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Tlumočník dí: „Já nevím, jak a čím tobě zadosti učiniti, tak
zmotané hlavě. Jestližeť se ani svět ani lidé, ani práce ani zasumou žádná věc nelíbí,
hálka, ani umění ani neumění, sumo
co s tebou již dělati, co v tom světě víc schvalovati, nevím.“
Jan Amos Komenský,
Labyrint světa a ráj srdce, L.P. 1624

Jak a čím tobě
zadosti učiniti, tak
zmotané hlavě

K

am nemůže politik,
může obchodník.
Moudrý politik ví, že
rozvoj obchodu pomáhá jeho
zemi. Proto dělá vše pro jeho
podporu. Cestovní ruch není
nic menšího než platforma
syntetizující možnosti
vnitřního obchodu a exportu.
Dvacáté století otevřelo brány
mnoha lidem, kteří chtěli
cestovat a poznávat cizí země.
A cesty za byznysem? Pomocí
informačních technologií lze
sice hodně vyřídit, ale osobní
kontakt nic nenahradí. Po pádu
železné opony se v Česku
cestování bere jako samozřejmost, a to je dobře. Pobyt v cizí
zemi obohacuje poznatky, inspiruje a pomáhá odbourávat
xenofobní tendence. Díky tomu většina lidí zjistí, že doma
je stejně nejlépe, což je důležité pro duševní zdraví národa.
A bude se cestovat víc. Odkud? No, podle hospodářské
situace v té které zemi. Přitom vliv na kupní sílu jejích
obyvatel budou mít i útraty spotřebitelů odjinud – domácích
a zahraničních turistů. A protože cestovní ruch národním
ekonomikám přináší domácí a zahraniční inkaso v řádu
desítek miliard eur, vytváří a indukuje obrovská množství
pracovních míst, dochází nejen k soupeření o to, v které
zemi je úžasněji, ale i k boji na poli obchodní propagandy,
ve které zemi je co špatně, jehož se u nás účastní „pátá kolona“
hlupáků a zaprodanci, kterým je odporná vize prosperující
pohostinné sebevědomé České republiky.
Jaromír Kainc, nakladatel
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Prožité je více
než naučené

S

e členem výkonného výboru občanského sdružení Habeas Corpus Ing. Jiřím Plickou, jeho kolegy
a polskými partnery se potkáváme v pražské kanceláři sdružení.
Pane inženýre, jak dokládá i toto setkání, v současné době se hodně zabýváte
výměnou zkušeností mezi partnery Visegrádské čtyřky a vytvářením informačních mostů.
Během své činnosti se stále zdokonalujeme v řešení případů. Naši řešitelé jsou
lidé, kteří se vyučili především na vlastních životních chybách. Kteří absolvovali „školu života“. Každý případ je jiný. Máme jich za sebou úspěšně vyřešených už

Občanské sdružení Habeas Corpus
vzniklo v roce 2000 jako společenství osob, které se na základě svých vlastních prožitých
zkušeností rozhodly udělat něco pro ozdravení společenského prostředí. Sešla se skupina osob, která se na základě společenské poptávky rozhodla pomáhat občanům v tíživých
životních situacích. Opírají se zejména o své
vlastní praktické životní zkušenosti, o Ústavu
České republiky a vyhlášené a ratiﬁkované
mezinárodní smlouvy, které se týkají zejména základních lidských práv a svobod a povinností. V praxi se totiž ukazuje, že co si občan sám neudělá, nemá. Je proto potřebné
zvyšovat právní a ﬁnanční gramotnost občanů, aby vůbec vydrželi dnešní obtížnou dobu
a nestali se lacinou kořistí různých chytrolínů, vykladačů práva, předražených služebníků a různých jiných „specialistů“, které zajímají jenom jejich peněženky.
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hodně přes tisícovku. Vzhledem k tomu, že
jsme se zorientovali na poli České republiky a naše produktivita i úspěšnost stoupá,
rozhodli jsme se nabírat další vědomosti
a zkušenosti z okolních zemí. Věříme, že
sousedům pod heslem „Prožité je více než
naučené“ máme co nabídnout.
Už před třemi lety jste zahájili spolupráci se slovenskými kolegy.
Máme pracoviště v Michalovcích a v Bratislavě. Charakter slovenského pojetí chápání lidských práv a svobod je možná i trochu odlišný od českého. Zejména východní
Slovensko, které v rámci Evropské unie
patří mezi regiony s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a podílem romských komunit. Naši slovenští kolegové se zde v prvé
řadě zaměřují na zvyšování ﬁnanční gramotnosti. Výsledkem by měl být legislativní proces směřující ke změně slovenského
insolvenčního zákona.
8. března tohoto roku při příležitosti 55. výročí úmrtí Jánose Esterházyho
chtěla kvůli jeho rehabilitaci delegace
Světové federace Maďarů předat petici
předsedkyni Parlamentu České republiky paní Miroslavě Němcové.
Světová federace Maďarů, se kterou se
nám podařilo navázat spolupráci právě
v souvislosti s tímto výročím, je nejnovějším přírůstkem do naší rodiny. 8. března
2012 dopoledne jsme petici předali petičnímu výboru Poslanecké sněmovny. Bohužel,
reakce byly vlažné. Ten den jsme položili
věnce ke hrobu Jána Esterházyho. V 11 hodin jsme se sešli v motolském krematoriu
u pamětní desky, kde zazněly projevy maďarského velvyslance, představitele Konfederace politických vězňů v České republice
a polských delegátů. Ve všech projevech byla vyzdvihována povaha pana Esterházyho

a jeho hrdinské činy, které si dodnes připomínají Maďaři, Poláci i Američané.
Kdo to byl Ján Esterházy?
Z matčiny strany mu kolovala v žilách
polská krev, otec byl Maďar. János Mihály
Esterházy (14. března 1901 – 8. března 1957)
byl československým občanem. Od roku
1931 stál v čele Ligy maďarské sounáležitosti v Československu. 11. prosince 1932 se
stal předsedou Krajinské křesťanskosocialistické strany v ČSR. Ve svém prvním parlamentním vystoupení řekl: „Proti naší vůli nás připojili ke Slovensku, proto žádáme,
aby československá vláda v plné míře dodržovala naše menšinová, jazyková, kulturní a hospodářská práva.“ 21. června 1936,
po sloučení maďarských stran na Novozámeckém sjezdu do Sjednocené maďarské
strany, byl zvolen jejím výkonným předsedou. Jeho politickým cílem, který sledoval
v době celé své kariéry, byla revize trianonských hranic. 17. a 18 dubna 1938 se zúčastnil jednání v Polsku, na kterém předložil
program vypracovaný maďarskou vládou,
jehož cílem bylo úplné začlenění Slovenska do Maďarska. 15. května 1942 jako jediný poslanec Slovenského sněmu hlasoval proti ústavnímu zákonu Slovenského
štátu č. 68/1942 o vystěhování Židů, čímž
se stal terčem útoků ze strany slovenského
tisku. Jako důvod uvedl, že je to čin bezbožný a nelidský. V roce 1944 pomohl stovkám
Židů a dalších pronásledovaných lidí v útěku ze Slovenska. V říjnu 1944 v memorandu protestoval proti obsazení Maďarska

německou armádou. Příslušníci Strany
Šípových křížů ho internovali a gestapo
na něj vydalo zatykač. V roce 1945 navštívil
předsedu Sboru pověřenců Gustáva Husáka, aby s ním jednal o maďarském memorandu a protestoval proti perzekucím vůči
Maďarům na osvobozeném území. G. Husák ho nechal zatknout a předal sovětské
státní bezpečnosti. Rok strávil v moskevském vězení Lubljanka a poté byl na základě vykonstruovaných obvinění odsouzen
k deseti letům nucených prací na Sibiři.
16. září 1947 ho Národní soud v Bratislavě v nepřítomnosti během jediného stání odsoudil k trestu smrti za úklady proti Československé republice a kolaboraci
s fašismem. V roce 1949 ho sovětské úřady odevzdaly zpět československým orgánům. Na základě prezidentské milosti
mu byl trest smrti zmírněn na doživotí.
8. března 1957 umírá ve vězení v Mírově.
V roce 1993 ho Ruská federace rehabilitovala. V roce 1994 jeho dcera Alica Malfattiová požádala Slovenskou republiku
o obnovení soudního řízení. Soud si vyžádal posudky historiků. Vyzněly negativně. V roce 1998 byl z iniciativy Svazu Maďarů žijících v českých zemích na Mírově
zřízen symbolický náhrobek (nevědělo se,
kde jsou jeho ostatky). V roce 2011, po zjištění, že jsou v Praze na motolském hřbitově, požádal maďarský ministr zahraničí
Martonyi svého českého kolegu o zřízení
desky s Esterházyho jménem, daty jeho narození a úmrtí. V roce 2011 mu byla ve Spojených státech amerických udělena Cena
Jana Karského za záchranu Židů a boj proti fašismu. V České republice je ale de jure
stále považován za válečného zločince. Prezident Světové federace Maďarů pan Miklós Patrubány nazval tento postoj schizofrenickým, když Esterházymu na jednu
stranu byla odhalena památeční deska, ale
dosud nebyl rehabilitován. A těžko soudit,
jestli kdy bude. Předsedkyně Konfederace
politických vězňů v České republice paní
Naděžda Kavalírová v Motole na toto téma
pronesla krásnou řeč, ve které uznala veliké hrdinství polského a maďarského lidu,
jehož byl János Esterházy synem, a dodala, že český národ byl vždy hodně statečný
slovem, ale málo činem. Což zdá se bude
platit i v tomto případu.
Potkávám se tu i s vašimi polskými
kolegy.
Ano, další náš významný nový spolupracovník je polská společnost Lex Nostra, která se zabývá ochranou lidských práv a svobod, stejně jako Habeas Corpus. Nadace
pro podporu mediace a právního vzdělání Lex Nostra byla založena v roce 2010 Maciejem Lisowskim. Netěží z žádné veřejné

organizacemi. Jakýkoliv zásah nadace je
elektronicky zaslaný polským poslancům
a europoslancům. Zpravidla se po každém zásahu nadace předkládá interpelace a otázky poslancům. Nadace není zapojena v současné politice ani nekritizuje
vládu nebo politická seskupení. Zajímá se
pouze o specifické otázky a činnost státních a místních úředníků. V tuto chvíli s ní
navazujeme bližší vztahy, vyměňujeme si
zkušenosti a vymezujeme, co může udělat
jeden pro druhého.

podpory ani nemá hlavního sponzora. Prostředky pro nadaci pochází z malých příspěvků jednotlivců, především však ze zisků kanceláře LEX Nostra. Nadace poskytuje
právní a mediační pomoc osobám, které
byly poškozeny činností veřejných činite-

Pane Plicko, rozhodli jste se dát si na titulní stranu Všudybylu sv. Vojtěcha, jemuž je v tomto vydání věnován další,
26. díl seriálu Radka Míky „Počátky naší
státnosti“.
Při navazování kontaktů a oslovování
občanů v různých zemích často využíváme územně historické principy a historické vazby, které směrovaly národy ke spolupráci, a nikoli k řevnivosti či vzájemnému
napětí. Kupříkladu málokdo ví, že sv. Voj-

Občané by neměli zapomínat na své
historické osobnosti, které se významnou
měrou zasloužily o rozvoj přátelských
vztahů mezi národy, zeměmi a kulturami.

lů. Po přezkoumání dokumentů případu
právníci nadace, mají-li formální a právní
důvody, vypracují intervenci příslušnému
orgánu nebo generálnímu prokurátorovi
a podají zprávu o zásahu médiím. Zásahy
nadace je možné najít v několika komerčních a on-line médiích. Nadace má své internetové stránky www.fundacja.lexnostr.
pl, které zaznamenávají víc než třináct tisíc návštěv měsíčně. Vedle nich má vlastní
blogy: new ekran.pl, blogmedia24.pl, glosnarodu.pl, niepoprawni.pl. Každou položku na blogu vidí od čtyř set do dvou tisíc lidí. Nadace má proﬁl i na facebooku a proﬁl
má i Maciej Lisowski. Kolem 90 % zásahů,
které nadace učinila, se ukázalo být z právního hlediska účinných. Nadace úzce spolupracuje s mnoha dalšími občanskými

těch měl bratra Radima, který byl prvním
polským biskupem hnězdenským. Tím
chceme mimo jiné naznačit, že Češi a Poláci mají společné kořeny hluboko v minulosti a mají si mnoho co říci i v rámci
dnešní sjednocující se Evropy. Mimo již
uvedené státy máme další úspěšně se rozvíjející spolupráce zejména ve Francii, Švýcarsku, Austrálii, Rumunsku. Občané by
neměli zapomínat na své historické vzory,
osobnosti, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj přátelských vztahů mezi
národy, zeměmi a kulturami. Měli by společnými silami hledat to, co nás spojuje,
a nikoliv to, co nás rozděluje. Je potřeba se
v dnešní hektické době zastavit a zamyslet nad tím, co každý z nás může udělat
k navázání pozitivních vztahů a pozitivního smýšlení v rámci své rodiny, obce, země či mezinárodního společenství. Záleží
na každém z nás.

>>> www.habeascorp.cz
>>> www.fundacja.lexnostr.pl
>>> www.croixdelaboheme.eu
HABEAS CORPUS
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Ing. Ivanem Klajmonem se potkáváme 22. února 2012 v Luhačovicích – Pozlovicích tři měsíce před
dokončením rekonstrukce a dostavbou
komplexu lázeňského hotelu Niva II.
Pane inženýre, proč jste se rozhodl pro
tak velkorysou investici?
Z mého pohledu je to nutnost. Nelze
ustrnout, spokojit se s daným stavem, byť
se mohl jevit dostačující. Na dalších patnáct dvacet let už ale neměl velký růstový potenciál, protože byl vybudován v roce
1997. Abychom mohli obstát nejen v Luhačovicích, ale v rámci celé České republiky,
je třeba disponovat tím, co se může hrdě
utkat a v řadě aspektů předčit konkurenci. V komfortu ubytování, kvalitě a šíři nabídky spa a wellness i v gastronomii. Nabídku služeb je třeba mít koncipovánu tak,
aby hosté byli v pohodě. Aby měli soukromí, ale i prostor ke sdílení a společenským
aktivitám, a aby byl jejich pobyt v symbióze s přírodou, která umocní jejich prožitky.

