www.e-Vsudybyl.cz

druhé
vydání
2016

To, co děláme,
děláme s ještě
větší chutí

č a s o p i s

n a

p o d p o r u

o b c h o d u

a

c e s t o v n í h o

r u c h u

Univerzita
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Poznejte nás osobně, jsme UJAK.
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univerzita v Česku
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nový Institut
globálních studií

mezinárodní vědecké
projekty a konference

renomovaní učitelé
50 partnerských univerzit
po celém světě

poradenské centrum

Dny otevřených dveří
Navštivte nás na dnech otevřených dveří 23. a 24. února!

www.ujak.cz

Neseďte za pecí, přijeďte do Pece
na jarní lyžování.

Naše služby, jarní sluníčko, vyšší teploty
a delší dny vás pozitivně naladí.
Sezóna u nás totiž nikdy nekončí.

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

www.hotelhorizont.cz

O to když on se mnou mluví, hle teď po straně jakýsi –
nevěděl sem muž-li či žena (nebo divně jaks zakuklený
byl a okolo něho jako mhla se dělala) – k nám se
přiloudě, dí: „Všudybude, kam s tímto pospícháš?“
„Do světa ho vedu (dí on), prohlédnouti jej žádostiv
jest.“ „A proč beze mne? (řekl on zase). Víš, že tvá
prováděti, má ukazovati, co kde jest, jest povinnost.
Nebo Její Milosti královny vůle není, aby kdo
do království jejího vejda, sám sobě, co vidí a slyší,
dle líbosti vykládal a něco tu mudroval; než aby se
jemu, co a k čemu která věc jest, povědělo, a on na tom
přestal.“
Jan Amos Komenský,
Labyrint světa
a ráj srdce, l. P. 1623
sv

Nebo Její Milosti
královny vůle není

V

Česku je přebytek pracovních
sil (v některých
regionech i víc než dvanáctiprocentní podíl
nezaměstnaných),
a zároveň jejich nedostatek, neboť pracovní trh
potřebuje profesně způsobilé lidi. Tedy i jejich
v ý c h ov ě o d p ov í d a j í cí vzdělávací systém.
Bohužel, ten současný český byl odtržen
od po stovky let kontinuálního sepětí s realitou
a okleštěn o motivující
vzory. Na úřadech práce se tak ocitá řada lidí,
kteří se nenaučili pracovat, vzdor tomu, že uplatnění se
na trhu práce, prodej výrobků, služeb, uměleckých výkonů,
myšlenek atd. hrají v tržním hospodářství prvořadou roli.
Ti, co se střídali v polistopadových vládách, měli zkrátka
jiné priority než vytyčit, čím si na sebe budeme vydělávat
(jakou práci komu prodávat) za deset, dvacet, třicet a více
let. Nebo Její Milosti královny vůle není, aby kdo do království jejího vejda sám sobě, co vidí a slyší, dle líbosti vykládal a něco tu mudroval.
Jaromír Kainc
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Co dĚláme, dĚláme s ještĚ vĚtší chutí
Stáž na Swiss School of Tourism
25 let StŘední školy obchodní
StŘední škola spoleČného stravování
Jak jsme se stali kolonií
TĚžko mŮže nĚkdo uČit režii
StŘední a Vyšší odborná škola
S novými majiteli a novou energií
Partnerem Vysoké školy hotelové
Nikdy není pozdĚ zaČít!
Gastro Junior Brno
Svaz se vrací k svému logu
Nejen na Azurovém pobŘeží
Že jeho syn bude pokraČovatelem
Mezinárodní den prŮvodcŮ
25 let ADSSF
DvoŘák Karlovy Vary, 25. výroČí
Tisková konference Vienna House
Evropský Habitat
Tourism Expo Olomouc
7 divŮ Olomouckého kraje 2015
Synagoga ve Čkyni
Ohlédnutí za Holiday World 2016
Do srdce Dalmácie
Taková je nĚmecká pŘíroda
Zlatý pohár PIVEX – Pivo 2016
Norsko 4
PoČátky naší státnosti 41
NovomĚstský pivovar
Školní dílo z pohledu autorského zákona
Spolupráce visegrádské ČtyŘky
GO a Regiontour 2016
Všudybyl fotí fotoaparátem
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Vienna House

Vienna House:

