavý politický úkol. Císař Ota I. měl
zájem na převedení Bohemie z bavorské
církevní provincie k Mohuči, avšak i přes
svoji autoritu nejspíš nezískal souhlas řezenského biskupa Michaela. Popřením
bavorských práv by však vyvstal problém
s moravskou arcidiecézí, ustanovenou papežem Hadriánem II. v r. 870. Boleslav záborem Moravy mohl nárokovat její obnovu,
účast kněze – biskupa Jordana v římském
poselstvu to možná naznačuje. Vznikající Svatá říše římská, reprezentovaná saskou dynastií Otonů, však neměla zájem
podporovat mocenský růst Boleslavova
státu. Při obnovení původní církevní organizace by český kníže disponoval nejen arcibiskupstvím, ale také pěti biskupstvími. V této struktuře ji Mojmírovi II.
v r. 900 potvrdil papežův předchůdce Jan
IX. Boleslav měl na dosah politickou moc

i zásadní vliv v Polsku i Uhrách, mohl usilovat o říši ne nepodobnou Velké Moravě. Diplomatickým činem, který spočíval ve vyjmutí Jordana z moravského úřadu a jeho
jmenování biskupem v Poznani, se šance
na církevní samostatnost Boleslavova knížectví významně snižovaly. Tehdy aktuální politický problém potvrzuje i papežská
bula – zakládací listina pro Pražské biskupství. Její originál neznáme, pouze pozdější
interpretaci Kosmovu. Nicméně ani kronikář neopomněl zdůraznit papežův zákaz
obřadu „sekty bulharské“, tj. užívání staroslověnské liturgie. To svědčí o přetrvávání
moravské církevní organizace (byť oslabené) hluboko do 10. stol. Císaři věrný papež
Jan XIII. zastával úřad do své smrti v r. 972.
Téhož roku se uzavírá i životní dráha knížete Boleslava I. a krátce po něm v Řezně
skonal i starý a neústupný biskup Michael.
Praha mohla určit uchazeče pro biskupský
úřad. Při přednesení žádosti v r. 967/8 jím
možná byl Kristián, syn Boleslava I., který se však jmenování nedočkal. Pro Prahu byl vybrán jistý Dětmar, mnich ze saského kláštera Corbeia Nova na řece Weser.
Ovládal řeč Slovanů a proti nebyl ani nastupující kníže Boleslav II., který nejspíše
dal na doporučení císaře Oty I.

Na Velikonoce roku 973
se Boleslav II. dostavil na říšský sněm do císařovy falce v Qedlinburku. Jednání mělo
velkolepý ráz. Zaznamenána je přítomnost
Oty I. s císařovnou Adelheid, následníka
trůnu Oty II. s chotí – byzantskou princeznou Theofanu, účast vyslanců Říma i Byzance, Dánského království, Maďarů, Rusů
i Bulharů. Kromě Boleslava II. byl přítomen
kníže Měšek, jakož i přední říšští vévodové.
Velikonoční sněm jistě řešil i problematiku

církevní organizace v Bohemii a na Moravě a bývá pokládán za ustanovující datum
Pražského biskupství. Boleslavova záležitost však znovu nedošla naplnění. Příčinou byla smrt Oty I. Saský panovník a císař
Svaté říše římské krátce po sněmu umírá
a na trůn usedá jeho syn, král Ota II. Císař
jej dal korunovat již v r. 967, nicméně saská
dynastie si musela hegemonii v říši vybojovat. Do hry vstoupilo opět Bavorsko, tradiční soupeř Saska a dřívější spojenec Bohemie. Kníže Boleslav II. patrně nezapomněl
na otcův nezdar, na nesplněné sliby Otonů,
a nepříliš prozíravě se přiklonil na stranu
Otova bratrance a konkurenta, bavorského
vévody Jindřicha. Nástupnickou krizi provázely nepokoje, vpády vojsk do Boleslavova knížectví, po nichž následovala odvetná
tažení, plenící saské i bavorské pohraničí.
Svědectví o napjatých vztazích v říši, vyplenění kláštera v Altachu na Dunaji v létě 975 či porážka Bavorů o rok později pod
hradem Plzní, podává kronika Thietmara
z Merseburku.