Ing. Ivan Klajmon
Svými rodiči jsem byl
vychován tak, že jsem
vždycky musel udělat něco navíc, abychom ve starém režimu přežili. Pro naši rodinu to tenkrát nebylo jednoduché. Naučil jsem se, že jsou věci,
které pokud je chci dokázat, musím sám realizovat. Počátky komplexu lázní & wellness hotelů Niva se datují od roku 1990. Hosté, kteří
k nám dlouhodobě jezdí, vědí, že jsme do něj
po celou dobu investovali spoustu práce a velké peníze a jak podstatně se to tu změnilo.
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Lázně & wellness hotely

Niva Luhačovice
nejsprávnější volbou

Podle mne má vaše motivace ještě další
rovinu, která se odvíjí od vaší osobnosti
a profese stavebního inženýra, a to potřebu páchat účelno a krásno.
Určitě je v tom mix řemesla, ctižádosti,
trošičku ješitnosti, nostalgie a snad i blázna přesvědčeného, že je třeba o toto nádherné místo pečovat a vytvářet předpoklady, aby wellness & spa hotel Niva sloužil
dalším generacím nejen mých nejbližších, ale také generacím klientely, kterou
jsme k nám do Luhačovic naučili jezdit.
Pro mne je to rovněž v neposlední řadě
prostor dokázat, že i bez podrazů lze odvést krásné dílo. Tuto motivaci mám nejen já, ale i mí spolupracovníci. Zhodnocujeme své zkušenosti a poznatky. Ostatně,
měl jsem možnost sjezdit takřka celý svět.
A tak se tu snažíme vybudovat něco, co
hosty přivede v ještě větším množství, nadchne a ubezpečí, že Luhačovice a lázeňské hotely Niva, koliba U černého psa i vinotéka jsou tou nejsprávnější volbou.
A právě v kolibě U černého psa nad luhačovickou přehradou teď sedíme. Je
vyhlášena kuchyní, vynikajícími víny
a stylovým interiérem.

Koliba byla otevřena v roce 2001. Na jejím místě tu předtím bylo pouze ohniště. Jeden z posledních hostů, který u něj
v rámci své rekonvalescence seděl, byl
tehdejší ministr vnitra Dr. Grulich. Hned
po jeho odjezdu jsme začali dělat základy
a za devět měsíců uvedli kolibu do provozu. Faktem je, že v gastronomické nabídce
jsme atypičtí. Nabízíme pokrmy, z nichž
např. jehněčí připravujeme z vlastního
chovu. Spolupracujeme s místními dodavateli včetně farmy, která nám dodává
hovězí a vepřové maso. Nabízíme výhradně čerstvé mořské ryby. Říká se, že koliba
U černého psa je jednou z nejlepších restaurací. Hodně sem jezdí ﬁremní klientela a objednávky dostáváme z celé republiky i zahraničí.
Koliba u Černého psa má nádhernou
břidlicovou střechu a v interiéru řadu
uměleckořemeslných prvků.
Než jsme začali stavět, dva roky jsme
přemýšleli o jejím konceptu. Použili
jsme stavební prvky, které jsou pro Valašsko a tento styl typické. Kombinujeme kámen, režnou keramiku, dřevo a kovářsky opracované železo. Protože jsem

Lázně Niva Luhačovice
tvoří dva komplexy. Oba jsou v klidové zóně nad luhačovickou přehradou,
patnáct minut chůze od centra Luhačovic a lázeňské kolonády. Zabezpečují lázeňské, rehabilitační, regenerační
a wellness pobyty pro samoplátce,
komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči. Lázeňský & wellness hotel
Niva II., znovuotevřený 24. května
2012 po velké rekonstrukci, bude poskytovat přes čtyřicet léčebných kúr
a patnáct wellness procedur. Hosty
přivítají nové pokoje, apartmány,
jídelny, bary, salonky, společné prostory, konferenční místnosti pro sto
osob, dětské hřiště, rozsáhlé wellness
centrum a mnoho dalších novinek.
Lázeňský hotel Niva I. je vhodný pro
ozdravné, rehabilitační a rekondiční
pobyty jednotlivců i skupin a pobyty
rodičů s dětmi.

a podstatně rozšířený spa wellness komplex. Vzhledem k tomu, že se potkáváme
tři měsíce před zprovozněním, prosím
o virtuální prohlídku.
Jsem rád, doktore, že jste se mohl
na vlastní oči přesvědčit o pokročilosti prací dnes v deset hodin dopoledne.
Stavbu jsme zahájili 2. října 2011. Nemáme žádný časový skluz, navzdory tomu, že tu poměrně dlouhou dobu vládly jedny z nejsilnějších mrazů za poslední

V Luhačovicích budou 24. května 2012
po rozsáhlé rekonstrukci otevírat
podstatně rozšířený spa & wellness
komplex lázeňského hotelu Niva II.
bylinková sauna a inhalace, ale i klasická
ﬁnská sauna. Římské lázně, teplovzdušné
lakónium a další procedury. Vše je umocněno úžasnou vyhlídkou do nádherného
údolí. Ty srny, doktore, které jste viděl,
nebyly na dnešní den objednány. Takhle
se tam prochází spolu s bažanty po celý
rok. Jsme tu spjati s přírodou. Součástí
prací na našem areálu je rozšíření ubytovací části. Rekonstrukcemi stravovacích

Valašská koliba
„U černého psa“
v blízkosti hotelu Niva II. je vyhlášena vynikající kuchyní s krajovými
specialitami. Restaurant v průběhu
roku pořádá gurmánské akce, jako
např. vepřové, husí či zvěřinové hody.
Na objednávku připraví speciality
na grilu, pečené selátko nebo živáňskou. Jeho stylové prostředí je vhodné
nejen k posezení u kvalitních vín, ale
i na pořádání společenských setkání
a rodinných oslav. Disponuje vinotékou s více než 450 druhy moravských
a zahraničních vín v 25 tisících lahví.
Luxusní prostory Pánského klubu
nabízejí příjemné prostředí pro jednání a rodinné oslavy. Součástí areálu Nivy je i nově vybudovaná vinotéka s venkovním krbem, ochutnávkou
a prodejem vín z ČR i zahraničí.
Znojemák, hodně jsem spolupracoval se
znojemskými ﬁrmami, což je umocněno
dlouholetým partnerstvím s vinařstvím
Znovín Znojmo, které je jedním z nejlepších producentů vín v České republice.
Jsme hrdi na to, že součástí naší gastronomické nabídky je velmi široká nabídka jejich vín.
Pane inženýre, 24. května 2012 budete otevírat váš zrekonstruovaný

desetiletí. Dnes jsme stavebně z pětaosmdesáti procent hotovi. Provádí se dokončovací práce, pokládání dlažeb a obkladů,
kompletace wellness. Zcela nová kuchyně už je v provozu. Nestane-li se něco mimořádného, termín otevření dodržíme.
Co se týče wellness, nechceme kopírovat ustrnulé přizdipředstavy – jedna vířivka plus vana, k tomu masážní stůl
a možná jedna dvě procedury. V našem
wellness budeme poskytovat patnáct procedur a budou rozmístěny tak, aby host
měl dost soukromí, a přitom se v jeho prostorách mohl svobodně pohybovat a cítit
uvolněně. Podle nálady a chuti v něm bude moci absolvovat procedury, jež mohou být součástí balíčku služeb nebo individuální objednávky. Máme tu thajské
nebo turecké Hammam masáže, vinnou
koupel, whirlpool v liščí noře aj. Bude tam

prostor a vytvořením konferenčního centra a jednacích salonků chceme ve výsledku prokazovat, že jsme jednoznačně
nadstandardním komplexem. A nejen dispozičním konceptem. Vybrali jsme nejušlechtilejší stavební materiály. Věřím, že
až se tady 24. května při otevření sejdeme, budou hosté konstatovat, že avizovaný nadstandard je realitou.

>>> www.niva.cz
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Iniciovat všenárodní sbírku

na koupi Řípu
S

radním Ústeckého kraje panem Radkem Vonkou se potkáváme 5. března 2012. Naše interview pro vydání Všudybylu, jehož hlavní téma je „před hlavní turistickou sezonou“, jsem zahájil citací ze seriálu
Radka Míky, který od podzimu 2009 vychází ve Všudybylu: „Římský historik
Titus Livius uvádí pověst o východokeltském králi Ambigatovi, jehož synové se svými družinami opustili rodnou

Ing. Radek Vonka
V Českém středohoří už dva měsíce funguje destinační agentura České středohoří,
kterou společně s Ústeckým krajem založilo Město Litoměřice
a Biskupství litoměřické. V Krušných horách
druhým rokem pracuje obdobná agentura. Tyto agentury společně s dalšími dvěma – Dolním Poohřím a Českým Švýcarskem tvoří velmi úspěšný projekt
„Brána do Čech“. Jsem rád, že Ústecký kraj
destinační agentury podporuje. Kromě jiného
do každé z nich každoročně dáváme jeden milion korun. Ať už do destinačního fondu nebo
u začínajících agentur na provoz. Projekt
„Brána do Čech“ k nám přivádí další a další turisty. Podle údajů Českého statistického
úřadu došlo k jejich 20% meziročnímu nárůstu. Za „Bránu do Čech“ získáváme první místa v soutěžích, jako např. byly: „Velká cena
cestovního ruchu“ na Regiontouru, nebo „Nejlepší turistický portál roku 2010“.
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Galii a vydali se na východ hledat nový
domov. Jeden proud vedl Bellovesius –
v keltštině „Vítězící vojevůdce“ – a překonal Alpy, což je považováno za historický fakt. Nás však víc zaujme druhý z bratrů, Segovesius – „Zářivý vojevůdce“. Ten se svým keltským vojem zamířil severněji, přes tzv. Hercinský les,
a podle řeky Ogary došel k hoře Rif.“
(Viz www.e-vsudybyl.cz, článek: „Počátky naší státnosti 1 – Praotec Čech“.)
Pane radní, Říp je naší posvátnou horou
a symbolem české státnosti.
Nejen symbolem. Vždycky, když se
na historickém území Českého království
stavěla významná stavba, nechával se pro
ni z Řípu přivézt základní kámen. Je tak
nejen v základech Národního divadla nebo nejnověji objektu pražské O2 Areny, ale
údajně i pod Karlovým mostem. Před třemi lety jsme tu v Ústeckém kraji vymysleli a začali realizovat projekt „Po stopách
praotce Čecha“. Jeho součástí je propagace tří míst: rodiště bájného Přemysla Oráče – Stadic na řece Bílině, obce Peruc, kde
se odehrál jeden z nejproslulejších milostných příběhů české historie Oldřicha
a Boženy, a posvátné hory Říp. Tyto tři
atributy jsme svázali do jednoho projektu
a na něj navázali další turistické cíle. Podpořili jsme jej internetovými stránkami:
www.praoteccech.cz. Jsou velmi nápadité.
Projekt jsme cílili hlavně na rodiny s dětmi. Proto jsou jejich výraznou součástí

komiksově vyvedené postavy českého bájesloví. Jsem přesvědčen, že by povědomí
o těchto atributech vztahujících se k počátkům české státnosti mělo patřit k základní výbavě každého Čecha. Proč tedy
k jejich šíření mezi mladými lidmi a dětmi nevyužít cestovní ruch?
Od svých patnácti do devatenácti let
jsem z oken roudnického zámku hledívával na malebnou sopečnou krajinu
Českého středohoří. A každoročně při
příležitosti Podřipské pouti z Roudnice nad Labem putoval na Říp. Rod Lobkowiczů nejenže vlastní roudnický zámek, kde kdysi sídlila Vojenská hudební
škola, ale i Říp, resp. pozemky a lesy,
které ho pokrývají.
Je to pravda. Říp je opět ve vlastnictví
rodu Lobkowiczů. To, že v jeho vrcholových partiích schází dostatečná vybavenost pro návštěvníky, určitě není vina
Lobkowiczů. Vinu vidím na straně společnosti – státu, který jim s tím neumí pomoci. Několikrát jsem s představiteli rodiny Lobkowiczů jednal. Ať už s princem
Williamem nebo správcem jejich majetků panem Mařasem. Říkají: „Nám padají
na hlavu jiné majetky, které nám stát vrátil po komunistické devastaci. Říp je pro
nás prioritou až v další řadě.“ Tady nastává otázka, nemáme-li od nich Říp koupit,
aby z něho byl veřejný majetek. Lobkowiczové se tomu nebrání. Chtějí ho ale prodat

pouze státu, kraji anebo složce, kterou stát
či samospráva zřizuje. Na půdě Ústeckého
kraje jsem se několikrát snažil tuto myšlenku prosadit. Mí kolegové jsou k tomu
ale velice zdrženliví. Rád bych v souvislosti s nadcházejícími krajskými volbami z Řípu chtěl udělat téma kampaní politických stran. Dokonce uvažuji o tom, že
bych inicioval všenárodní sbírku na koupi Řípu. Věřím, že nám Lobkowiczové vyjdou vstříc, a že od nich stát či samospráva nebude chtít Říp tzv. za jednu korunu,
ale za odhadní cenu.
No, ohledně Čechům posvátné hory Říp
by to chtělo svěží vítr. Ostatně toho tu
máte na největrnějším místě České republiky, na Milešovce, ažaž. Její tvar prozrazuje vulkanický původ, tedy i to, proč
půda v Českém rudohoří rodí tak vynikající vína.
Z hlediska cestovního ruchu se snažíme
zlepšit situaci nejen na Řípu, ale i na dalších místech. Takovým tím dalším symbolem, především Českého středohoří, opravdu je „Královna Českého středohoří“, hora
Milešovka. Tam je situace obdobná. Na rozdíl od Řípu je její vrchol ve veřejné správě,
ať už Ústavu fyziky atmosféry Akademie
věd ČR, Ministerstva obrany ČR nebo obce
Velemín. A přesto nemá dostatečnou turistickou infrastrukturu. Na rozdíl od Řípu se
dá na Milešovku něco vyvézt pouze lanovkou. Takže, když tam Ústecký kraj loni přispíval na vybudování čističky odpadních
vod, jen doprava materiálu trvala dva měsíce, protože lanovka uveze na jednu cestu maximálně dvě stě padesát kilo. Po dokončení čističky se lanovka musela za tři
čtvrtě milionu korun zrepasovat. Na Milešovce má, a to především za podpory Ústeckého kraje, vzniknout panoramatický
bufet a celková turistická infrastruktura
splňovat západoevropské standardy. Projekt vymyslela obec Velemín, a my jí budeme krajskými penězi pomáhat tak, aby
se turistům na Milešovce dostalo důstojného zázemí.
Letošní zima sněhovými poměry přeje
zimním sportům. Po dva víkendy jsem
spolu s kamarády zažil úžasné zimní přejezdy s tábořením na hřebenech
Krušných hor.
Jsem rád, že se letošní zima v Krušných
horách povedla. Ústecký kraj vydává statisíce korun na udržování „Krušnohorské bílé
stopy“. Pro zimní vyžití a návštěvnost hřebenových partií je totiž tato trasa strategická. V letní sezoně jsou značené trasy Krušných hor ideální i pro cykloturistiku. Proto
chystáme do přeshraničního dotačního
programu Cíl3 projekt na krušnohorskou

magistrálu, jejíž součástí bude cyklostezka
navazující na německou síť cyklotras.
Neméně nádhernými částmi vašeho kraje jsou Národní park České Švýcarsko
a chráněná krajinná oblast Labské pískovce. V dobách, kdy jsem bydlel a pracoval v Litvínově, jsem coby člen horolezeckého oddílu Loko Teplice často jezdíval

lézt do Tiských stěn. Trasy mých čundrů
pak vedly na Jetřichovice, k romanticky
malebným útvarům s Mariinou a Havraní skálou. Rovněž Kyjovské údolí je balzámem na duši. A nesmím zapomenout
na, díky vaší aspiraci na jeden z „Novodobých sedmi divů světa“ dnes světoznámou, Pravčickou bránu.
Ano, za padesát dolarů se nám ji podařilo nominovat do soutěže „Sedm novodobých divů světa“, kde jsme se dostali
až do semiﬁnále. Díky tomu pak dosáhli
bezplatného zveřejnění spousty reportáží,
článků a televizních vstupů, takže v době,
kdy v Praze došlo k třicetiprocentnímu poklesu návštěvnosti, jsme v národním parku České Švýcarsko zaznamenali dvacetiprocentní nárůst. Jsem rád, že se zúročuje
práce, kterou jsme tam odvedli. Evropská
komise ji v roce 2009 ohodnotila oceněním: „Evropská excelentní destinace“. Čes-

Vždycky, když se na historickém území
Českého království stavěla významná
stavba, nechával se pro ni přivézt základní
kámen z Řípu.
ké Švýcarsko se tak stalo historicky prvním
nositelem tohoto titulu v České republice.
Je tedy zřejmé, že i turismus je o řízeném
marketingu. Brát cestovní ruch jako významný zdroj pracovních příležitostí a příjmů, a to i do veřejných rozpočtů, je velmi
důležité. A jako každé hospodářské odvětví
je třeba jej dělat profesionálně. Takže i destinační agentury musí vést schopní manažeři. Všechny instituce, především ty, které
prioritně živí cestovní ruch, by měly pochopit, že společným postupem a podporou destinačního managementu víc dosáhnou. Že to je ta cesta i k jejich individuální
prosperitě. Potenciálního turistu k návštěvě daného místa až tak nemotivuje, jestli je
jeden hotel hezčí než druhý, ale co tam může vidět a navštívit. Jaké bude jeho volnočasové využití, a až potom ho zajímá hotel.
Automaticky předpokládá, že tam nějaký
slušný určitě bude. Je to standard, na který
je zvyklý ze západní Evropy. Nevím, proč
by tomu mělo být u nás jinak.