To, co děláme, děláme
s ještě větší chutí

S

generálním ředitelem hotelového řetězce Vienna House v České republice Klausem Pilzem se
potkáváme v Praze 1. února 2016, kdy
došlo k rebrandingu řetězce Vienna
International právě na Vienna House.
Pane Pilzi, v roce 2003 při vyhlašování svých výročních cen Národní federace hotelů a restaurací ČR ocenila
váš přínos pro české hotelnictví mimořádnou cenou.
NFHR ČR už není.
Transformovala se
na Asociaci hotelů a restaurací
ČR, zato vídeňský
Pražan je zpátky!
Ano, jak ten
čas letí… Popr vé
jsem do Prahy přiKlaus Pilz
šel v březnu 1993
a musím konstatovat, že Praha je každým dnem hezčí.
Česká republika má obrovský potenciál.
Elegance se vrací do všech regionů. Například Karlovarsko je podle mého názoru
jedním z nejhezčích míst. A nejen proto,
že tam máme nádherný lázeňský hotel
Dvořák. Malebné jsou i spousty dalších
regionů. Vrátit se do Prahy pro mne bylo
jako přijít domů. Praha je moje město!
V prosinci loňského roku jsme se potkali
ve Varech na slavnostní večeři k 25. výročí Spa Hotelu Dvořák. Nicméně hlavním
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tématem našeho interview je dnešní
rebranding vašeho hotelového řetězce.
Dnes, tedy 1. února 2016, se z Vienna
International stala Vienna House. Původní hotely Vienna International příliš spojujících znaků nenesly. Rebrandingem
jsme je dali všechny pod společnou střechu, takže nyní tvoří jednu mezinárodní rodinu. To, co děláme, děláme s ještě
větší chutí. Tento krok odstartoval i změnu v přístupu k hostům. Chceme, aby si
pobyt užili. Děláme věci v moderním pojetí, přirozeně, nekomplikovaně. Vytváříme
hostům prostor objevovat nové zážitky.
Dokonalost je v dotahování věcí do detailů. Ostatně mým profesním heslem je,
že svět se skládá z maličkostí. Toto motto
razím i mezi svými kolegy a myslím, že ji
ctí i strategie našeho rebrandingu.
Samozřejmě jako v každé rodině i v rodině Vienna House je každý z jejích členů
jedinečnou entitou. V Česku do ní patří
designový hotel andel’s by Vienna House,
u něhož je kladen důraz na design, kulturu a invenční gastronomii v oscar’s baru.
Momentálně v něm realizujeme kalifornský gastronomický koncept – vše čerstvé,
lehké, včetně vegetariánských pokrmů.
Avšak děláme tu i proslulé typicky americké hovězí steaky. Všechno „fresh“, bez konzervantů a „éček“ a za rozumné ceny. Hotel
angelo by Vienna House úspěšně plní roli
zázemí pro hosty, kteří vyrážejí do Prahy
třeba na party, jsou aktivní a vydávají se
objevovat. Jedná se o dynamický, pulsující,

International Hotelmanagement AG,
největší rakouská hotelová skupina, se
1. února 2016 změnila na Vienna House. Reformovala svou strategii a identitu. Zastřešující značka Vienna House
převzala vůdčí roli a propojila všech 38
hotelů řetězce: designové, konceptové,
lázeňské a easy, jež má v Česku, ve Francii, v Chorvatsku, Německu, Polsku,
Rakousku, Rumunsku, Bělorusku, Rusku a na Slovensku. Změnila jejich ﬁremní kulturu, strukturu útvarů a využívání moderních technologií. Zavedla nové
koncepce všech oblastí a standardů
služeb a odstartovala rekonstrukce, rozšiřování a renovaci hotelů. V Česku jich
spravuje šest: andel’s, angelo, Diplomat
a Chopin v Praze, angelo v Plzni a Dvořák v Karlových Varech. Slovo „Vienna“
v názvu řetězce odkazuje na původ společnosti, na kvalitu života a radost z něj,
ale i na proslulou vídeňskou pohostinnost. „House“ je místo, které lidi spojuje, kde je možné být sám sebou, schází se
rodina, kam se zvou přátelé, zkrátka kde
se všichni cítí dobře. Vienna House jsou
elegantní, pohodové hotely jak ve městech, tak v resortech. Hotely andel’s by
Vienna House se pyšní individuálním
designem, zatímco v hotelech angelo by
Vienna House dominuje barevné pojetí
a atmosféra pulzujícího města. V hotelech Vienna House Easy, s jednoduchým
konceptem pohodlného přespání se
snídaní, se snoubí místní pohostinnost
s moderní přímočarostí. Vienna House
zavedla mimo jiné ve všech svých hotelích bezplatný vysokorychlostní internet
a chystá i další technické vymoženosti,
jako mobilní check-in či check-out. Koncepty restaurací, barů a snídaní jsou
laděny regionálně. Důraz na mobilitu
podtrhují parkoviště jízdních kol či připravované nabíjecí stanice pro elektromobily a stanice pro sdílení aut.