Pražské biskupství
přes krizi mezi Otou II. a Boleslavem II.
spělo k rozuzlení. Nový řezenský biskup
Wolfgang vyslovil souhlas s umenšením
své diecéze nejspíše již na sněmu v Quedlinburku, nicméně vhodný okamžik nadešel až za krátkého příměří na sklonku
r. 975. Boleslavův pretendent Jindřich byl
uvězněn v Ingelheimu a spor o nástupnictví se zdál zažehnán. Dětmar, tehdy již působící v Praze, od krále Oty II. přijal investituru (biskupskou berlu a prsten), v lednu
976 se mu dostalo biskupského svěcení
z rukou mohučského arcibiskupa Willigise. Následně bylo Dětmarovo jmenování stvrzeno na synodě v Mohuči a konečně
dovršilo proces ustavení biskupství v Bohemii. Za připomínku stojí, že Morava
tehdy biskupa měla. Ač neznáme jméno,
v Mohuči r. 976 je jeho účast zmiňována
v souvislosti s biskupem pražským. Počátkem léta Boleslav II. přivítal Dětmara ve
svém sídle, knížecí kostel mučedníků sv.
Víta a sv. Václava se stal dómem biskupovým. Sasko-česká politika, započatá Jindřichem I. a knížetem Václavem, došla symbolického naplnění. Následujícího roku
bavorský vévoda svůj boj prohrál a Boleslavovi nezbylo než Otu II. uznat. V r. 978,
opět v Qedlinburku o velikonočních svátcích, byl mezi oběma panovníky uzavřen
mír, jejich vztahy však zůstaly chladné.
Dětmar, první pražský biskup, zastával
úřad šest let; když 2. ledna 982 skonal, bylo patrně rozhodnuto o jeho nástupci.

V katedrální škole v Magdeburku
studoval v letech 972–80 bystrý hoch z rodu Slavníkova jménem Vojtěch. Podle

soudobých pramenů byl biřmován magdeburským arcibiskupem Adalbertem, přítelem knížete Slavníka. Podle zmínky Bruna z Qerfurtu byl Slavníkův rod dokonce
spřízněn se samotným králem Jindřichem
I. Ptáčníkem, zakladatelem Otonské dynastie, nicméně vysledovat dnes pokrevní souvislost je prakticky nemožné. O mimořádných vztazích ale svědčí i přijetí,
které se Vojtěchovi v Magdeburku dostalo.
Arcibiskup z rodu Babenberků se stal jeho
ochráncem a mladý Slavník přijal biřmovací jméno Adalbert. V Sasku získal nejen
vzdělání, ale také přehled v soudobé říšské
politice. Na císařské falci potkával přední
osobnosti Svaté říše římské, jeho učitelem
nejspíše býval i rádce Oty II., vzdělanec
a diplomat Gerbert z Aurillaku, pozdější
papež Silvestr II. Nadaný student se uvedl
u samotného císaře s vlivnou chotí Theofanu. Když 18. března 981 zemřel Vojtěchův
otec, vůdčí postavení na Libici převzal nejstarší z bratrů Soběslav. Slavníkovci tehdy
náleželi k Boleslavovým nejbližším družiníkům, o něž se opírala branná moc i stabilita knížectví. Žena knížete Slavníka
a Vojtěchova matka Střezislava mohla být
Boleslavovou sestrou, Vojtěch synovcem
vládnoucího knížete. V r. 981 byl povolán
do Prahy, kde se stal klerikem při jednom
ze zdejších kostelů, s velkou pravděpodobností přímo na knížecím hradě v blízkosti biskupa Dětmara. Vzdělání, domácí původ, rodinné vazby k vládnoucímu rodu
a saské kontakty v nejvyšších kruzích říše mladého Vojtěcha předurčovaly k vysoké církevní kariéře. Slavníkův syn měl zaujmout biskupský úřad, s podporou císaře
mohl pomýšlet i na post patriarchy. V jeho osobě se propojovala znalost slovanského církevního prostředí se zájmy Svaté říše
římské, vliv císařovny Theofanu i její byzantský původ zvyšovaly Vojtěchovy šance navázat na odkaz někdejších věrozvěstů
z Konstantinopole. V nových podmínkách
a s potvrzeným (nikoliv nově založeným)
biskupstvím na Moravě se rýsovala idea
obnovy církevní provincie prvního arcibiskupa Metoděje. Vojtěchovou ambicí,
a nejspíš to přislíbil i knížeti Boleslavovi,
bylo dosáhnout arcibiskupství. Nikoliv náhodou po úmrtí Dětmara symbolický akt
volby směřoval na Levý Hradec, ke kostelu sv. Klimenta. Za tímto účelem mohla být
rotunda velkomoravského stáří opravena
či nově vystavěna. Památné místo upomínalo na Bořivojův křest právě moravským
arcibiskupem.