>>> www.kr-ustecky.cz
>>> www.branadocech.cz
>>> www.proateccech.cz
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Informační kiosky
Od roku 2011 Pražská informační služba
na turisticky frekventovaných místech
města provozuje informační kiosky. Vychází jimi vstříc Pražanům a domácím i zahraničním turistům. Infokiosky s dotykovou obrazovkou představují interaktivní
alternativu informačních center. Na informačním kiosku běží speciální internetová
aplikace postavená na informačních databázích Pražské informační služby. Při její
tvorbě Pražská informační služba vycházela z měření využití segmentů svých internetových stránek praguewelcome.com
v češtině a dalších jazykových mutacích.
Kiosky poskytují velké množství denně
doplňovaných aktualizovaných informací o Praze, zejména databázi objektů a památek, kalendář kulturních a sportovních
akcí (cca tři tisíce akcí měsíčně), ubytování,
gastronomii, dopravní spojení, on-line nákupy turistických služeb a produktů, vstupenek na akce a mnoho dalších uživatelsky
praktických informací.

Nejmodernější turistické
informační centrum (TIC)
Na sklonku loňského roku Pražská informační služba otevřela nejmodernější turistické informační centrum (TIC). Jako
první informační centrum v Praze využívá revoluční technologii dotykové fólie.
Výloha směrem do Železné ulice je proměněna v dotykovou mapu. Ta je na výlohu promítána výkonným projektorem.
Díky tomu se výloha chová jako velká dotyková obrazovka (1400 mm×1050 mm),
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Pražská informační
služba otevřela
nejmodernější TIC v Praze
na jejíž ploše je promítána interaktivní
mapa. „Pomocí virtuální klávesnice může uživatel najít místo, které hledá. Poloha
na mapě se dá libovolně zvětšovat a oddalovat, vše za pomoci dotyků,“ informovala ředitelka Pražské informační služby Ing. Lucie
Ramnebornová.
Dalším zpříjemněním
turistických služeb je informační kiosek, který poskytuje velké množství denně
doplňovaných a aktualizovaných informací o Praze, např íklad kalendář
akcí a událostí, pražské památky, adresáře firem, institucí i služeb a praktické
a užitečné informace pro
turisty. „Vedle toho pomůže odlehčit práci zaměstnanců v informačním centru. Na informačním kiosku
běží speciální internetová aplikace postavená nad

informačními databázemi pražské informační služby,“ vysvětluje Lucie Ramnebornová. Nejen milovníci kultury ocení
také informační LED obrazovky, které
návštěvníkům poskytnou vybrané tipy
a přehled aktuálně se konajících akcí dnes, zítra a pozítří v české a anglické jazykové mutaci.
Otevřením zmodernizovaného informačního centra v Rytířské ulici Pražská
informační služba oslavila
dvě výročí. Čtyřicet pět let
od otevření historicky prvního informačního centra
v ulici Na Příkopě a dvacet
let od prvního novodobého
informačního centra na Staroměstském náměstí 22.

>>> praguewelcome.com

Cestovní ruch přinesl Česku

135 miliard korun

Webový portál agentury
CzechTourism

získal nejvyšší
ocenění v soutěži

„Kentico Site
of the Year 2011“
Webový portál CzechTourism.
com určený především pro
lákání zahraničních turistů do
České republiky se stal vítězem
soutěže „Kentico Site of the
Year 2011“ v kategorii Nejlepší
státní/komunální web. O vítězi
rozhodovali přímo uživatelé
Kentico CMS z celého světa
prostřednictvím on-line hlasování.

Příjmy České republiky z mezinárodního cestovního ruchu dosáhly v roce
2011 celkem 135 miliard korun. Saldo platební bilance za cestovní ruch
skončilo přebytkem 54,4 miliardy korun. Vyplývá to ze statistiky platební
bilance, kterou 8. března 2012 zveřejnila Česká národní banka.

V

meziročním srovnání příjmy ze
zahraničního cestovního ruchu
téměř stagnovaly, když meziroční změna dosáhla -0,7 procenta. Do vývoje platební bilance se negativně promítl
vývoj kurzu koruny k euru a nižší korunové pobytové výdaje zahraničních turistů. Příjmy z cestovního ruchu tak nerostly ani při rekordním růstu návštěvnosti.
Podle údajů Českého statistického úřadu přijelo do českých hromadných ubytovacích zařízení v roce 2011 celkem 6,8
milionu zahraničních turistů, což bylo
o 7,9 procenta víc než v předchozím roce a současně nejvíc v historii. Návštěvnost zahraničních turistů zlomila rekord
z roku 2007, kdy do ČR přijelo 6,7 milionu zahraničních turistů. Výrazně vzrostl

i počet přenocování zahraničních turistů,
když dosáhl 19,9 milionu, což bylo o 8,1
procenta více než v roce 2010.
„Vývoj příjmů z mezinárodního cestovního ruchu byl v roce 2011 pod velkým tlakem.
Silnější korunu během hlavní sezony i snížení pobytových výdajů ale vykompenzoval
rekordní růst návštěvnosti,“ uvedl Rostislav Vondruška, generální ředitel agentury CzechTourism.
Výdaje českých občanů na zahraniční
cestovní ruch činily v roce 2011 celkem
80,6 miliardy korun, což bylo o 3,8 procenta více než v roce 2010. Také do vývoje této položky se promítl vývoj kurzu koruny k euru, který však v tomto případě
hrál ve prospěch českých turistů.
Jitka Šnobrová

P

ortál CzechTourism.com slouží
k propagaci České republiky v zahraničí a k podpoře příjezdového
cestovního ruchu. Úkolem portálu je tedy
prezentace českých historických památek,
regionů, lázní a dalších zajímavých turistických cílů a atraktivit v České republice.
Obsahuje nejrůznější články, mapy, fotogalerie a množství odkazů. Web umožňuje rychlé vyhledávání informací a jednoduché sdílení obsahu uvnitř i mimo něj.
Portál CzechTourism v současnosti obsahuje také 24 micro stránek a je provozován v 18 jazycích.
„Kvalitní webová prezentace destinace je
v dnešní době vzhledem k významu a síle online marketingu naprosto klíčová. Proto nás
vítězství v prestižní soutěži velice potěšilo,“
říká generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.
„Pro tvorbu portálu CzechTourism jsme
zvolili osvědčenou a robustní platformu Kentico CMS, protože vyniká vysokou stabilitou
a obsahuje velký počet nejrůznějších funkcionalit, které usnadňují tvorbu velkých webových portálů,“ uvedl Jiří Čáp, generální ředitel společnosti Sprinx Systems.
Do soutěže o nejlepší webové stránky
vytvořené na platformě Kentico CMS bylo přihlášeno 192 webových řešení ze 14
zemí světa, včetně USA, Austrálie a Velké Británie.
Mgr. Alice Dvořáková

>>> www.czechtourism.cz
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ry Pavel Smutný.

Cena
Arnošta Lustiga
Historicky prvním laureátem Ceny Arnošta
Lustiga se stal pražský biskup Václav Malý.

Prvního laureáta vybíral patnáctičlenný Výbor Ceny Arnošta Lustiga z deseti
předních českých osobností. V závěrečném hlasování byl jednomyslně zvolen
biskup Václav Malý.
„Rozhodování nebylo jednoduché. Nejde
tady o sportovní či umělecký výkon, ale o lidské kvality a hodnoty, které historicky formují mimořádné osobnosti a zároveň nastavují určitý ideál pro celou společnost. Václav
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Malý tato náročná kritéria podle mého hlubokého přesvědčení splňuje,“ říká předseda
Výboru Jan Fischer.
Ve Výboru mimo jiné zasedli operní
pěvkyně Soňa Červená, socioložka Jiřina
Šiklová, kardiolog Jan Pirk či publicista Jeﬁm Fištejn. Do čela Čestného výboru se
pak postavil premiér Petr Nečas.
„Právě v dobách, které nám kladou
do cesty nejrůznější překážky, se můžeme
opřít o hodnoty, jako jsou odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost. Cena Arnošta
Lustiga je v tomto smyslu výjimečná a jde
o příležitost, jak tyto hodnoty připomenout
a diskutovat o nich,“ dodává předseda vlády Petr Nečas.

„Titulární biskup marcelliánský Václav
Malý je jistě hoden velkého jména Lustigova. Jeho biskupské krédo: „Pokora a pravda“ myšlenku Ceny Arnošta Lustiga doplňuje a dává jí další rozměr,“ řekl pražský
primátor Bohuslav Svoboda, který nad celou akcí převzal osobní záštitu. Právě v jeho rezidenci 8. března 2012 biskup Václav
Malý v rámci slavnostního ceremoniálu
převzal první Cenu Arnošta Lustiga.

>>> www.ciok.cz
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předsedou Koordinační rady Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvaliﬁkací Ing. Bohumilem Mužíkem se potkáváme 12. března 2012.
Pane předsedo, osou předchozího vydání Všudybylu byla otázka konkurenceschopnosti České republiky. Coby
konsorcium ve složení: Svaz průmyslu
a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR
a ﬁrma TREXIMA, spol. s r.o. jste řešiteli veřejných zakázek: Národní soustava
kvaliﬁkací 2, kterou vám zadalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, a Národní soustava povolání II, jejímž zadavatelem je Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR.
Ano, jsme tvůrci základních kamenů
systému dalšího profesního vzdělávání –
Národní soustavy povolání a kvaliﬁkací.
Považujeme je za důležitý nástroj na trhu
práce. V návaznosti na další vzdělávání
totiž umožní operativně řešit disproporce na trhu práce, zejména Národní soustava kvaliﬁkací, která je základem úspěšné implementace zákona č. 179/2006 Sb.
o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání. Kvaliﬁkační standardy jsou
u zájemců ověřovány sítí autorizovaných
osob – držiteli autorizací od daných autorizujících orgánů – rezortů, pod něž příslušné kvaliﬁkační standardy spadají. Díky tomu je možné v Česku vytvořit systém
k dosažení uznatelné kvaliﬁkace pomocí
cesty dalšího profesního vzdělávání. Další vzdělávání má oproti počátečnímu tu
výhodu, že je schopno operativně reagovat na potřeby trhu práce a zaměstnavatelů. Počáteční vzdělávání nemá tuto ambici a ani možnost. Je „během na dlouhou
trať“ – od oslovení žáků a jejich rodičů

Ing. Bohumil
Mužík
Když se na trhu změní podmínky a podnik
potřebuje jiné profese,
než kterými disponuje,
Národní soustava kvaliﬁkací mu umožní řešení profesních disproporcí. Díky dalšímu
vzdělávání je schopen
rychle (a nezřídka s ﬁnanční podporou strukturálních fondů) rekvaliﬁkovat své zaměstnance dle potřeb budoucího výrobního programu a profesní struktury ﬁrmy. Málokterý
zaměstnavatel se totiž chce loučit s šikovnými
a loajálními lidmi. Rád je proto nechá vzdělat v příslušné profesi a přezkoušet u autorizované osoby, aby získali oﬁciálně uznané
kvaliﬁkace, které aktuálně potřebuje. V tomto případě se jedná o týdny, maximálně měsíce, než proces proběhne. Nemusí je propouštět
a shánět nové zaměstnance nebo čekat řadu
let na absolventy počátečního vzdělání.
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Národní soustava
povolání a Národní
soustava kvaliﬁkací
Národní soustava povolání je souhrnem
popisů činností na trhu práce.
Ano, celostátním katalogem, který umožní pracovat v rámci jednotné informační
báze. Aktéři trhu práce díky ní budou moci používat stejná zadání. Popisy činností vytvořili sami zaměstnavatelé. Tím Národní soustava povolání získala obecnou
uznatelnost. Jejími popisy se mohou inspirovat všichni zaměstnavatelé a řídit se jimi
mohou pracovníci Úřadu práce ČR a zprostředkovatelských agentur práce. Je to výhodné nejen pro velké ﬁrmy, ale zejména
pro malé a střední podniky, které nemají
komplexně zabezpečenu personální oblast.

je novinka vytvářená pro účely ověřování v rámci působení zákona č. 179/2006
Sb. říká, jak ověřit kompetence popsané
v kvaliﬁkačním standardu, aby adept potvrdil kompetentnost a mohl získat osvědčení o vykonané zkoušce z dané profesní
kvaliﬁkace. Hodnoticí standardy obsažené v Národní soustavě kvaliﬁkací jsou obsahovou předlohou pro vzdělávací soustavu – pro instituce dalšího vzdělávání,
pro tvůrce rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů
a instituce poskytující počáteční vzdělávání. V tom, vzhledem k demograﬁckému
vývoji, vidím šanci na přežití řady škol.
Jejich snahu pustit se do podnikání v dalším vzdělávání má podnítit a podpořit také projekt UNIV – uznávání neformálního a informálního vzdělávání v síti škol.

Z popisu činností uvedených v Národní
soustavě povolání vychází soubor kvaliﬁkačních a hodnoticích standardů Národní soustavy kvaliﬁkací.
Národní soustava povolání říká: tyto
a tyto činnosti vykonávám v rámci dané
profese. Kvaliﬁkační standard pak určuje:
toto musím umět, abych tuto profesi mohl vykonávat. A hodnoticí standard, což

Množství chátrajících továren a technických památek ilustruje situaci českého průmyslu, který po několik set let
(od průmyslové až do „sametové“ revoluce) držel krok se světovou špičkou a často byl její součástí. Ústup od tradic z generace na generace předávaných řemesel,
nulová prestiž dělnických profesí a zdecimované učňovské a technické školství

a jejich získání pro určitý učňovský obor
či studium, po výstup v podobě výučního
listu nebo maturity.