barevný hotel, kde to v recepci a přilehlém
Jazz Baru vypadá jako v obývacím pokoji.
Pořádáme zde živé koncerty a relaxovat tu
můžete u plápolajícího ohně v krbu. Dalším členem naší rodiny je Vienna House
Diplomat Prague, který je naším největším
konferenčním hotelem v Česku. Tam, co se
gastronomie týče, má veliký úspěch burger
koncept v Café Klimt a troufám si říci, že
nejlepší burgery ve městě naleznete právě zde. Navíc náš šéfkuchař každý měsíc
přichází s novými nápady. V Diplomatu

máme ještě krásný a cenově lákavý CD
Restaurant se středomořskou kuchyní,
který navštěvují hoteloví i mimohoteloví
hosté.
Pozadu nezůstává ani Vienna House Dvořák Karlovy Vary – lázeňský hotel
v pravém slova smyslu se spa a wellness
centrem a vlastními lékaři. I zde připravujeme pokrmy z čerstvých surovin. Oceňovanou službou jsou různé dietní koncepty na míru včetně detoxikační kúry
F. X. Mayr. Naše lázeňská lékařka je v Česku jediná, která má oficiální certifikát

profesionálů. Jak už jsem zmínil, úroveň
většiny absolventů opouštějících odborná učiliště a hotelové školy neodpovídá
tomu, co praxe potřebuje. Získat kvaliﬁ kovaný personál je tak stále obrovská
výzva. Lidské zdroje jsou největší problém českého hotelnictví a gastronomie. Hotelové školy, které budou ruku
v ruce s manažery hotelů vytvářet výukové plány, co učit a jak to učit, s důrazem na cizí jazyky, jsou alfou i omegou budoucnosti českého hotelnictví
a gastronomie.

se maximálně využít jejich dispoziční
potenciál. Pokud má někdo zájem pracovat v některém z našich hotelů v Německu, Francii, Rakousku atd., možnosti jsou
a my víme, kde, kdy a jaké pozice bude
třeba obsadit. V pražském hotelu andel’s
by Vienna House teď například pracuje front ofﬁce manažerka, která nastoupí na dvouletý trénink s možností získat titul MBA. Po jeho absolvování bude
k poskytování této terapie. F. X. Mayr je
zatím proslulá a oblíbená spíše v zahraničí, a to navzdory skutečnosti, že ji doktor
Mayr vymyslel v Karlových Varech, kde
jako lékař působil.
Vienna House je největší rakouská hotelová společnost.
Náš řetězec momentálně čítá osmatřicet hotelů v deseti zemích Evropy. Současným trendem mezi ubytovacími zařízeními ve světě je vytvořit si oproti ostatním
lepší pozici na trhu coby konkurenční
výhodu. Velké mezinárodní hotelové skupiny proto „skupují“ jeden brand za druhým a vytvářejí si širokospektrální portfolia, od top luxusních až po tříhvězdičkové
jednoduché městské hotely či low budget
hotely. Vienna House se ale vydala cestou
maximálně konvenovat hostům. Díváme
se na nás a naše služby jejich očima. Klademe důraz na vstřícnost a pozorný servis. V tomto směru dáváme hodně prostoru kreativitě zaměstnanců. Zkrátka aby
se ve své práci, jak se říká, našli a těšilo
je poskytovat služby. Také tím nastolujeme pozitivní vztah hostů k Vienna House.
Jsme jedním z nejlepších zaměstnavatelů v hotelnictví na českém trhu. Hledáme osobnosti a vychováváme si lidi, kteří jsou schopní, umějí jazyky a dokážou
se samostatně rozhodovat. Vienna House hodně investuje do profesních tréninků, a to od učňů až po generální ředitele.
Víme, že se nám to v budoucnu vyplatí.
S každým z našich kolegů vypracováváme individuální kariérní plán a snažíme

připravena na pozici operation manager
nebo resident manager.
Pane Pilzi, hlavní téma tohoto vydání je
školství. Jaké příští profesionály vychovává pro hotelnictví?
Odborné školy a v ůbec česk ý systém odborného školst v í, to je velké
téma. Máme trochu problém se studenty a s tím, co umějí, respektive neumějí, když opouštějí brány škol. České
školství by se mělo zlepšit. Klást větší
důraz na to, co praxe potřebuje, a hlavně na jazyky. Z Prahy jsem odešel v roce
2005. Od té doby se v odborném školství
moc nezměnilo. Na hotelových školách
například pracují s učebnicemi z roku
1970. Jenomže teď je rok 2016! Nemusím připomínat, že vývoj našich oborů
se neustále zrychluje. Věřím, že mezi
hoteliéry, řediteli hotelů a ve vedení Asociace hotelů a restaurací ČR najdu kolegy, kteří spolu s námi budou lobbovat
za lepší systém vzdělávání budoucích

Jak Praha, tak Karlovy Vary jsou spjaty
s Karlem IV., jehož 700. výročí narození si letos připomínáme. Budou z toho
hotely v Česku proﬁtovat?
V prvé řadě přeji Karlovi dalších 700 let
světového věhlasu. Byl osobností, která
nejen pro země Koruny české, ale i řadu
dalších evropských států hodně znamená.
Založil první univerzitu na sever od Alp,
a tak se opět vracím ke školství. Karel IV.
věděl, že vzdělaný, profesně zdatný národ
je i hospodářsky úspěšným národem.
700. výročí narození tohoto panovníka
by Praze, Varům a obecně i celému Česku mohlo pomoci v propagaci naší destinace v zahraničí, kde si Karla IV. rovněž
vysoko cení (povětšinou to jsou hlavní
zdrojové trhy českého incomingu). Přípravy na oslavy výročí však zatím vypadají nesměle, chybí systematické plánování v předstihu a včasná nápaditá kampaň,
což je škoda. Kromě Karla IV. je pro Prahu
velkým tahákem také současná mezinárodní situace. Česko totiž i nadále zůstává
bezpečnou zemí a Praha bezpečnou metropolí. Zdůrazňovat ve světě tuto předost
vytváří velký potenciál pro budoucnost
českého cestovního ruchu.