Volba biskupa Vojtěcha
se datuje k 19. únoru 982. Událost proběhla za účasti Boleslava II. a předních mužů
knížectví, mezi nimiž jistě nechyběl Soběslav a jeho bratři. O čtyři měsíce později

v italské Veroně Vojtěcha přijal císař Ota
II. a udělil mu investituru, o biskupské svěcení se přičinil mohučský arcibiskup Wil-

ligis. Boleslav získal do čela domácí církevní organizace mladého a vlivného muže,
jehož plány se měly opírat zejména o podporu císařského dvora. Biskup Vojtěch jistě
uznával svého knížete, nicméně autoritou
a nositelem idejí křesťanského universa
mu byl císař Svaté říše římské Ota II. Předčasná Otova smrt na sklonku r. 983 záhy
narušila Vojtěchovy vztahy s Boleslavem II.

Bavorský vévoda Jindřich
zv. Svárlivý uniká z vězení, aby obnovil
svůj nárok na říšský trůn. Císař po sobě
zanechal teprve tříletého syna, v příbuzenské linii byl Jindřich nejvhodnějším
nástupcem. Obdobně smýšlel kníže Boleslav II. i polský Měšek, Jindřich měl podporu říšských vévodů. Leč císařovny vdovy – po Otovi I. Adelheid a žena Oty II.
Theofanu – nehodlaly nečinně přihlížet.
Beze zbytku využily svého vlivu i diplomatických schopností Gerberta z Aurillaku a pro nástupnictví maličkého Oty
získaly souhlas římského papeže. Korunován byl 25. prosince 983 v Cáchách jako Ota III. Jindřich však odpověděl Otovým únosem. Na velikonoční termín
r. 984 do Qedlinburku svolal své příznivce a prohlásil se králem. Přísahu věrnosti mu složili Boleslav II., polský Měšek I.
i obodritský kníže Mstivoj. Boleslavův příklon zpět k bavorskému Jindřichovi nemohl dopadnout jinak než kolizí s biskupem Vojtěchem, odchovancem saské školy
a nejspíše i zastáncem politiky císařovny
Theofanu. Vojtěchův záměr byl stěží realizovatelný bez součinnosti římské kurie,
mocnosti, jež stála za Otou III. Sliby bavorského vévody českému knížeti však převážily zájmy pražského biskupa. Boleslav II.
by v případě Jindřichova úspěchu získal
postavení prvního muže po králi. Z této
pozice mohl prospět i svému biskupství,
není divu, že pro Vojtěchovy námitky neměl velkého pochopení. Říšský episkopát,
ke kterému přináležel i pražský biskup,
však prosazoval papežovu vůli.
Radek Míka

>>> www.e-vsudybyl.cz/
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NOVOMĚSTSKÝ

Folklor – pracovní
agenda hejtmanů

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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Není agenda jako agenda, natož ta folklorní, která má neskutečně
mnoho podob a položek k posouzení a projednání. Pokusme se ji nastínit
alespoň v jednom „segmentu“ činnosti, bez níž by Folklorní sdružení ČR
nebylo dnes tím, čím je – státem uznanou organizací pro práci s mládeží,
občanským sdružením s více než 14 tisíci členy a čtyřmi sty soubory, resp.
organizátorem či spoluorganizátorem 64 mezinárodních folklorních
festivalů a slavností.

A

no, řeč je o spolupráci se státními
institucemi a orgány veřejné samosprávy na nejrůznějších úrovních
– počínaje vrcholovou, celostátní, a konče
obecní či místní. Jako taková má samozřejmě už delší dobu jasně deﬁnovaný obsah
i vymezené formy, přičemž k rozhodujícím patří oﬁciální přijetí organizátorů akcí
lidové kultury hejtmany etnograﬁcky silných krajů. Po Zlínském, Jihomoravském,
Olomouckém, Pardubickém, Moravskoslezském, Karlovarském kraji, kraji Vysočina a Plzeňském kraji nejnověji – tj. 2. listopadu roku 2011 − obohatil tuto tradici Jihočeský kraj. Jeho hejtman Jiří Zimola přijal tento den ředitele folklorních festivalů

a slavností spolu se starosty měst a obcí,
kteří jsou již po léta úzce spjati s přípravou
a zajišťováním šesti prestižních akcí lidové
kultury v regionu jižních Čech.
Měřeno výše uvedeným metrem − nejčastějším místem porad tohoto druhu je
Zlínský kraj. Jeho hejtman Stanislav Mišák se s lidmi folkloru pravidelně setkává každý rok, a to nejen z důvodu, že má
k folkloru velice blízko a dobře zná jeho
prostředí, ale i proto, že Zlínsko − spolu