Národní soustava povolání
je významným zdrojem informací
pro oblasti lidských zdrojů a profesního vzdělávání. Významně posiluje roli zaměstnavatelů a stává
se základnou pro budoucí mobilitu
a ﬂexibilitu na trhu práce v kontextu Evropské unie. Je běžným jevem,
že člověk v průběhu kariéry několikrát změní zaměstnání, a proto
je stále více zdůrazňována potřeba
celoživotního vzdělávání. Národní
soustava povolání prostřednictvím
sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých
povolání na trhu práce. Vzniká tak
otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání odrážející situaci
na trhu práce. Společně s Národní
soustavou kvaliﬁkací přináší informace o kvalifikačních požadavcích,
které se následně promítají do všech
úrovní vzdělávání.

Národní soustava kvaliﬁkací
je přehled kvaliﬁkací celostátně uznávaných v České republice. Obsahuje
podrobný popis požadavků na jednotlivé kvaliﬁkace umožňující jejich
uznávání podle zákona č. 179/2006
Sb. – důležité jsou skutečné znalosti
a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. Obsahuje kvaliﬁkace řemeslné
a kvaliﬁkace z oblasti služeb. Hlavním
cílem projektu je doplnit kvaliﬁkační
soustavu o kvaliﬁkace dalších úrovní, tj. zejména úrovně maturitní,
a v závislosti na poptávce trhu práce
i o kvaliﬁkace vyšších úrovní. Potřebnost a kvalita výstupů jsou zaručeny
širokým zapojením expertů ze všech
oblastí světa práce. Tak je postupně
naplňován veřejně přístupný registr všech kvalifikací uplatnitelných
na aktuálním trhu práce v Česku, který popisuje, nejen co která kvaliﬁkace
vyžaduje, ale i způsoby a podmínky
vedoucí k jejímu získání. Výrazně tím
přispívá k tomu, že lidem budou moci
být v pracovním procesu uznávány
jejich skutečné odborné znalosti a dovednosti nezávisle na způsobu, jak je
získali. Z národohospodářského pohledu by tak měla vzrůst konkurenceschopnost české ekonomiky. Dalším
efektem by mělo být výrazné posílení
zájmu veřejnosti o všechny formy
a způsoby celoživotního učení.

staví otázku: Kdo bude tuto republiku
živit?
Ano, před zaměstnavateli vyvstává
hamletovské „být či nebýt“. Vstup nových lidí na trh práce zdaleka nepokrývá úbytek zaměstnanců z řad poválečných, řemeslně orientovaných ročníků
odcházejících do důchodu. V rámci systému Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvaliﬁkací se to snažíme řešit
celostátně. Zpracováváme čtyři klíčová
průřezová témata: Podpora technických

a řemeslných oborů; Spolupráce zaměstnavatelů a škol; Optimalizace oborové sítě škol; Vazba dalšího vzdělávání na trh
práce, a v neposlední řadě Vytvoření Národní rady pro rozvoj lidských zdrojů
v České republice.
Jedním z řešených témat je nevyhovující způsob ﬁnancování škol a s tím související úroveň absolventů učňovských oborů.
Tato situace zaměstnavatelům dlouhodobě nevyhovuje. Podobně mnozí z těch,
kteří díky benevolentním vstupním podmínkám šli do maturitních škol, mohli být
vyučenci, jež tato společnost nutně potřebuje. Systém Národní soustavy povolání
a Národní soustavy kvaliﬁkací je schopen
reagovat na situaci, až tyto neumístitelné
maturanty budeme rekvaliﬁkovat podle
potřeb trhu práce. Hodláme využít v dalším vzdělávání a iniciovat využití i v počátečním vzdělávání tzv. specializačního
vzdělávání, které by se realizovalo po maturitě a „dospecializovalo“ by absolventy
pro výkon potřebného povolání.

Stávající pilotáž sektorových dohod se
odehrává pod hlavičkou Národní soustavy povolání II v sedmi sektorových radách, které vytvořily deklaraci požadavků na změnu konkrétní situace, která
existuje na trhu práce. Každou sektorovou radu tvoří zástupci střešních zaměstnavatelských organizací a klíčových ﬁrem
daného odvětví. Máme sektorové rady
hutnictví, strojírenství, zemědělství, lesního hospodářství, potravinářství, cestovního ruchu, obchodu a marketingu a mnoho dalších. Celkem jich je devětadvacet
včetně čtyř, které pokrývají veřejné služby a správu. Pracuje v nich na dvanáct set
zástupců zaměstnavatelů, s nimiž vytváříme Národní soustavu povolání a Národní
soustavu kvaliﬁkací. Např. keramici zjistili, že v příštích letech z počátečního vzdělání nevzejde ani jeden absolvent, který
by u nich mohl vykonávat pozici technologa. A stejný problém vyvstává u potravinářů, např. u dělnických profesí, třeba mlynářů. Zaměstnavatelé se tento

Systém Národní soustavy povolání
a Národní soustavy kvaliﬁkací se uplatní
i v situaci, kdy budeme rekvaliﬁkovat,
přibližovat nadbytečné maturanty
k potřebám trhu práce.
Podnikatelům chceme ﬁnančně odlehčit tím, že do něho umístíme roční, popř.
kratší specializační studia, která umožní
hladší zapojení absolventů a pracovníků
do praxe v podnicích. Kdo pracoval ve fabrice, ví, jak velké časové a ﬁnanční fondy
jsou vynakládány na adaptaci zaměstnanců po jejich nástupu do nového zaměstnání, ať už absolventů škol nebo lidí s praxí
jinde. Naší představou je vytvářet kvaliﬁkační standardy, které by přiblížily absolventy maturitních oborů k výkonné praxi
ve ﬁrmě formou nástavbového studia u počátečního vzdělání a jako specializační záležitost (doškolení, přeškolení) u dalšího
vzdělávání. Podobně hraje kvaliﬁkace ze
systému Národní soustavy kvaliﬁkací významnou roli také v rekvaliﬁkacích, kdy je
zakončena standardizovaným způsobem
dle kvaliﬁkačních standardů uvedených
právě v Národní soustavě kvaliﬁkací (vyhláška č. 176/2009).

problém rozhodli řešit centralizováním
počátečního vzdělávání do historických
bašt výuky učebních a studijních oborů
do Pardubic, Karlových Varů, Bechyně
a Horní Břízy. Dohodli se na podpůrných
krocích, jež budou směrovat na příslušné
školy včetně vybavení nejmodernějšími
technologiemi, doškolování pedagogů,
stáže žáků a učitelů ve ﬁrmách. Chtějí to
podpořit i stipendii žákům, které budou
náborovat z celé republiky, podle toho,
kde se ten který regionální zaměstnavatel vyskytuje.

>>> www.nsp.cz
>>> www.narodni-kvaliﬁkace.cz
>>> www.nuov.cz/nsk2
>>> www.nskonline.cz

V rámci Národní soustavy povolání řešíte disproporce na trhu práce prostřednictvím tzv. sektorových dohod.
To je nástroj, který jsme okoukali ve Velké Británii, kde už řadu let funguje. Implementujeme ho do českých podmínek.
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místopředsedou Hospodářského výboru Parlamentu České republiky Ing. Františkem Laudátem se potkáváme 7. března 2012.
Pane poslanče, patron Všudybylu Jan
Amos Komenský má letos 420. výročí.
Je zajímavé, že ať si vezmete Komenského, Masaryka a další humanisty našeho národa, jejich myšlenky se hodí
i na dnešek. Zrovna dnes byl vzpomínán
výrok Tomáše Bati, jehož plnou citaci
jste kdysi použil pro úvodník Všudybylu: „To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní
bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.“ (Viz www.e-vsudybyl.cz, název úvodníku: „Na nerovnost
nero
rovn
vnost
velikou naříkali“.) Je stoproc
centně tr
ref
ef-stoprocentně
trefný. Jestli si vezmete, co se děje
děje ve světě,
světě
vě ě,
kdy západoevropští politicii kvůli zvolezvo
zv
oleení zadlužují své země na plněn
ění fant
tas
asplnění
fantasmagorických slibů… Kdy jimi nadělané
nadě
děla
lané
dluhy bude splácet řada generací obyvatel dávno po tom, co ti, kteří je nadělali,
nebudou. A nemají jak tomu zabránit,
už proto, že mnozí z nich se doposud
ani nenarodili…To je těžký morální problém. A je mi líto, že i dneska některé,
zejména levicové strany a odboráři s tím
nechtějí dát pokoj. Já to považuji za velice nemravnou kategorii chování v poý Vůbec by stálo
á
litice. Nejen Komenský.
za to oprášit myšlenky takovýchto lidí.
Před několika lety pro mne byla objevná
přednáška, která se v Praze v Obecním
domě udála pod záštitou Václava Klause,
o tom, jak úžasné věci psal Karel Havlíček Borovský o ekonomice. Platí i dneska. Jenomže ani politici ani ekonomové je nechtějí reﬂektovat, a proto je svět
dneska tam, kde je.

Ing. František
Laudát
Národní ekonomická rada vlády sestavila poměrně rozsáhlý materiál. Ovšem
to, na čem stavím naději naší země, je tam
zmíněno pouze v několika větách. Materiál je napsán ve stylu: „Státe, udělej. Státe, zařiď. Státe, zlepši
to a to…“ Já neříkám, že to není důležité. Ale
platí jedna zcela základní premisa: V žádné zemi na světě veřejný sektor nevybudoval prosperující společnost. I v zemích, kde
je dnes dobrá funkční veřejná správa, tato
vznikla na hodnotách, které vytvořil sektor
privátní. Určitě ne na ekonomické potěmikiádě přebujelého sociálního státu, v němž
chuť nepracovat je hendikepem, který je třeba zadotovat z veřejných zdrojů. Čím dřív
přestaneme otálet a vrátíme se ke skutečnému kapitalismu, tím méně bolestná bude
naše budoucnost.
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To, že naši společnost
do jisté míry řídí hlupáci,

je alarmující!

Zmínil jste Obecní dům. Ten má letos
sté výročí. Právě v něm byla vyhlášena Republika československá a zasedal náš první parlament.
Ano, 12. ledna 2012, což se odehrálo skoro v tichosti. Přitom Obecní dům
je ikonou našeho národovectví. Některé věci jsou nám dnes už spíš úsměvné. Společnost i vnímání pojmu národ
se posunuly hodně jinam. Nicméně
pořád stojí za to připomínat si ideály,
na kterých naše republika vznikla. Samozřejmě, teď i v rámci sjednocující
se Evropy prosakuje frustrace a zaznívají názory, že rozbití Rakouska-Uherska bylo chybou. Na jedné straně jsou
stmelovací tendence, jejichž skutečným hnacím motorem je globalizace –
zájem vytvářet velký bezbariérový trh.
Na druhé si asi každý povšimne, že se
národy, v té rovině mravní, začínají zapouzdřovat. Vezměte si krvavý rozpad
Jugoslávie. Mají s tím problémy i ve Španělsku (s Basky) nebo v Itálii (severní Itálie versus jižní). Pnutí mají i Rakousko
s Itálií ohledně Jižního Tyrolska. V jednom z tamních hotelů mne zarazil nápis: „Süd Tyrol nicht Italien!“ Bojím se,
aby se Evropa jako celek nezačala rozpadat. Řada takových pnutí by totiž mohla

skončit silovými konﬂikty a expozicemi
nevraživosti.
Ještě ke Komenskému, a to ve vztahu k vašemu působení na Akademii
věd České republiky. V minulém vydání Všudybylu jak generální ředitel Sněžky Náchod Miloslav Čermák,
tak viceprezident Svazu průmyslu České republiky pro výzkum, vývoj, inovace, vzdělávání Jiří Cienciala a prezident České manažerské
asociace Pavel Kafka otevřeli téma
konkurenceschopnosti.
V polovině loňského roku jsme v rámci TOP 09 začali zpracovávat vizi České
republiky. První na řadě byla konkurenceschopnost. Tento pojem je používán
tak často, že ho pomalu nikdo nebude
brát vážně, obdobně jako boj s korupcí.
Česká republika má před sebou dvě existenciální výzvy: První, zachovat zdravé
životní prostředí pro generace po nás.
Druhá, fatální, stárnoucí populace.
Když se podíváte na českou ekonomiku, přibližování k vyspělým světovým
ekonomikám, ke kterému docházelo
v devadesátých letech minulého století,
po roce 2002 zamrzlo. Některé země se
nám opět začaly vzdalovat. Především

Německo. Hrubý domácí produkt naší země dosahuje cca 3,6 bilionu korun
a nijak se nevyvíjí. V minulém a předminulém století byly ve světě podniknuty rozsáhlé výzkumy, které ukázaly, že
zhruba třetina států světa cykluje svoji
ekonomiku. Když je hospodářské oživení, rostou a pak se na nějaké úrovni přibrzdí. V depresi občas i o něco klesnou.
Jen deset procent z nich prošlo něčím,
čemu se říká „start up“, znovunastartování ekonomiky, její vykopnutí na vyšší
úroveň. České republice nezbývá nic jiného. Ta šance se odehrává na horizontu deseti pětadvaceti let, kdy se sebou
musíme něco udělat. Zmenšující se ekonomicky aktivní část obyvatelstva nestačí utáhnout stále větší nároky stárnoucí
české populace. Pokud se nám nepovede „start up“, rozplyneme se v jakémsi
neurčitu. Skončíme jako vymírající, nezajímavý stát.
K uskutečnění „start up“ bude potřeba, aby se dramaticky zvedla úroveň
českého školství. To, co v něm nastalo
od poloviny devadesátých let minulého
století, to je hluboký úpadek. Školy chrlí
tisíce absolventů oborů, které nepřináší přidanou hodnotu. Tím vůbec neurážím např. stovky a stovky studentů politologie. I to je obor, který má své místo
ve společnosti. Ale když tu těch politologů z různých pseudoškol běhá mraky,
a my potřebujeme i odborníky z oblastí přírodních věd a technických oborů...
Není ostudou, když někdo umí nějaké
řemeslo. Je to lepší než pseudomaturita, která svého držitele uvádí do velkých
depresí, protože k tomu, aby se uplatnil v praxi, potřebuje opravdovou středoškolskou či vysokoškolskou průpravu. A on ji nemá, takže se hledají různé
kličky, a veřejnost dobře ví, kam to vede. Tito lidé se cpou do politiky, a je to
katastrofa, protože jen žvaní, aby se v ní
udrželi. Pouze veřejný sektor je jim totiž
schopen zajistit životní standard a postavení, kterého by vlastními schopnostmi
nikdy nedosáhli. To, že naši společnost
do jisté míry řídí hlupáci, je alarmující! Tím neříkám, že nastupující generace jsou zcela zdecimované. Bohužel
ti nejschopnější jsou v privátním sektoru. Řada z nich odchází do ciziny, a my
budeme muset se sebou hodně moc něco dělat, aby se někdy vrátili.
Aby se dařilo konkurenceschopnosti, budeme si muset přeskládat některé morální hodnoty. Je třeba, aby
bylo tolerováno to, čemu se
říká „konstruktivní selhání“. Je o tom, že máte nápad

a jdete shánět tzv. rizikový kapitál. Např.
na nějakou technickou inovaci. Většina
inovačních pokusů končí nezdarem.
Nenaplní se očekávání. Potom je třeba,
aby společnost tolerovala, že někdo něco
zkusil a že to nevyšlo. (Prosím, nezaměňovat to s podnikatelskou ruletou, „tunelováním“ apod.) V současné době je
asi nejvíc inovativní společnost v Izraeli. Proč v Izraeli? Většina lidí tam ví, co je
to „chucpe“. Z toho, že jsou zpochybňovány autority, a tamní společnost to toleruje, se mohou generovat nová řešení
a přístupy. V Česku nové nápady tvrdě
narážejí na rigiditu společnosti i úřadů.