>>> www.viennahouse.com
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Tereza Zimmermannová
Hotelová škola Teplice, maturitní obory
Cestovní ruch, Hotelový management
školní praxe
Grand hotel Pupp, Karlovy Vary
Best western hotel Vladimir, Ústí nad Labem
Hilton hotel, Praha
Intercontinental, Praha
2× obsluha prezidenta ČR, Pražský hrad
1× obsluha prezidenta ČR, Větruše, Ústí nad
Labem

Stáž na Swiss School
of Tourism and
Hospitality, Passugg

S

e studentkou Hotelové školy Teplice Terezou Zimmermannovou
se v Teplicích potkáváme 19. ledna 2016.
Terezo, loni v létě jste absolvovala stáž
ve Švýcarsku na Swiss School of Tourism
and Hospitality,
Passugg. Bylo těžké
se tam dostat?
O možnosti stáže
na Swiss School
of Tourism and
Hospitality a práce ve Švýcarsku
jsem se dozvěděla od ředitele HoteTereza
lové školy TepliZimmermannová
ce pana Nekudy
na jednom z barmanských kurzů. Nabídka obsahovala
nejen studium, ale i možnost ﬁnančního
přivýdělku. Baví mě pracovat a ráda cestuji. Chtěla jsem se podívat do další země
a zlepšit si němčinu. Podmínky přijetí
byly: být starší osmnácti let, projít přijímacími zkouškami a v případě přijetí se
dopravit do Švýcarska. V únoru 2015 jsme
proto se zástupkyní ředitele Hotelové školy Teplice paní Fričlovou jely do Poděbrad,
kde proběhly ústní a písemné pohovory.
Písemný test nebyl příliš zaměřen na překlad ani gramatiku – bylo nám řečeno, že
jeho cílem je především zjistit rozsah slovní zásoby a schopnost uchazeče řešit různé
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situace. Okruhy proto obsahovaly pracovní
problémy a my měli napsat, jak bychom je
řešili. Při ústním pohovoru s námi hovořili
naši dva budoucí švýcarští učitelé, pánové
Wicki a Schmidt. Z Hotelové školy Teplice
jsme příjímací testy úspěšně zvládly dvě:
kromě mě ještě moje kolegyně ze čtvrtého
ročníku. Přišly nám smlouvy a instrukce.
Studium ve Swiss School of Tourism and
Hospitality probíhalo od 13. do 27. června a bylo zakončeno praktickými a ústními zkouškami. Během celého kurzu byl
stanoven dress code a požadavek hovořit
mezi sebou výhradně německy, a to i mezi
námi, Čechy a Slováky. Pak jsme se všichni
přijatí studenti rozjeli do svých pracovišť
a pobyt jsme završili 15. října 2015.
Zmínila jste, že vás baví pracovat.
Když nejsem v práci, připadá mi, že
nemám co dělat. S brigádami jsem začala v patnácti. Hned, jak mi to dovolil věk,
jsem chtěla na brigádu a od té doby jsem
už prošla mnoha podniky. Hotelnictví jsem
si vybrala proto, že mám ráda cestování
a kontakt s lidmi. To byl i důvod, proč jsem
volila studium na Hotelové škole v Teplicích. Slyšela jsem o oborech, které vyučuje, a možnosti absolvovat profesní kurzy,
z nichž mám už některé za sebou – barmanské a baristické. Motivovalo mne také to,
že žáci Hotelové školy Teplice hodně jezdí
na soutěže a že škola má dobrou úroveň,
což dokládá nejen titul „Škola roku 2011“,

pracovní zkušenosti
hostessing, Noe’s agency, Praha – 1 rok
obsluha + příprava, Fit Bar, Ústí nad
Labem – 6 měsíců
obsluha + barista, Cinema caffé, Ústí nad
Labem – 8 měsíců
obsluha + barman, Coctail Bar, Teplice
(2× plesová sezona)
obsluha, Best western hotel Lichtenwalde,
DE – 2 měsíce
barman + barista, Restaurant and bar
Utopia, Ústí nad Labem – 2 měsíce
obsluha + barman, The legends of rock caffé,
Ústí nad Labem – 3 měsíce
barman + barista, hotel Ostrov, Ostrov –
2 měsíce
obsluha + barman, Alpin Center Sustenpass,
Hotel Steingletcher, CH – 3,5 měsíce
kurzy
2013 – baristický kurz (M. Křižka)
2015 – barmanský kurz (Z. Javorský)
2015 – Sommer Stagiaires Programm (Swiss
School of Tourism and Hospitality, Passugg)
soutěže baristů
Bacardi-Maritini cup 2014, 2015
Pivocup Žatec 2015, 2016
Finlandia cup 2014, 2015
Gastro Kroměříž 2015
jazykové znalosti
angličtina – plynule (10 let)
němčina – plynule (7 let)
zájmy
mixologie, baristika, cestování, vzdělávání,
čtení