s Jihomoravským a Moravskoslezským
krajem − patří do tzv. nejsilnější folklorní
trojky, která „obhospodařuje“ ročně minimálně 36 prestižních akcí lidové kultury
(tj. přes 60 % z celkového počtu mezinárodních folklorních festivalů a slavností).
A o čem se na takových setkáních nejvíce
hovoří? Obrázek si nejlépe uděláme z následujících „hejtmanských“ výroků Jiřího Zimoly: „Budu usilovat o to, aby se škrty v rozpočtu kraje na rok 2012 nedotkly oblasti podpory
dětí a mládeže, včetně akcí tradiční lidové
kultury a folkloru zvláště.“, resp. Stanislava
Mišáka: „Na setkáních se vy, folkloristé, přesvědčujete o tom, jak velkou podporu ve své
činnosti máte u samosprávných orgánů, a to
i v době ekonomické krize, kdy se prostředky
na folklor jen velmi obtížně hledají.“
Připravil: Kazimír Jánoška
Foto: archiv Folklorní sdružení ČR

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

Společnost ABS Jets,
jeden z nejrychleji rostoucích operátorů business jetů na světě, 5. ledna 2012
rozšířila ﬂotilu svých letadel o Phenom
300 brazilského výrobce Embraer. Novou akvizicí potvrzuje pozici leadera
a průkopníka soukromé letecké přepravy v regionu střední Evropy. Jde totiž
o první letoun typu Phenom v Česku
a na Slovensku.
„Phenom 300 je dokladem zvýšené poptávky po našich službách v regionu střední
a východní Evropy. Zároveň tím plníme náš
expanzivní plán, v němž avizujeme, že každým rokem budeme rozšiřovat ﬂotilu,“ říká
generální ředitel ABS Jets Vladimír Peták.
Poptávka po privátní letecké přepravě
roste už proto, že je racionální alternativou cestování business třídou pravidelných linek. Ceny jsou totiž plně srovnatelné. Oproti linkovým spojům má cestování
business jetem řadu výhod včetně ﬂexibilních časů odletů a příletů, klidu pro práci a doprovodného servisu.

Kancelář v oblacích
Kompaktní proudový business jet Phenom 300 vyniká spolehlivostí, houževnatostí a nízkými provozními náklady. Jeho
dalším plusem je záruka na první tři roky
provozu poskytovaná výrobcem, kdy jsou
náklady provozovatele na údržbu prakticky nulové. „Model Phenom 300 brazilského
výrobce Embraer patří podle prodejních výsledků mezi nejpoptávanější stroje ve své třídě,“ říká Vladimír Peták.
Oblíbený je i pro poměr cena – výkon.
Pořizovací cena začíná na 8,5 mil. USD.

ABS Jets rozšířila ﬂotilu
o nový Phenom 300
Náklady na jednu letovou hodinu jsou cca
1400 €. Oblíbený je i mezi solitérní klientelou, ať už jde o hvězdy showbusinessu,
politiky či sportovce.
V luxusním interiéru s důrazem na komfort a ergonomii, vyvinutém ve spolupráci
s BMW DesignWorks, může cestovat až 9
pasažérů a 2 členové posádky. Vysoká variabilita interiéru a několik různých možností uspořádání kabiny uspokojí i velmi náročné klienty. Samozřejmostí je samostatné

ovládání teploty v kabině i plně izolovaná
toaleta. Dokonalý výhled pak zajišťují největší okna ve své třídě. Výjimečný je také
objem zavazadlového prostoru 2237 litrů.
Cestovní rychlost stroje je 0,78 Mach s doletem 3650 km, což z něj činí ideální volbu
i pro téměř pětihodinové lety.

>>> www.absjets.com
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Unikátní soubor památek v Bohuticích
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CESTUJTE Z VIP TERMINÁLU
VIP Service Club CONTINENTAL na Letišti
Praha nabízí okamžité a privátní
odbavení, cestování bez stresu a čekání
na přepážkách. Podstatnou výhodou
je značná úspora času při pobytu na letišti,
maximální pohodlí a komfort před odletem
nebo příletem Vašeho letadla.
Pouze díky této službě může Vaše cesta
začít naprosto výjimečně.

VIP Service v Clubu
CONTINENTAL poskytuje
• okamžité a privátní odbavení cestujícího
i zavazadel
• all-inclusive občerstvení s obsluhou
• diskrétní bezpečnostní kontrolu
• odvoz přímo od/k letadlu luxusní limuzínou
• Škoda Limousine Service s řidičem zdarma

Travel with glamour

VIP Service Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
+420 220 114 490, +420 220 562 525, +420 724 888 914
vip.service@prg.aero