Samozřejmě, v Česku na to nemáme
připravený trh. S úzkou skupinkou lidí poměrně velkých jmen z bankovního sektoru se proto snažíme dotlačit Ministerstvo ﬁnancí ČR a bankovní sektor
k tomu, aby u nás vznikla legislativa pro
fondy alternativního investování. To je
zcela nový produkt. Ministerstvo ﬁnancí ČR v tomto roce snad přijde s transpozicí evropských právních norem z této
oblasti. Na tom je postavena ekonomika např. Lucemburska, kde mají správce fondů, což jsou ostře hlídané ﬁnanční
vehicly. Ty jim zajišťují 40 % jejich státního rozpočtu. Nám teď jde hlavně o to,
aby i u nás byla zavedena právní norma, aby se mohly tvořit ﬁnanční vehicly – fondy, do kterých lze vkládat soukromé peníze, přispívat z fondů Evropské
unie, dávat peníze z veřejných rozpočtů a jít s nimi i na burzu. Jak se to může zdát velice riskantní, v Evropě není
znám případ, že tento alternativní fond
zkrachoval. Má velice přísný statut. Finance do něj vložené mohou být používány pouze na účel, který je deﬁnován
v jejich statutu. Např., že postavíte dálnici z Lovosic do Ústí nad Labem. A na nic
jiného! Na to v příslušné zemi dohlíží
jejich národní banka. Umožňovat platby bankám je vázáno na striktní dodržování statutu. To je důvod, proč přes
různé krachy velkoﬁnančních institucí
ﬁnanční vehicly nekrachují. Je to velká

Prosazování pokroku někdy vede až
za hranici drzosti. Nejvíce inovativní
společnost je v Izraeli. Proč v Izraeli?
Protože většina lidí tam ví,
co je to „chucpe“.
Přitom prosazování pokroku někdy vede až za hranici drzosti. V Izraeli, jestliže máte nápad a jdete shánět úvěr, máte
desetiprocentní šanci, že ho dostanete.
Jestliže vám to vyjde a váš záměr skončí
založením ﬁrmy a jejím prodejem s obrovským ziskem a jdete s novým nápadem znovu si půjčit rizikový kapitál,
máte pětadvacetiprocentní šanci, že ho
získáte. Jestliže zkrachujete, počin se
nepovede, máte šanci zhruba dvacetiprocentní. Tzn., obrovská
tolerance neúspěchu. Izraelským bankám totiž bylo
svým způsobem zakázáno
investovat do dluhopisů,
čímž byly donuceny investovat do skutečné, a ne do papírové ekonomiky.

šance na dlouhodobé úložky peněz penzijních fondů. Nejsou to virtuální dluhopisy. Je to konkrétní produktivní majetek. Silnice, čističky odpadních vod aj.,
které generují zisk z mýtného, stočného
apod. Uložené peníze jsou kryty reálnými hodnotami, a ne virtuálními dluhopisy, u nichž na Řecku vidíme, kde to
končí. V ekonomice třetího tisíciletí bude ne sice běžným, ale také ne vyloučeným, bankrot zemí, protože nezodpovědnost, která se v Evropě kumulovala
od šedesátých let, musí v nějaké řešení
vyústit.

>>> www.psp.cz
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Posláním Ligy
pro cestovní ruch

Čtyřiadvacetikarátová
zlatá stoeurovka
z Ligy pro cestovní ruch

D

alší koktejl party Ligy pro cestovní ruch, tentokrát s prezidentem
Hospodářské komory ČR Petrem
Kuželem, se konala v Praze ve čtvrtek
1. března 2012 v Clarion Congress Hotelu Prague. Zvali na ni předseda představenstva a generální ředitel CPI Hotels Ing. Jan Kratina, předseda občanského sdružení Liga pro cestovní ruch
Vladimír Bureš, prezident Ligy pro cestovní ruch a nakladatel Všudybylu Jaromír Kainc. Jejím opravdu zlatým partnerem byla firma EURO GOLD CENTRE,
s.r.o. Díky losování vizitek si z Ligy repliku stoeurové bankovky ze čtyřiadvacetikarátového zlata odnesl Martin Harčarik z Mikenopy. Osobně mu ji předal
pan Candemir Koçak, společník firmy
EURO GOLD CENTRE.
Při příležitosti tohoto setkání jsem ředitele Clarion Congress Hotelu Prague
Ing. Miroslava Bukvu požádal o vyjádření.
Jsem rád, že se setkání Ligy pro cestovní
ruch a jejích přátel u nás konalo již potřetí.
Jak jsem uvedl při zahájení, je to setkání již
třetí Ligy v našem hotelu, a pan prezident
Kužel mne správně opravil, že to není žádná
třetí liga, ale první liga, kdy se profesionálové z různých sfér cestovního ruchu setkávají s dalšími zajímavými lidmi z ostatních
oblastí a oborů, a mají tak možnost s nimi

komunikovat a domlouvat si i případné
obchody. Rovněž jedním z mých hlavních
kréd je komunikace. Pokud spolu lidé mluví, dokážou vyřešit téměř všechny vztahové
problémy. Setkání Ligy pro cestovní ruch,
jejímž cílem je šířit osvětu, že cestovní ruch
je v Česku hospodářsky nedostatečně využívanou platformou spojující možnosti vnitřního obchodu a exportu, jsou totiž úžasnou
příležitostí k networkingu.
Pane řediteli, jaký byl pro váš hotel uplynulý rok 2011?
Došlo k naprosto rekordnímu vytížení
Clarion Congress Hotelu Prague. V roce
2011 našich služeb využilo na dvě stě třicet tisíc hostů. Bohužel také nás postihly
doprovodné efekty hospodářského zpomalení. Sice jsme dosáhli rekordní obsazenosti a rekordních tržeb, avšak této dynamice neodpovídá až tak velká míra proﬁtu.
13. března uplynuly čtyři roky od otevření
našeho hotelu. Jsme rádi, že Clarion Congress Hotel Prague po celou tuto dobu dokázal upevňovat svoji prestiž, že u nás své
kongresové a prezentační akce, semináře
a školení pořádá celá řada ﬁrem a uskupení včetně Ligy pro cestovní ruch.

>>> www.cchp.cz
>>> www.lpcr.cz

je prostřednictvím osobností z různých oborů a oblastí pomáhat šířit
dobré jméno České republiky, a přispívat tak ke zhodnocování tvořivosti jejích obyvatel, duchovních, přírodních,
kulturních a historických dispozic.
Liga pro cestovní ruch chce otevírat
oči a srdce těm, díky nimž toto národní bohatství necháváme ladem, místo
toho, aby na nás mohlo vydělávat.
Na důchody českých důchodců. Na veřejné školství. Na platy úředníků, hasičů, policistů a lékařů. Na nákupy
Pandurů a další strategické armádní věci. Na dopravní infrastrukturu
atd. atd. A samozřejmě na nám velmi
drahý stát! Jedná se o stovky miliard
korun, které turisté místo do Česka,
díky našemu nechtění včetně šprajců
s vydáváním víz, raději vozí utrácet
do sousedních států. Cestovní ruch,
který je spjat ruku v ruce s dobrou
pověstí země a je s to přivádět spotřebitele odjinud a v rámci vnitřního trhu
generovat zahraniční inkaso, totiž
v Česku není vnímán jako obchodní
platforma, zasluhující podporu zahraniční obchodní či jakékoliv politiky,
natož aby s ním tak bylo zacházeno,.
Místo budování kvalitního mezinárodního renomé náš stát, a to i ekonomickými nástroji, přispívá k budování
image Česka coby nejdražšího outletu
Evropy. Přesto i za této schizofrenní
situace cestovní ruch významně přispívá k sociální a hospodářské stabilitě našeho státu a je největším zaměstnavatelem nejen v rámci Evropské
unie, ale zřejmě i v Česku.

Clarion Congress
Hotel Prague****
stojí v pražské moderní čtvrti ve Vysočanech, jen 15 minut od centra Prahy. Díky skvělé dopravní dostupnosti
a široké škále perfektních služeb ho
s oblibou využívají individuální návštěvníci i business klientela. Disponuje variabilními konferenčními sály
včetně high-tech vybavení ve všech
prostorách a pokojích. Bohatou nabídku služeb představují různorodé
restaurace, bary, wellness a fitness
centrum, kadeřnictví, hlídané garáže
a také nákupní galerie v přímém sousedství hotelu.

Výstava, která spojuje
zážitky z výtvarného umění s neodolatelnou chutí lahodné kávy Dallmayr, si klade za cíl přiblížit latinskoamerickou tvorbu středoevropskému publiku. „Postupně
bychom tu chtěli představit i další díla
z Latinské Ameriky, karibských ostrovů
a také českých umělců, kteří mají vztah
k hispánské kultuře. Jde nám o kulturní
dialog, jehož prostřednictvím chceme přispět k vzájemnému porozumění mezi latinskoamerickou a českou veřejností,“ prohlásila výtvarnice a zakladatelka Latin Art
Gallery paní Katerina Bohac Linares, jejíž
obrazy jsou tu také vystaveny. Do její tvorby se promítá zářivá jihoamerická příroda plná oslňujícího světla, atmosféra přímořských krajin a všudypřítomné motivy
pralesa. Pro zastánce expresivní tvorby
jsou tu k vidění obrazy od Arnalda Delgada Mancilly, pro nějž jsou typické grotesk-

Vernisáž výstavy
venezuelského umění
V Dallmayr Kaffee Gallery v Jesenici u Prahy se 11. února 2012 u
příležitosti desetiletého výročí Dallmayr Kaffee v České republice
konala vernisáž výstavy dvaadvaceti venezuelských umělců.

ně až hrůzostrašně působící postavy a obličeje. Tvorba
Gustava Millána představuje
díla ze série nazvané Horečnaté vlastnosti ženy, kde nadsazuje fyzické proporce ženského poprsí, aby dosáhl mírného erotického
účinku. Každý z autorů má nezaměnitelný
rukopis a neotřelý projev. Obrazy jsou plné
jihoamerického temperamentu a energie,
kterou jsou s to návštěvníkům Dallmayr
Kaffee Gallery předávat.

J. E. pan Victor Julian Hernández,
velvyslanec Bolívarské republiky Venezuela nebyl jedinou z význačných osobností, které se slavnostní vernisáže zúčastnily.
V Dallmayr Kaffee Gallery v Jesenici u Prahy se sešlo na sto dvacet osobností z řad
pražského diplomatického sboru, politiků,
kultury i byznysu. Obrazy se kochal i Felix
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Slováček, Miro Smolák z Miro Gallery, Tomáš Jindříšek
z nově otevřené agentury
Dark Side a v neposlední řadě Miss Princess of the World
2011 Carmen Isabel Hernández Chávez z Mexika. Ocenili nejen vystavená díla, ale i moderní výstavní prostory.
Podmanivou atmosféru vernisáže umocnila pravá jihoamerická hudba. Partneři projektu připravili neodolatelné jihoamerické
dobroty. Originálním zážitkem byla degustace luxusního vína a koňaku, lahodné kávy
Dallmayr s ochutnávkou ručně vyráběných
pralinek. Součástí vernisáže byla dražba obrazu, jejíž výtěžek byl věnován na podporu
jihoamerického umění v České republice.

Výstava latinskoamerického umění

které poputují do galerií v dalších místech České republik y, nahradí jiné.
Latinskoamerické umění bude v ob měnách v Galerii Dallmayr House v Jesenici, v reprezentativních prostorách
sídla společnosti Dallmayr Kaffee instalováno trvale. V případě zájmu tam
lze domluvit i individuální prohlídku.

je prodejní. Ve stávající podobě potrvá do 31. března 2012. Poté část obrazů,

>>> www.Dallmayr.cz

1. mezinárodní svatební veletrh

v Obecním domě

V

souvislosti s oslavami 100 let
od otevření Obecního domu,
snad nejslavnější secesní památky v Praze, pořádal Obecní dům ve spolupráci s Francouzskou restaurací Art Nouveau 1. mezinárodní svatební veletrh.
Uskutečnil se 3.–5. února 2012 v Obecním
domě a záštitu nad ním převzali pražský
primátor pan Bohuslav Svoboda a módní návrhářka paní Blanka Matragi. Pro
návštěvníky byl připraven doprovodný

U příležitosti stoletého výročí Francouzská restaurace Art Nouveau připravila výroční menu, jehož skladba má historickou návaznost na pokrmy a nápoje, které se před sto lety ve Francouzské restauraci podávaly.

>>> www.francouzskarestaurace.cz
program módních přehlídek, jako např.
Image house for men Marco Mirelli, Jitka Klett nebo Wedding Design, hudební vystoupení James Band nebo Melody
Quartett. Veletrhu se zúčastnili čtyřicet
čtyři vystavovatelé. Vyvrcholil svatbou
„naživo“, kdy byl primátorem hlavního města oddán vítězný pár SMS soutěže (Lenka Wolajnyková a Jan Lhotka). Výherci kromě svatebního obřadu obdrželi
ceny v hodnotě jednoho milionu korun.
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Cestovní pojištění
Zodpovědný člověk se při cestách do zahraničí vždy pojišťuje, a to i do zemí
Evropské unie. Zdravotní péče, ke které
opravňuje Evropský průkaz zdravotního
pojištění (EHIC), totiž nemusí být vždy
dostatečná, a ani bezplatná. Cestovní pojištění Pojišťovny VZP poskytuje
komplexní ochranu. Skládá se ze škály
pojištění pro turistické či pracovní zahraniční cesty a pro krátkodobé nebo
dlouhodobé pobyty v cizině. Lze navolit
výhodné balíčky a také pojištění pro nebezpečné či extrémní sporty a sportovní
soutěže a využít skupinových slev. Součástí cestovního pojištění jsou asistenční služby renomované AXA ASSISTANCE čtyřiadvacet hodin denně v českém
jazyce. Pojištění lze sjednat online s 10 %
slevou nebo v široké síti prodejních míst
Pojišťovny VZP, a.s. a VZP ČR se slevou
10% pro pojištěnce VZP ČR.