ale i fakt, že její žáci a učitelé na Pražském
hradě obsluhovali řadu světových osobností. Hotelnictví jsem si vybrala i proto, že je
to maturitní obor, protože bych ráda pokračovala na některé z vysokých škol.
Jak se k vám Švýcaři chovali?
Prvních čtrnáct dní na Swiss School of
Tourism and Hospitality jsem z nich byla
nadšená. Naši učitelé byli zlatí! Potom
ale, když jsem přišla pracovat do horského hotýlku Steingletcher v Alpin Center
Sustenpass, mi šéf se svou manželkou
dávali hodně znát, že jsem pro ně „nižší
level“. Hosté, ti ne. Tipovali, že jsem z Polska nebo Holandska. Když jsem jim řekla,
že jsem Češka, nikdy nezměnili tón, kterým se se mnou bavili.
Co to s vámi dělalo, když si šéf na vás
„léčil“ svůj komplex méněcennosti?

Hrozně mě to mrzelo, protože doposud byl se mnou každý, pro koho jsem
pracovala, moc spokojený. Najednou tu
byl on, z něhož čišelo, že by mě nejraději vyhodil, kdyby nebyl smluvně vázán
se Swiss School of Tourism and Hospitality. Zakomplexovanost si vybíjel tím, že
na mě každou chvíli křičel, než jsem se
naučila dělat věci tak, aby nenašel další důvod. Během těch třech a půl měsíců jsem našla způsob, jak tomu čelit. Já
se zkrátka nevzdávám! Když něco začnu, tak to dodělám. Nedokázala bych si
odpustit, kdybych podlehla tlaku a tu práci vzdala. Sice jsem si říkala, že až budu
mít po prvních dvou měsících našetřeno
na splacení stáže (vzdělávací kurz musí
jeho účastník následně z výplat uhradit),
v posledním měsíci odjedu, ale zapřela
jsem se a vydržela.
Chtěla byste se do toho hotýlku někdy
vrátit?
Moc ráda, kdyby tam bylo jiné vedení.
Swiss School of Tourism and Hospitality má letitou tradici.
A úžasný areál! Obrovský starý dům.
Velké prostory. Bydleli jsme po jednom
dvou lidech. K dispozici nám byly lobby,
knihovna, ﬁtko, klubovna, krásná jídelna a učebny. Ale ne učebny jako u nás.
Posluchárny jako na vysokých školách.
Školu obklopovala nádherná zahrada,
kam jsme rádi chodili posedět. Studium
jsme začínali kolem sedmé hodiny ranní
a končili v sedm večer. Byli jsme rozděleni do tří tříd. Točili jsme jak praxi, tak
teorii. Každá třída měla denně obsluhu
na jednom stolování. Museli jsme dodržovat dress code: černý spodek, bílý vršek,
což bylo velmi hezké. Učili jsme se především praxí. Nebylo to stereotypní sezení
v lavicích. Dělali jsme prezentace, absolvovali výklady, jezdili po exkurzích. Byli
jsme ve vinařství, v sýrárně… Během těch
čtrnácti dnů jsme toho stihli hrozně moc.
Do Swiss School of Tourism and Hospitality bych se ráda vrátila udělat si gastronomického bakaláře. Nabízí i vyšší a vysokoškolské studium. Navíc se na vyšší škole
vyučuje jak v němčině, tak v angličtině,
která (přestože jsem teď dlouho hovořila německy) je mi bližší. Určitě by to pro
mě byl prestižní odrazový můstek k tomu,
vydělávat ve světě a cestovat.
Co vám dala Hotelová škola Teplice,
abyste v Passuggu uspěla?
Mimo jiné profesní zručnost, která se
mi u švýcarského zaměstnavatele skvěle

hodila. Tedy to, že jsem uměla nosit talíře. Ale abych to nezlehčovala. Teplická hotelovka mi dala skvělý základ být
dobrým gastronomem. Za to, co mne
naučila, si její pedagogický sbor určitě
zaslouží velkou pochvalu. Číšníka totiž
může dělat skoro každý, ale důležité je
znát obor do hloubky. Kdybych do Švýcarska vyjela bez tohoto základu, neměla bych ponětí, co mi tam kdo vykládá či
co po mně chce.

Co by se ve vašem oboru z toho, co je
u Švýcarů, mělo aplikovat v Česku?
Vyšší platy. Praktikant v Česku si za čtyři měsíce vydělá asi tak dvacet tisíc korun –
já si ve Švýcarsku za ty čtyři měsíce vydělala o sto tisíc víc. Sice je tam třikrát dráž,
avšak platy pětkrát vyšší než tady. Pro mladé lidi je jet na takovou stáž úžasné i v tomhle. Kdybyste čtyři měsíce jako brigádník
dřeli v Česku, nemáte ani ze čtvrtiny to, co
si přivezete ze Švýcarska.

Změnil vás pobyt ve Švýcarsku?
Určitě. Mám pracovité rodiče. Dlouho
podnikali a vždycky mě hodně podporovali. V kurzech, při soutěžích i v osobním životě mi dodávali velké povzbuzení. Maminka sice bývá vyděšená, když
jí každou chvíli volám, že pojedu tam
a tam. Ale už si zvykla. Rodiče říkají,
že jsem blázen, protože kvůli brigádám

Co podle vás některé z vašich vrstevníků demotivuje být co nejlepší v oboru?
Na to neznám odpověď. Vždycky jsem
„plavala“ tak trochu proti proudu. Myslím, že je to o povaze člověka a o tom,
jaké vzory ho obklopují. I proto se někteří z nich spokojují s průměrností. Když
si povídám se spolužáky a říkám: „Zkuste tu stáž, vyzkoušejte to či to…“, popíšu

Hotelová škola Teplice mi dala skvělý
základ být dobrým gastronomem. Za to,
co mne naučila, si její pedagogický sbor
určitě zaslouží velkou pochvalu.
a praxi už od šestnácti let téměř nechodím domů, avšak podporují mne v tom.
Vždyck y v yslechnou mé nadávání,
když mi něco nejde nebo mě cosi trápí
v práci, a radí na základě svých zkušeností. Bydlet u rodičů a na měsíc nebo
na dva si odjet pracovat kousek za hranice do Německa s možností stavit se
na víkend doma, kdy vám rodiče každou chvíli něco přivezou nebo pošlou
a postarají se, je určitě něco jiného než
spoléhat sama na sebe. Zkrátka, jak si
to tam s nadřízenými a kolegy zařídíte, tak se k vám budou chovat. Rodičům
si maximálně můžete postěžovat po síti
nebo telefonu. Ve Šv ýcarsku jsem se
musela naučit vycházet s penězi, a když
nastal problém, řešit ho sama za sebe.
Když tady člověk onemocní, maminka
mu dojde pro léky, domluví lékaře apod.
Ve Švýcarsku jsem si musela všechno
zařídit sama. Za ty čtyři měsíce, když
se člověk nedá semlít nepřízniv ými
okolnostmi, hodně zmoudří a duševně
vyroste. Když člověk jede do ciziny, určitě by se měl připravit na to, že to nebude procházka růžovou zahradou. Může
se stát, že si tam s někým nesednete, stejně jako já si v horském hotýlku Steingletcher nesedla se svým nadřízeným.
Naštěstí tam byl super pracovní tým.

výhody, oni na to řeknou: „No ty seš jiná.
Já bych ty čtyři měsíce nedal, nedala.“ Asi
nechtějí víc.
Co Švýcarsko?
Z horského hotýlku Steingletcher to byl
kousek na Sustenpass, kudy vede spojnice mezi kantony Bern a Uri. O každém
volnu jsme chodili na horské túry. Došli
jsme tak i na horskou boudu Tierberglihütte ve 2 700 m n. m. Švýcarská příroda, to je něco úžasného! Není tam moc lidí, nejezdí moc aut. Je tam klid. Uprostřed
léta nádhera! Potom bylo super, jak měsíce plynuly, vidět, jak se mění alpská příroda. Hned bych se tam vrátila! Ke konci pobytu jsem jela na pracovní zkoušku
dolů do Meiringenu do italsko-mexické
restaurace, kde jsem uspěla – a byla jsem
ráda, že coby servírka mohu pracovat pod
jiným šéfem než doposud. Měla jsem příjemnou, milou šéfovou, takže jsem si tam
domluvila práci i na léto 2016. Pak jsem
v Meiringenu ve stejném podniku strávila i Vánoce a zjistila, jak moc mi švýcarské
Alpy chybějí.

>>> www.sostp.cz
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25 let

Střední školy obchodní,
České Budějovice, Husova 9
Střední škola obchodní, České
Budějovice, Husova 9
patří k nejlépe vybaveným středním školám v regionu. Významně tomu pomáhají finanční prostředky z Evropského
sociálního fondu. „Technické vybavení,
úzká vazba praktické a teoretické výuky
na požadavky trhu práce přispívají k rozvoji dovedností žáků a zvyšují možnosti uplatnění absolventů,“ říká ředitelka

činnosti. Učí se komunikovat se zákazníkem, provádět činnosti související s turismem, realizovat cizojazyčné prohlídky
a řešit problémy ve ﬁrmě.

7. ročník soutěže „Vítejte u nás“
se uskuteční 15. a 16. června 2016 v Českých Budějovicích v DK Metropol,

pro výuku předmětů spojených s cestovním ruchem i závěsné mapové systémy. Docházkové hodiny nainstalované v obou učebnách pomáhají i v práci
mzdové účtárny.