Komplexní zdravotní
pojištění cizinců

Cestovní pojištění Pojišťovny VZP

poskytuje komplexní
ochranu

S

výkonným ředitelem Pojišťovny
VZP, a.s. Robertem Karešem, MBA,
Ph.D. hovořím 28. února 2012.
Pane řediteli, zhr uba před rokem
jsme se potkali na semináři k Zákonu
427/2010 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Jak se projevuje
v praxi?
Pojištění cizinců se stalo samozřejmou náležitostí, kterou Ministerstvo
vnitra ČR vyžaduje od cizinců přijíždějících na území České republiky. Každý,

Robert Kareš,
MBA, Ph.D
Pojišťovna VZP,a.s.
vznikla v roce 2004
jako stoprocentní dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
(VZP ČR), a navázala
tak na činnost smluvního zdravotního pojištění, které bylo v rámci VZP ČR provozováno od roku 1994. V současné době je Pojišťovna VZP, a.s. moderní, trvale rostoucí univerzální neživotní pojišťovnou. Mezi její tradiční produkty patří cestovní pojištění, pojištění
cizinců, ale v současné době se začíná proﬁlovat i v ostatních produktech, jako jsou nemocenské dávky, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, majetková pojištění, atd.
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kdo vstoupí na naše území, musí být
pojištěn. Ať už do devadesáti dnů ze země svého původu, nebo nad devadesát
dnů, kdy musí být účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo mít soukromé zdravotní pojištění tak, aby náklady za případnou zdravotní pomoc
na území České republiky byly pokryty.
To teď funguje standardním způsobem.
Loňský rok byl pro Pojišťovnu VZP
úspěšný.
Uplynulý rok byl pro nás nejúspěšnější v celé naší historii. Ta se datuje od roku 1993. Do roku 2004 v rámci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
a od roku 2004 do dneška pod samostatnou značkou jako stoprocentní dceřiná společnost VZP ČR. Minulý rok jsme
měli na předepsaném pojistném cca 455
milionů korun a zisk cca osmdesát milionů korun před zdaněním. Byl to náš
nejúspěšnější rok, ale nebyli jsme už závislí výhradně na cestovním pojištění
a na zdravotním pojištění cizinců, což
donedávna tvořilo hlavní náplň naší činnosti. Na základě rozšířené licence České národní banky jsme začali rozvíjet
pojistné produkty i v dalších oblastech.
Např. havarijní pojištění, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti atd.

Osoby, které nejsou účastníky českého
veřejného zdravotního pojištění a nepochází ze zemí Evropské unie, mají
povinnost uzavřít komerční zdravotní
pojištění. Pojištění Pojišťovny VZP, a.s.
pro cizince je praktické a cenově dostupné. Splňuje veškeré podmínky Zákona
o pobytu cizinců na území České republiky. Pojištění Pojišťovny VZP dává pojištěnci garanci bezhotovostního čerpání
lékařské péče. Komplexní zdravotní pojištění cizinců zajišťuje zdravotní péči
u více než čtyř tisíc našich smluvních
zdravotnických zařízení na území České
republiky v rozsahu, který je srovnatelný s rozsahem českého veřejného zdravotního pojištění. Pokrývá preventivní
prohlídky, očkování, platby léků a prostředků zdravotnické techniky, akutní
stomatologii, předporodní a poporodní
ošetření rodičky. Pojištění se doporučuje
uzavřít osobám, které se zdržují v České
republice dlouhodobě. Může být sjednáno na období od čtyř měsíců do pěti let.
Jeho územní platnost se vztahuje na Českou republiku a tranzitní země a může
být zvolena i pro státy schengenského
prostoru. Klient si kromě standardního pojištění může zvolit pojištění profesionálních sportů nebo připojištění
poporodní péče o novorozence. Limit
pojistného plnění za 1 pojistnou událost
vzniklou v době trvání pojištění lze zvolit
až do výše dvou milionů korun.

Zdravotní pojištění PATRON
přináší finanční ochranu v případě
ztráty či snížení příjmu z důvodu onemocnění či úrazu. Skládá se ze dvou
pojištění: Pojištění pro případ hospitalizace a Pojištění pro případ pracovní
neschopnosti. Díky němu lze získat až
500 Kč za každý den hospitalizace a zároveň 500 Kč za každý den pracovní
neschopnosti po dobu až jednoho roku
na jednu pojistnou událost.

cestovním pojištěním s asistenční službou máme velké zkušenosti. Od roku
2010 nabízíme komplexní cestovní pojištění. Pojišťujeme i úrazy, odpovědnost,
zavazadla, storno zájezdu atd. A, doktore, vzhledem k vašim outdoorovým koníčkům připomínám, že nabízíme i pojištění zásahu horské záchranné služby.
Kryje náklady vzniklé v souvislosti se
zásahem Horské záchranné služby Slovenské republiky. Jedná se zejména o vyhledání pojištěného v horské oblasti, vyproštění a zachraňovací práce spojené
s pozemní či leteckou přepravou pojištěného do nejbližšího zdravotnického zařízení. Výši limitu pojistného plnění lze
zvolit od sta do čtyř set tisíc korun.
Kdo pro klienty Pojišťovny VZP zabezpečuje asistenční službu?
Na základě v ýběrového řízení A X A
Assistance. A to už od roku 1998. A X A
Assistance patří mezi největší a nejlepší
celosvětově působící asistenční služby.

Lidé by do zahraničí měli jezdit vždycky
pojištění. Absence cestovního pojištění
může totiž mít devastační dopad na jejich
rodinný rozpočet v řádu statisíců,
ba milionů korun.
Rád bych se v rát i l k c estov n í mu
pojištění.
Cestovní pojištění děláme od roku
1995. Každý rok pojistíme víc než milion
individuálních klientů. Veřejnosti jsme
možná známější jako retailový pojistitel.
Tzn., že základ naší činnosti tvoří individuálně uzavřené pojistky. S klasickým

Hovoříme spolu před hlavní turistickou sezonou. Jaká podle vás bude?
Věřím, že dobrá. Chtěl bych znovu zdůraznit, že lidé by do zahraničí měli jezdit vždycky pojištění. Ať už přes cestovní
kancelář nebo díky individuálně sjednanému cestovnímu pojištění nebo alespoň
prostřednictvím platební karty, protože
absence cestovního pojištění může mít
devastující dopad na jejich rodinný rozpočet v řádu statisíců nebo i milionů korun. Zrovna nedávno jsme měli případ,
kdy český turista v Alpách, který nebyl
pojištěn na odpovědnost, srazil někoho
na lyžích. Nyní po něm exekutorské ﬁ rmy vymáhají osm set tisíc korun. Tomu
se dá snadno předcházet pojištěním, jehož cena se u čtrnáctidenního pobytu pohybuje v řádu stovek korun.

>>> www.pvzp.cz

Art Hotel
Royal Golf

N

a jednom z nejkrásnějších míst
u Karlových Varů, v údolí říčky
Teplé, na návrší lesnatého vrchu
Tančírna v blízkosti golfového resortu Astoria stojí čerstvě zrekonstruovaný Art
Hotel Royal Golf. Historie objektu je spjata s významnými vídeňskými architekty
Fellnerem a Hellnerem, kteří v roce 1890
postavili hlavní budovu jako luxusní letní
rezidenci pro továrníka Fischera. Jednopatrová stavba s arkýři, věžičkami a velkými
mansardovými prostory byla obklopena
parkem a náležela k ní velká hospodářská
budova. Ve vile bylo mnoho cenných uměleckých předmětů, reprezentativní lovecký
pokoj, japonský pokoj ve věži, velká sbírka
starých dýmek, vzácné obrazy a orientální koberce. Významná část tohoto původního stavu zůstala zachována. Komplex se
skládá z hlavní budovy – luxusního zámečku – s šestnácti vysoce nadstandardními
pokoji a dvěma depandancemi s patnácti pokoji na úrovni 3*. Současní majitelé opravili hlavní budovu do zámeckého
Art-stylu, přičemž je v letošním roce plánována dvoupatrová přístavba velkorysého wellness centra. Od 1. března 2012 je
Art Hotel Royal Golf provozován společností Axxos hotel & spa management s.r.o.
jako již pátý hotel skupiny AXXOS Hotels
& Resorts. Nový provozovatel se chce soustředit kromě golfové
a posléze i náročné
wellnessové klientely
zejména na pořádání
svateb a jiných oslav
vyžadujících výjimečné prostředí a komplexní zázemí.

>>> www.royalgolf.cz
>>> www.axxos.cz
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Moškvana, dopisovatele a překladatele Znovínu Znojmo a spolupracovníka
britských Sunday Times, zasedli zkušení odborníci. Výkony studentů hodnotili šéfredaktor časopisu Wine&Degustation Michal Šetka, hlavní sommelier
Znovínu Znojmo Martin Šmíd, vydavatelka časopisu Sommelier Iva Kovaříková a Shelley Leighton z Velké Británie.

Takhle bychom si to představovali,

Víno a angličtina
se snoubí ve Znojmě
Sommelieři
se i v našich zeměpisných šířkách dostávají do povědomí veřejnosti a sommelierská klání si vydobyla pevnou pozici na českém soutěžním poli. Přesto se
střední škole a učilišti v Přímětické ulici
ve Znojmě podařilo přijít s novinkou. Mezinárodní soutěž The Best Wine Presentation, jejíž první ročník proběhl v budově školy 1. března 2012, prověřila nejen
odborné znalosti a dovednosti budoucích
profesionálů v oboru sommelier, ale také
schopnost komunikace v angličtině. Právě výuka cizích jazyků a odborných předmětů hraje na této škole významnou roli.

místostarosta města Znojma Jan Grois
a ředitel Středního odborného učiliště
a Střední odborné školy SČMSD, Znojmo Mgr. Libor Hanzal. Pak už na třináct středoškoláků z Česka a Rakouska
čekal znalostní test v anglickém jazyce
a prezentace vín. Každý soutěžící si vylosoval jednu z deseti registrovaných
odrůd révy vinné. Musel představit vybranou odrůdu, čelit otázkám poroty
a při tom všem si zachovat profesionální úsměv a nevypadnout z angličtiny.
V porotě pod vedením PhDr. Vladimíra

konstatovali spokojeně porotci po výkonu domácí soutěžící Viktoriye Symulyk
Peterové, studentky 3. ročníku oboru
Hotelnictví a turismus. Viki prozradila, že preferuje vína společnosti Znovín
Znojmo. Nenechala se zaskočit zvídavými dotazy poroty a nakonec vybojovala
druhé místo. Na prvním místě se umístila Elsa Lettner z hotelové školy v Retzu,
třetí byl její spolužák René Schamann.
Praktické a motivující byly ceny pro vítěze, karafa s názvem soutěže, Vinařský
slovník a roční předplatné časopisů Wine&Degustation a Sommelier. Soutěž
zpestřily zajímavé přednášky na téma
VOC Znojmo, první apelační systém ČR,
či Angličtina ve světě vína. Hlavní organizátoři, učitelé Nikol Vodáková a František Koudela, se setkali s kladnými

ohlasy a nové zkušenosti využijí při přípravě dalšího ročníku soutěže.
Mgr. Irena Závacká

Slavnostního zahájení
premiérového ročníku se ujali předseda Sva z u č esk ých a moravsk ých
s p ot ř ebn íc h d r u ž s tev a pr ez ident
Svazu obchodu a cestov ní ho r uchu
České republiky Ing. Zdeněk Juračka,
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>>> www.sousoszn.cz
>>> www.scmsd.cz
>>> www.skupina.coop

Expozice Skupiny COOP
Ve dnech 28. 2. až 2. 3. proběhl v Brně mezinárodní veletrh SALIMA 2012, na kterém se prezentovala i Skupina COOP.
Ústředním tématem jejího velkého stánku bylo představení finančních služeb
nabízených ve většině prodejen COOP.
V ostrém provozu bylo možné vyzkoušet především nejnovější služby COOP
pro zákazníky: Placení složenek a vklady na bankovní účty. Skupina COOP
na veletrhu rovněž představila další ﬁ nanční služby a rozvinutí konceptu vlastních značek. Cílem bylo vytvořit expozici, která návštěvníky veletrhu zaujme již
na první pohled. Byla proto zvolena velká plocha s výraznou zavěšenou reklamou nad stánkem. Kolemjdoucí navíc lákaly vizuální reklamy a výrazné barevné
podání stánku spojeného se značkou COOP. Expozice COOP byla proto rozdělena
na jednací část a na část s reprezentativní prodejnou i pokladnami. Návštěvník
si proto mohl prohlédnout nové privátní
značky COOP a poté využít některou z ﬁnančních služeb na pokladně.

Představení ﬁnančních
služeb Skupiny COOP

Bezhotovostní placení
Ve spolupráci s ČSOB zajistila skupina
COOP možnost využívání této již samozřejmé služby za výhodných podmínek
ve většině svých městských i vesnických
prodejen. Drtivá většina prodejen je tak
z hlediska infrastruktury pro poskytování ﬁnančních služeb plně srovnatelná
s nadnárodními konkurenty. V roce 2011
zrealizovala síť prodejen COOP více než
2,75 miliónu bezhotovostních transakcí.

vybírání hotovosti ztrácet čas hledáním
a chozením na jiné výdejní místo, protože mají vše k dispozici ve „své“ prodejně. Při výběru peněz u pokladny pomocí karty Poštovní spořitelny nebo ČSOB
je služba poskytována zdarma, takže zákazníci s těmito kartami ušetří za bankovní poplatky. V roce 2011 proběhlo více než 80 000 výběrů hotovosti.

Výběr hotovosti u pokladny
Moderní a stále více oblíbená služba výběru hotovosti u pokladny, známá pod
názvem CashBack, umožňuje v označených pokladnách prodejen COOP vybrat
pohodlně a rychle hotovost až 1500 Kč.
Stačí, aby měl zákazník některou z platebních karet karetních asociací
MasterCard nebo Visa a uhradil nákup v hodnotě minimálně 300 Kč. Výběr
peněz u pokladen prodejen COOP je pro
zákazníky pohodlnější, nemusí již kvůli

této služby si mohli návštěvníci veletrhu
rovněž vyzkoušet v ostrém provozu.

Dobíjení kreditu mobilních telefonů
Tato u zákazníků oblíbená služba umožňuje rychlé dobití kreditu mobilních telefonů v prodejně. Dobíjení se provádí
prostřednictvím platebního terminálu,
zájem o dobití meziročně stoupá, ve třetím roce od zavedení služby se v síti prodejen COOP uskutečnilo souhrnně více
než 1,2 milionu transakcí. Návštěvníci
veletrhu, kteří uvedené služby vyzkoušeli, zjistili, že jde o zajímavou a poutavou nabídku, kterou mohou při svých
nákupech v prodejnách skupiny COOP
využívat Uvědomili si též, že využívání těchto moderních služeb přímo v prodejně jim ušetří nejen čas, ale i obsah peněženek.