Sociální partneři
Jednou z priorit Střední školy obchodní
v rámci odborného výcviku a odborných
praxí žáků a dalšího vzdělávání učitelů

tradičně s významnou podporou Jihočeského kraje, statutárního města České
Budějovice a řady sponzorů. Tato mezinárodní soutěž prezentačních dovedností, kterou škola pořádá, je určena žákům
středních škol zaměřených na cestovní
ruch, hotelnictví a gastronomii a řadí se
k největším tohoto typu v České republice. V Jihočeském kraji je pak zcela unikátní. Výjimečné postavení zaujímá i při
podpoře regionálního cestovního ruchu.

školy Mgr. Jarmila Benýšková. Kromě
maturitních oborů Obchodník, Ekonomika a podnikání a Cestovní ruch nabízí škola i tříletý obor Prodavač a nástavbové studium pro absolventy tohoto oboru. Mnozí
z absolventů úspěšně podnikají, získávají zkušenosti v zahraničí nebo pokračují
ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

Předmět Fiktivní ﬁrma
významně napomáhá rozvoji podnikatelských dovedností žáků školy. Technické
vybavení učeben umožňuje skupinovou
práci, navozuje prostředí jednotlivých
oddělení podniku. Žáci zakládají ﬁrmu
a v průběhu studia ji vedou. Řeší různé,
a to i krizové situace. Obchodují s tuzemskými a zahraničními firmami. Využívají IT technologie se specializovanými
softwary, dotykovou obrazovku, skartovací stroje, multifunkční kopírovací
technologie a další zařízení běžná v současném podnikání. V učebně zaměřené na obchod také využívají elektronickou pokladnu, včetně čtečky EAN kódů
a testeru bankovek, v učebně určené
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je spolupráce se sociálními partnery.
Významně k ní také přispěl projekt
„Pospolu“. Díky vstřícnosti firem mají
žáci i učitelé možnost účastnit se například produktových školení na jejich pracovištích a seznamovat se s novinkami
ve svých oborech.

Výuka cizích jazyků
je vedena tak, aby získané znalosti byly
co nejvíc uplatnitelné v budoucí profesi
absolventa. Jazyková příprava je navázána na výuku odborných předmětů. U žáků jsou rozvíjeny komunikační dovednosti ve všech oblastech jejich odborné

Za šest předchozích ročníků se jí zúčastnilo na dvě stě padesát soutěžících. Diváci tak už mohli zhlédnout 125 prezentací v jedenácti soutěžních kategoriích.
V letošním ročníku se soutěžní družstva
představí v tématu „Přijeďte k nám, přijeďte za sportem“ a naplánují trasu poznávacího zájezdu „Po stopách Karla IV.“.
Doprovodný program soutěže navazuje
na témata prezentací a zdůrazňuje atraktivity Jihočeského kraje. Mimo jiné bude
zahrnovat tradiční návštěvu Otáčivého
hlediště a Českého Krumlova, „Olympijského parku Rio–Lipno 2016“ aj.

>>> www.sso.cz

Střední škola společného
stravování, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace,

Střední škola
společného stravování,
Ostrava-Hrabůvka

S

ředitelem Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka,
Mgr. Pavlem Cieleckým se potkáváme 3. února 2016 v době, kdy na této
škole probíhá kuchařská soutěž žáků
7. až 9. tříd základních škol.
Pane řediteli,
vaše škola pořádá osmnáctý ročn í k „ Č o ko l á d o vé vařečky“, jehož
generálním sponzorem je MAKRO
Cash & Carry ČR.
Mgr. Pavel Cielecký
Soutěž jsme iniciovali, abychom
obory kuchař a číšník přiblížili žákům
základních škol, a ti se tak mohli důkladněji seznámit i s naší školou. Soutěžící mají zadány základní soutěžní suroviny, mezi
nimiž letos figuruje mleté maso. Doma
nebo ve škole si mají vymyslet recept
a tady v sále před publikem v časovém
limitu vyhotovit tři porce teplého pokrmu
s přílohou. Porota jejich práce vyhodnotí
a zhotovitel vítězného pokrmu převezme
trofej – dort ve tvaru čokoládové vařečky.
Přestože na území Česka může průvodcovat kdekdo bez relevantních znalostí
a živnostenského oprávnění, natož aby
danil příjmy z této činnosti (protože se
nikdo neobtěžuje prokázat mu opakovanou činnost za účelem výdělku), vaše
škola letos pořádala už 7. ročník soutěže
„Mladý průvodce“.