>>> www.skupina.coop

Placení složenek a vklady
na bankovní účty
Čas i peníze budou moci zákazníci prodejen COOP ušetřit i prostřednictvím nově
zaváděné služby umožňující placení složenek, úhradu faktur a vkládání peněz
na bankovní účet v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty. Nabídka této služby je od prosince 2011 ověřovaná
ve dvou spotřebních družstvech skupiny CCOP. V průběhu roku 2012 se plánuje
její masové rozšíření do významné části
obchodní sítě COOP. Praktické provádění

čtvrté vydání 2012
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Ohlédnutí za sportovními veletrhy

Diving Expo, Boat Expo
a Moderní rybář
26.–29. 1. 2012 Výstaviště Praha-Holešovice

P

rvní ročník potvrdil, že koncepce
projektu MODERNÍ RYBÁŘ se ubírá
správným směrem. Veletrh se nesl
ve znamení všech rybolovných technik. Návštěvníci mohli obdivovat rybářské vybavení pro přívlač, kaprařinu, feeder, plavanou,
sumcařinu, mořský rybolov a také často
opomíjenou muškařinu. Velmi kladně byl
hodnocen doprovodný program veletrhu.
Na nejznámější pražské výstaviště do Holešovic přijeli uznávaní rybáři ze Švédska,
Německa, Španělska a Norska. Samozřej-

Veletrhy DIVING EXPO, BOAT EXPO zaměřené na vodní sporty překvapily nejednoho návštěvníka rybářského veletrhu. Velmi často zaznělo, že spojení vodních sportů
s rybolovem je šťastným řešením. Mnoho
rybářů využívá nejmodernější technologie včetně lodí. Někteří se zároveň zajímají o to, jak to vypadá pod vodní hladinou.
Naopak majitelé lodí se velmi často věnují
rybolovu. Z letošních ohlasů návštěvníků
i vystavovatelů lze předpokládat, že další
ročníky budou mít vzestupnou tendenci.
Na veletrzích vodních sportů se prezentovali velmi prestižní vystavovatelé, kteří
návštěvníkům nabídli mnoho zajímavých
exponátů. Příjemným osvěžením veletrhů byla autogramiáda nejúspěšnější české
jachtařky, olympijské medailistky a patronky veletrhu, paní Lenky Šmídové.

>>> www.modernirybar.cz
>>> www.divingexpo.cz
>>> www.boatexpo.cz
mě nechyběla ani česká elita. Přednáškový
sál pro dvě stě osob byl mnohdy zcela zaplněn a jednotlivé přednášky sklízely bouřlivý potlesk. Obrovský zájem byl o besedu
a autogramiádu s autory TV pořadu „Jak
na ryby s Rudou Hrušínským“. Při besedě
sál doslova praskal „ve švech“. Je vidět, že
o tento pořad je nebývalý zájem a snad se
tedy dočkáme dalšího pokračování této série. Veletrh byl svým rozsahem největší rybářskou akcí na území hl. m. Prahy.

30

www.e-vsudybyl.cz

V Ostravě na Černé louce
se ve dnech 2.–4. března 2012 konaly
výstavy cestovního ruchu. Navštívilo
je na dvanáct tisíc lidí. Výstava „Dovolená a region“ patří k nejv ýznamnějším událostem podporujícím cestovní
ruch v Moravskoslezském kraji. Letošní
15. ročník představil sto sedm vystavovatelů – cestovní kanceláře a agentury,
zahraniční hotelové komplexy, domácí
destinace, festivaly, památky aj. Letošní novinkou byla výstava „Lázeňství“.
Té se zúčastnilo sedmnáct českých a slovenských lázní.

Výstavy se konaly pod záštitami
Moravskoslezského kraje a statutárního
města Ostravy. Jejich zahájení se zhostil
náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje Jiří Vzientek, místopředseda Žilinského samosprávného kraje Jozef Štrba,
ředitel Odboru informační podpory cestovního ruchu agentury
CzechTourism Petr Moc
a předseda představenstva a ředitel společnosti Ostravské výstavy, a.s.
Karel Burda.

Dovolená a region,
Lázeňství, Nevěsta
V rámci doprovodného programu,

Cestovní kanceláře a agentury

organizovaného cestovní kanceláří Pangeo tours, bylo možno zhlédnout fascinující fotograﬁe Jana Lišky a Miroslava Dohnala „Hotelbusem divokou Afrikou“,
videoprojekce o Peru, Maroku, Venezuele a Islandu. Egyptským civilizacím byla
věnována přednáška „Překládání egyptských hieroglyfů aneb Jak se psalo v dobách faraonů“. Lákadlem byly soutěže
o luxusní wellness pobyt a zájezdy do Řecka, Turecka nebo Egypta.

svou nabídku představily za veletržní ceny.
I to bylo důvodem, proč se kavárničky a odpočinková místa ve výstavních halách zaplnily těmi, kdo si prohlíželi katalogy a vybírali dovolené.

Pro odborníky
se konala konference „Moravskoslezský kraj – kraj technických
atraktivit II“. V rámci ní proběhla tisková konference za účasti zástupců Moravskoslezského kraje
a Agentury pro regionální rozvoj.

Regionální turistické zajímavosti
představily kraje České republiky. Ocenění
AURA za nejzajímavější a nejpoutavější expozice získaly salaš Zbojská, s. r. o., Městské
kulturní středisko Třebíč a Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Svatební výstava „Nevěsta“
nabídla módní přehlídky svatební a společenské módy, účesové show, ukázky svatebního líčení, vázaní kytic aj.

>>> www.cerna-louka.cz

čtvrté vydání 2012
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20. ročník degustační soutěže

Zlatý pohár
PIVEX – PIVO 2012

V

Kongresovém centru OREA hotelu Voroněž v Brně byly 27. února 2012 v předvečer zahájení Mezinárodního potravinářského veletrhu
SALIMA 2012 na dvacátém Galavečeru
pivovarníků a sladovníků České republiky vyhlášeny výsledky soutěže Zlatý pohár PIVEX – PIVO 2012. Jedno z nejprestižnějších degustačních hodnocení piv
pořádá SNIP & Co., reklamní společnost,
s.r.o. ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s.
Záštitu nad tímto ročníkem převzaly Ministerstvo zemědělství ČR, Asociace krajů
ČR, Český svaz pivovarů a sladoven a Českomoravský svaz minipivovarů. Odborným garantem byl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze. Konzultačním
garantem Ing. Antonín Kratochvíle. Odborná porota ve dvoukolovém hodnocení hodnotila pětačtyřicet piv z šestnácti
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pivovarů. Na rostoucí zájem o piva z restauračních pivovarů soutěž zareagovala zavedením jednokolové sekce minipivovary. Sedm minipivovarů tak přispělo
k doplnění čtyř zavedených kategorií:
světlé výčepní pivo, světlé ležáky, nealko
piva a tmavá piva. První kolo degustací
proběhlo 3. listopadu 2011. Druhé 16. února 2012. Neoznačené vzorky za přítomnosti notáře posuzovali degustátoři ze soutěžících pivovarů a z odborných institucí.
Hlavními kritérii byly chuť, plnost, vůně,
říz, hořkost a další chuťové vlastnosti piv.
V obou kolech jsou u všech vzorků prováděny rozbory a senzorická hodnocení v laboratořích Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze.

>>> www.snip-brno.cz
>>> www.bvv.cz
>>> www.voronez.cz

Šampion – Zlatý pohár PIVEX –
PIVO 2012 a absolutní vítěz
ZUBR Gold – Pivovar ZUBR a.s.s

Privilegium 11 – nejlepší
jedenáctka v kategorii ležáků
Klášter ležák 11 % - Pivovary
Lobkowicz, a.s. – pivovar Klášter

Superior kolekce – sestava
nejlepších piv v kategoriích
světlý ležák a světlé výčepní pivo

Minipivovary – tmavá piva
1. Černé poupě 12° – Golem Slaný,
s.r.o. – pivovar Antoš
2. Pegas tmavý 12° – Pegas – hotel,
pivovar, pivnice, s.r.o. Brno
3. Lotr 11° Polotmavý ležák –
Catering services, s.r.o. – pivovar
Groll Plzeň

CERTIFIKÁTY KVALITY
ZA VYROVNANOU KVALITU
Světlý ležák

1. ZUBR Premium Pivovar ZUBR a.s.
2. Radegast Premium – Plzeňský
Prazdroj, a.s. – pivovar Radegast
3. Gambrinus Premium – Plzeňský
Prazdroj, a.s. - pivovar Plzeň

Gambrinus Excelent – Plzeňský
Prazdroj, a.s . - pivovar Plzeň
Klášter ležák 11 % – Pivovary
Lobkowicz, a.s . – pivovar Klášter
Páter světlý ležák – Pivovary
Lobkowicz, a.s . – pivovar Černá
Hora
Starobrno Medium – Heineken
Česká republika, a. s . – pivovar
Starobrno

Světlé výčepní pivo

Světlé výčepní pivo

1. ZUBR Gold – Pivovar ZUBR a.s.
2. Gambrinus světlý – Plzeňský
Prazdroj, a.s. - pivovar Plzeň
3. Hostan Naše pivko – Heineken
Česká republika, a.s. – pivovar
Starobrno

Litovel Moravan Pivovar – Litovel, a. s.
Staropramen Světlý – Pivovary
Staropramen, a. s.
Radegast Original – Plzeňský
Prazdroj, a. s. – pivovar Radegast
ZUBR Classic – Pivovar Zubr, a. s.

ZUBR Premium & ZUBR Gold –
Pivovar ZUBR a.s.

Světlý ležák

Nealkoholické pivo
1. Litovel Free – Pivovar Litovel, a.s.
2. ZUBR Free – Pivovar ZUBR a.s.
3. Lobkowicz Premium Nealko –
Pivovary Lobkowicz, a.s. – pivovar
Protivín¨

Tmavá piva
1. Litovel Schwarzbier tmavý ležák
– Pivovar Litovel, a.s.
2. místo Litovel Dark tmavé výčepní
– Pivovar Litovel, a.s.
3. místo ZUBR Dark tmavé výčepní –
Pivovar ZUBR a.s.

Minipivovary – světlé ležáky
1. Rampušák 12 % Kvasnicový ležák
– Staročeský pivovárek, s.r.o.
Dobruška
2. Dobranská hvězda – světlý ležák –
Pivovar-restaurant Modrá hvězda,
s.r.o. Dobrany
3. místo Antošův ležák – Golem
Slaný, s.r.o. – pivovar Antoš

Nealko pivo
Birell – Plzeňský Prazdroj, a. s. –
pivovar Radegast

ZLATÝ SUPERPOHÁR
PIVEX 2012 – PIVOVAR
DVACETILETÍ
Top 10 pivovarů
soutěže Zlatý pohár
PIVEX 1992–2012
1. ZUBR
2. Starobrno
3. Litovel
4. Gambrinus
5. Radegast
6. Velké Březno
7. Velkopopovický Kozel
8. Hostan
9. Holba
10. Královský pivovar Krušovice

čtvrté vydání 2012
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Zběhnutí biskupa
z úřadu, tak kníže Boleslav II. a nejspíše
i mohučský arcibiskup Willigis kvaliﬁkovali další Vojtěchovo svévolné opuštění diecéze. Pro Boleslava však biskup „úřadující“ z Říma přinášel značná politická rizika
a z pohledu domácích velmožů jeho jednání nebylo ničím menším než zradou panovníka. Pokud za hranicemi Slavníkovec
již jednou posvětil územní ztráty na úkor
vlastní diecéze ve prospěch sousedního
Polska, dalo se očekávat, že totéž umožní
v případě Vislanska s Krakovem, které někdy kolem r. 994 ovládl Boleslav Chrabrý.
Knížectví pražských Boleslavů spělo k mocenskému a politickému rozkladu, nyní se
oprávněně obávalo ztráty Moravy.

Tragédie slavníkovské Libice
nastala v září 995. Saský panovník Ota III.
tehdy svolal tažení proti Slovanům na dolní Odru, jehož se účastnilo vojsko Boleslava Chrabrého, bojový oddíl vypravil také
Slavníkovec Soběslav. Údajně byl přítomen
i nejstarší syn pražského knížete, jehož absenci by král nejspíš považoval za zradu.
Boleslav III. se tak nevyhnul povinnosti
bojovat po boku svého soka proti otcovým
spojencům, stát v jednom šiku s nenáviděným bratrancem Boleslavem Chrabrým
proti slovanským Luticům. Zde stačilo, aby
Soběslav prokazoval větší úctu polskému
knížeti, vždyť pro Boleslava III. byli Slavníkovci ve vazalském postavení. Politika biskupa Vojtěcha i sbližování Soběslava s Polskem musely zákonitě vyvolat neblahou
reakci. Napadení Libice a zúčtování s celým rodem mohlo být osnováno ještě před
začátkem Otova tažení. Hněvu se jistě neubránil ani dosud panující a po mrtvici ne
zcela soudný kníže Boleslav II. Z podnětu
nelze vyloučit ani mladého Boleslava III.
Jeho družinu mohl kdokoliv opustit a spěchat do Prahy s novým obviněním, zavelet k útoku na centrum polabské domény Slavníkovců. Libice prý byla napadena
ve svátek sv. Václava. V čase Soběslavovy
nepřítomnosti měl kníže poskytnout záruku, že zůstavším na Libici nic nehrozí. Stal
se pravý opak. Hrad bez početnější posádky snadno podlehl útočníkovi, zvláště pokud se Boleslavovo vojsko tažení proti Luticům ve většině neúčastnilo. Zabiti byli
Vojtěchovi bratři Spytimír, Pobraslav, Pořej a Čáslav. Rukou vrahů zahynula většina Slavníkova rodu. Nejstarší Soběslav se
na Libici již nevrátil. Stal se členem družiny polského knížete Boleslava Chrabrého a čekal na příležitost k odplatě. Biskup
Vojtěch musel tušit, že velký podíl viny nese na svých bedrech. Tragická událost jej
připravila o domov, mařila naděje k povýšení i k návratu do diecéze. Představu, že
by mohl řádně vykonávat církevní úřad
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památník Slavníkovců na Libici; sv. Vojtěch
a jeho bratr Radim Gaudencius, první
arcibiskup v Hnězdně

Počátky naší státnosti 26

Svatý Vojtěch

– politický růst Polska a Uher
v zemi, kde čelil zášti nepřátel a vyvolával
ozbrojené nepokoje, nejspíše již nesdíleli
ani jeho příznivci v Sasku či v Římě.

Císař Ota III.
v šestnácti letech vykonal tzv. Římskou jízdu, aby dne 21. května 996 již jako plnoletý
přijal od papeže císařskou korunu. Na hlavu mu ji vkládal Řehoř V., vlastním jménem Bruno Korutanský, jenž pocházel
z Otova příbuzenstva. Ten měl být císaři nápomocen s uskutečněním snu o Renovatio
imperii Romanorum, obnově starověké Říše
římské jako křesťanského impéria. Součástí měly být Itálie, Germánie, Galie a Sclavinie. Za původce myšlenky bývá považován
Gerbert z Aurillaku, učitel a poradce císaře Oty II. i jeho syna Oty III. Gerbertovým
posluchačem byl i Vojtěch, mající ambici
zúčastnit se velkolepého projektu a stát se
patriarchou slovanské církevní provincie.
Pražský biskup čekal v Římě na podporu
mladého císaře již druhým rokem. Avšak
Otova koncepce nepřikládala knížectví českých Boleslavů větší význam. Politika císařovy matky Theofanu a poté i Oty III. se orientovala na Polsko, Vojtěchova problémová
diecéze spolu s šancí na obnovu moravského arcibiskupství se záměry impéria příliš
nekorespondovaly. Politickým a církevním
centrem slovanské provincie tehdejší Svaté říše římské neměla být Praha ani některá ze starých moravských metropolí, ale severněji položený Magdeburk s Hnězdnem
Boleslava Chrabrého.

Ze svého útočiště
v benediktinském klášteře na Aventinu mohl Vojtěch sledovat výstavbu Otova římského paláce. Panovník hodlal naplnit myšlenku mocné říše založené na rovnoprávnosti

papežství a císařství, jejíž součástí bylo také přenesení sídla císaře do hlavního města
latinského křesťanstva. Druhým těžištěm
Svaté říše římské se měly stát Cáchy, místo
císařského kultu Karla Velikého. Také proto
korunovační jízda v létě r. 966 pokračovala do Porýní, kam Otu III. provázel i biskup
Vojtěch. Pro něho cesta končila v Mohuči,
církevní metropoli, k níž náležela opuštěná pražská diecéze. Mladý císař si vzdělaného Vojtěcha oblíbil a oba pojilo přátelství,
avšak nic to nezměnilo na povinnostech
biskupa vůči arcibiskupovi. Nekompromisní Willigis Vojtěchovy úmysly odmítl,
nepomohl ani Ota III. Pražský biskup dostal na vybranou; buď se vrátí do své diecéze, nebo se vzdá úřadu a přijme roli
misijního biskupa s povinností šířit křesťanství u baltoslovanských Prusů. Zlomený Vojtěch vykonal pouť k památným místům západního křesťanství, navštívil hroby
biskupů a mučedníků v St. Maur, Fleury
a Tours, aby na podzim r. 996 krátce setrval v císařově labském sídle v Magdeburku. Řeka, po níž před lety s očekáváním odcházel do Prahy ujmout se úřadu, vybízela
k návratu domů, na rodnou Libici.

Vojtěchova volba
se však ubírala cestou zbožného utrpení.
Legenda o Gorgoniovi, připisovaná Vojtěchovi – Adalbertovi, pojednává o osobních
strážcích císaře Diokleciána. Autor vyzdvihuje odvahu, s jakou se v čase krvavých represí zastali pronásledovaného lidu a byli za to umučeni. Na přelomu 2. a 3. stol.
z rozhodnutí Diokleciána zahynulo tisíce
křesťanů, mužů, žen i dětí. Následovníci
Ježíše Krista byli ukřižováni podél cest, nebo v circích před zraky dychtivých diváků
trháni hladovou zvěří. V raně středověkém

pojetí asketické víry bylo obětování se
ve službě Bohu vrcholem křesťanského života, vykoupením, které nastoupil
i Vojtěch Slavníkovec. Zimu 996/7 strávil
ve společnosti bratrů Soběslava a Radima
na dvoře Boleslava Chrabrého v Hnězdně.
Odtud prý do Čech poslal výzvu, zda jej
přijmou zpět jako svého pastýře, ale kladnou odpověď nejspíše ani nečekal. Listina
vypravená z Polska stěží někoho přesvědčila o biskupově nestrannosti. Vojtěch byl již
rozhodnut. Na jaře 997 odmítl ozbrojenou
družinu Boleslavových mužů a jen v doprovodu bratra Radima a mnicha Benedikta se vydal vstříc údělu mučedníka. Misijní
cesta do Pruska byla Vojtěchovi osudnou,
rukou pohanů zahynul 23. dubna 997. Jak
ve svém díle již předznamenal – k dosažení věčné blaženosti – v okamžiku smrti by
se měl mučedník radovat.

Zdánlivě paradoxně
biskup Vojtěch došel naplnění jako křesťanský světec. Živý mnohým přinášel potíže, pro politiku říše byl, coby mučedník,
prospěšnější. Radim přinesl zprávu o bratrově oběti do Hnězdna. Boleslav Chrabrý
neváhal a od pohanů ostatky vykoupil zlatem. Vojtěchovo tělo dal přenést do kostela
Panny Marie v knížecím hradě a hrobkou
světce položil základ budoucí metropolitní katedrále. Zvěst o Vojtěchově mučednické smrti záhy došla k císaři i sluchu římské
církve. Když v r. 999 po zesnulém Řehoři V.
převzal papežský úřad Otův rádce Gerbert
z Aurillaku, nyní Silvestr II., jejich osobní
vztah k bývalému pražskému biskupovi
vyústil ve Vojtěchovo rychlé svatořečení.
V únoru 999 skonal stárnoucí a nemocný
kníže Boleslav II., čímž se uvolnil prostor
pro politický vzestup jeho synovce, knížete
Boleslava Chrabrého. Nástupce pražského
trůnu Boleslav III. se ve velké míře vlastní
vinou ocitl na okraji zájmu Říše, vůdčí postavení tzv. Sclavinie bylo určeno Polsku.
Do Říma se vypravilo poselstvo Boleslava Chrabrého s žádostí o zřízení arcibiskupství, vedl je Vojtěchův nevlastní bratr
kněz Radim. V průběhu římských jednání
byl vysvěcen na biskupa, určen k vrcholnému úřadu arcibiskupa. Předmětem dohod bylo také zřízení biskupství ve Vratislavi a Krakově, tj. na území ještě nedávno
přináležejícím k Vojtěchově pražské diecézi. V politické rovině se jednalo o deklarativní popření nároků českých Boleslavů.
Církevní metropolí polského knížectví se
v r. 1000 stalo Hnězdno s katedrálou Panny Marie a sv. Vojtěcha. Aktu se osobně
účastnil tehdy dvacetiletý císař Ota III.
Do Hnězdna vstoupil bos, oděn jako zbožný poutník, aby u hrobu přítele a křesťanského mučedníka sv. Vojtěcha slavnostně
vyhlásil založení zdejšího arcibiskupství

a metropolitou jmenoval Vojtěchova bratra Radima-Gaudencia. V katedrále prý vložil svoji císařskou korunu na hlavu Boleslava Chrabrého, nazval jej bratrem a udělil
mu titul patricia. Symbolický akt, završený předáním kopie císařské insignie – kopí sv. Mauricia, mohl být zamýšlen i jako
královská korunovace, předcházející té, jíž
se záhy dočkal uherský Štěpán I.

O Vánocích roku 1000
bylo Uherské knížectví z moci Svaté říše
římské pozdviženo na království. Maďarský panovník Štěpán I. z rodu Arpádovců
přijal královskou korunu. Pro tuto příležitost ji dal zhotovit římský papež Silvestr II.,
jako tzv. Svatoštěpánská koruna je dodnes
dochována i ve státní symbolice maďarského státu. Následně v dubnu 1001 bylo založeno uherské arcibiskupství s metropolí v Ostřihomi. Jednání za uherskou stranu
v Římě vedl Astrik-Anastasius, což nebyl nikdo jiný než bývalý opat kláštera v Praze
Břevnově. Ostřihomská katedrála na pravém břehu Dunaje byla zasvěcena mučedníku sv. Vojtěchu, někdejší Vojtěchův přítel
Anastasius se stal uherským arcibiskupem.

Pomoraví vystavěla hrad Přerov. Přítomnost Poláků je podle speciﬁcké konstrukce hradeb zaznamenána i na hradním návrší v Bratislavě. Není proto vyloučena ani
koordinace Boleslava Chrabrého s uherským králem Štěpánem. Boleslav III. nebyl schopen postavit vojsko, které by čelilo dalším územním ztrátám. Jeho excesy
krizi ještě prohlubovaly. Spolčením s Vršovci, kam byla provdána jediná Boleslavova dcera, proti sobě zřejmě obrátil ostatní předáky. Aby se zbavil konkurentů, dal
vykastrovat bratra Jaromíra a nejmladšího Oldřicha plánoval zavraždit. Oba bratři
s královnou Emmou (dcera císařovny Adelheid, penzionovaná na Mělníce) našli azyl
v sousedním Bavorsku u vévody Jindřicha.
Vyhnáním biskupa Theddaga začal do vlády v Bohemii zasahovat míšeňský markrabí Ekkerhard, mocný saský vévoda, který
v očích domácí elity zcela podkopal Boleslavovo postavení.
Hnězdno - metropolitní katedrála

Posledním státnickým činem
patrně ještě Boleslava II. v r. 999 bylo založení benediktinského kláštera v Ostrově
u Davle. Klášter v Břevnově, zakládaný sv.
Vojtěchem, byl již několik let opuštěn, nejspíše také proto byli do ostrovského kláštera uvedeni mniši z bavorského Altachu.
V té době úřad pražského biskupa již vykonával Theddag (998–1017). Stejně jako před
lety Dětmar, i biskup Theddag pocházel ze
saského kláštera Corbeia Nova. Kníže Boleslav, letopisci zvaný Pobožný, po sobě
zanechal rozvrácenou zemi, zásluhy mu
připisované zastírají skutečný stav věci.
Boleslav II. chybami v politickém úsudku ztratil důvěru císařského dvora, rozchodem s vlastním biskupem jistě neprospěl domácí církevní správě a nepolepšil
si ani u církve říšské. Vyvražděním Slavníkovců sice Boleslav II. do jisté míry upevnil své postavení v Bohemii, upadající knížectví však uvrhl do politické izolace, ocitl
se v opozici vůči všem Vojtěchovým přívržencům v Říši, Polsku i Uhrách. Prvorozený Boleslav III. usedl na trůn téměř v bezvýchodné situaci.

Svatá říše římská
císaře Oty III. podporou panovníků Boleslava Chrabrého a Štěpána I. vytvořila
na východ od Bohemie novou mocenskou
situaci, na přelomu 10. a 11. stol. ohrožující
samu existenci knížectví českých Boleslavů. Nejspíše ve spolupráci s moravskými
velmoži Boleslav Chrabrý obsadil Moravu. Polská posádka si tehdy ve středním

Vojtěchův záměr
navázat na misijní odkaz Metodějovy moravské arcidiecéze a učinit země západních
Slovanů jedním z pilířů křesťanské Svaté
říše římské, nenašel oporu v Čechách, ale
za svůj jej s podporou císaře přijal Boleslav
Chrabrý. Ambiciózní vládce Polska, po matce Přemyslovec, ovládl stará centra na Moravě i v severním Pováží a činil si právo vstoupit do Bohemie. Svoji politickou sílu opíral
o vlastní arcibiskupství, jehož patronem byl
mučedník domácího původu sv. Vojtěch. Byl
spojencem Oty III. a toužil po královské moci. V době, kdy pod svojí vládou soustřeďuje (nikoliv sjednocuje) země tzv. Sclavinie,
však v Říši nastává mocenský zvrat. V r.
1002 v Římě proti císaři vypuklo povstání
a Ota III. na útěku, ve věku pouhých 22 let,
podlehl násilné smrti – bez následníka. Saská dynastie králů Svaté říše římské se uzavírá a na scénu vstupuje bavorský rod vévody Jindřicha Svárlivého, král Jindřich II.
(1002–1024). Politické dědictví Velké Moravy
ustupuje společně s Vojtěchem a mocnými
vládci Přemyslovské dynastie Boleslavovců.
V novém miléniu se začíná psát nová kapitola dějin Římskoněmeckého císařství i rostoucí svébytnosti zemí na východě, Čech,
Polska a Uher.
Radek Míka

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

PIVOVAR

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

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

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

www.npivovar.cz

36

www.e-vsudybyl.cz

Lidová
kultura
– důležitý potenciál růstu cestovního ruchu
Největším „producentem“ folklorních festivalů a akcí tradiční lidové
kultury je Folklorní sdružení ČR, které pořádá či spolupořádá během
roku přes šedesát festivalů a slavností, většinu z nich s mezinárodní
účastí. Jak se připravuje na nadcházející sezonu, říká předseda sdružení
Zdeněk Pšenica.

L

idová kultura hraje stále větší roli
v oblasti rozvoje domácího turistického ruchu, zejména v regionech.
Česká republika se svým nesmírným bohatstvím kulturních a dalších památek
je přitažlivou turistickou destinací, propagace je však značně roztříštěná a chybí kvalitní prezentační materiály, které
by turistům přibližovaly Českou republiku jako celek. Proto se Folklorní sdružení ČR na začátku sezony zaměřuje na cílenou propagaci největších folklorních akcí
napříč celou republikou.
Festivalová sezona se rozbíhá už koncem
dubna a začíná téměř symbolicky krásným
setkáním dětských souborů na festivalu Poodří Františka Lýska 27.–28. 4. v Ostravě
a Proskovicích, 25.–26. 5. má pokračování
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Středočeský
festival Tuchlovická pouť v Tuchlovicích
u Kladna a Novém Strašecí (4.–6. 5.) je významný už tím, že na něm převažuje středočeský folklor a jsou na něj zvány především soubory z tohoto regionu. Rovněž
Jihočeský folklorní festival v Kovářově
a nedalekém Zvíkovském Podhradí (25. - 27.
5.) se věnuje programově domácím folklorním souborům a lidovému umění jižních
Čech. V loňském roce vznikl nový festival
České středohoří (19. 5.) v Ústí nad Labem.
Na hudební festival Setkání cimbálových muzik Valašského království ve Frenštátu p. Radhoštěm (24.–26. 5.) se sjíždějí
dětské a dospělé lidové hudby Karpatského
oblouku trojmezí Polska, Slovenska a České republiky (Těšínského Slezska a Valašska). Vloni se sešlo neuvěřitelných třiatřicet
muzik, sborů a skupin. A koncem května
(26. 5.) se odehrává také na jižní Moravě

velice sympatický festival Senioři ve vinařském areálu v Petrově-Plžích, jehož vinné
sklepy jsou po skončení pořadu přístupné
pro volnou zábavu účinkujících i diváků.

Hlavní květnovou událost jsem si nechal
nakonec: finálovou přehlídku dětských
zpěváků ve Velkých Losinách Zpěváček
2012 (11.–13.5.). Tuto soutěž nám závidí
celý svět. Po celé republice se jí účastní tisíce dětí, takže do Losin přijedou skutečné pěvecké talenty. Obec, Termální lázně
Velké Losiny, kde probíhá ﬁnálová soutěž,
i světoznámá ruční papírna, která pokaždé
uspořádá dětem zábavný program, se na ni
připravují už od začátku roku. Podhůří Jeseníků stojí za to v těchto dnech navštívit.
V červnu pak nastává folklorní boom
od západních Čech až po jižní Moravu
a Slezsko a krásná setkání s lidovou kulturou končí prakticky až adventními koncerty a pořady vánočních zvyků a tradic.
Připravila Vlasta Cibulová, foto Jiří Janda
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

www.Dallmayr.cz

 848 307 307

Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath vás zve na:

21. dubna 2012
od 10.30 hodin

letiště Mladá Boleslav

Pojďte s námi ochutnat
hejtmanský buřtguláš
program

HEJMANSKÝ BUŘTGULÁŠ a další pochoutky z buřtů a klobás
OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍHO UTOPENCE
Unikátní show s mýdlovými bublinami – BUBBLESHOW
PROGRAM PRO DĚTI:
skákací hrad a trampolína, playstation simulator
VYSTOUPENÍ SKUPIN: Karel Vágner Family, Evergreen kvartet, String Ladies
a orchestr Funny Dance Band a Petr Spálený

VSTUP ZDARMA
Změna programu vyhrazena.