V roce 2007 jsme začali vyučovat obor
Cestovní ruch. A protože pro gastronomické obory už existovala řada soutěží,
vymysleli jsme „Mladého průvodce“. Žáci si na stanovené téma připraví dvanácti- až patnáctiminutovou prezentaci. Před
svým průvodcovským soutěžním výkladem (částečně v cizím jazyce) píší znalostní test. Jejich výkony hodnotí porota
složená z profesionálních průvodců a pracovníků cestovních kanceláří.
Letos si vaše škola připomíná 60. výročí
svého založení.
Činnost zahájila ve Vranově nad Dyjí. Pak
došlo k jejímu přemístění do Ostravy. Vystřídala několik zřizovatelů a po celých šedesát
let si držela dobrou úroveň a skvělé renomé. Každoročně spolupracuje s řadou kvalitních restaurací. Jen v Ostravě jich je přes
třicet. O kvalitě školy svědčí i úspěšnost žáků na oborových soutěžích, při nichž dochází k meziškolnímu porovnávání jejich zručnosti a znalostí. Zásadní podíl na tom mají
učitelé odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů a zejména mistři odborného výcviku. Ať už kuchaři, cukráři, nebo
číšníci. V rámci oslav šedesátiletého výročí
jsme loni v listopadu uspořádali „Adventní
kouzlení“. Soutěže se krom našeho družstva
zúčastnily týmy partnerských škol z Francie, Slovenska, Česka. Týmy tvořili dva
kuchaři a dva číšníci, kteří před hosty připravili čtyřchodové menu a tabuli pro deset
hostů. Očekáváme, že se i tato soutěž stane
pro naši školu tradičním setkáním s představiteli spolupracujících ﬁrem a institucí.

byla založena roku 1956. Po celou dobu
se zaměřuje na vzdělávání v učebních
a studijních oborech: Kuchař, Číšník,
Kuchař-číšník, Cukrář a Služby cestovního ruchu. Absolventi
učebních oborů mají
možnost pokračovat
ve dvouletém maturitním nástavbovém
s t u d i u . Z a j i š ťu j e
i vzdělávání dospělých
formou dálkového studia, organizuje gastronomické kurzy. Výuka
předmětů zaměřených
na gastronomii probíhá převážně v odborných pracovnách
(učebna stolničení,
laboratorní kuchyně
a cukrárna, vinotéka)
a v multimediálních
učebnách.

Co další zahraniční spolupráce?
Ta se odehrává přes projekty, které pořádá Dům zahraniční spolupráce,
donedávna Leonardo, teď Erasmus+, kdy
každoročně žáky vysíláme do dvou tří destinací. Nejčastěji do Francie, Anglie a Itálie, chystáme se i do Španělska. Teď jsme
si podali žádost o výjezd do Rakouska.
Kromě toho máme navázánu další formu spolupráce, kdy žáci na základě výběru jezdí na dvou- až tříměsíční stáže.
Spolupracujeme s francouzskou rekreační oblastí Bourget-du Lac v Savojských
Alpách a s Irskem. Jeden z našich úspěšných absolventů, Jiří Thiel, dnes i díky této zahraniční praxi pracuje ve francouzském Saint Tropez v restauraci oceněné
dvěma michelinskými hvězdami.

>>> www.ssss.cz
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Jak jsme se
stali kolonií
Cílem Institutu globálních studií, vědecko-výzkumného pracoviště
Univerzity Jana Amose Komenského Praha, je v rámci základního
vědeckého výzkumu popsat a pochopit zákonitosti globálních procesů
a spolu s tím vytvářet zázemí univerzitním pedagogům a posluchačům.

S

ředitelem Institutu globálních studií prof. PhDr. Oskarem Krejčím,
CSc., a vedoucí Kabinetu globální
ekonomiky doc. Ing. Ilonou Švihlíkovou,
Ph.D., Univerzity Jana Amose Komenského Praha se na jejich akademické půdě
potkáváme 2. února 2016.
Pane profesore,
čím se vaše vědecko-výzkumné pracoviště zabývá?
V rámci pedagogické činnosti je
jeho cílem vytvářet zázemí univerzitním pedagogům
a prezentovat posluchačům, jak vypaprof. PhDr. Oskar
Krejčí, CSc.
dá vědecká práce.
To, co pedagogickou činnost a její cíle přesahuje v rámci
základního vědeckého výzkumu, je popsat
a pochopit zákonitosti globálních procesů,
a to ve dvou větvích. Jedna část našeho institutu se zabývá světovou politikou (tu mám
na starost já), druhá globální ekonomikou.
Tu zase řídí kolegyně docentka Švihlíková.
Světová politika je vnitřně členěná.
Obecně nás zajímají například globální
geopolitické procesy. Jak jdou silokřivky
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prostorem. Z druhé strany, jak vydeﬁnovat český národní zájem. Chcete-li, státní zájem. Politiku svíráme z obou stran,
ve všech možných vrstvách. Světový systém, stát a také chování státníka – jak se
jednotlivec projevuje v mezinárodních
vztazích. Včetně teorie lidských práv
a jejich role v mezinárodních vztazích.
Pane profesore, během ani ne ročního působení vašeho týmu na půdě Univerzity Jana Amose Komenského už
za sebou máte další dvě větší vědecké
akce.
Ta první se týká japonsko-čínské války
za druhé světové války a pořádali jsme ji
společně s velvyslanectvím Čínské lidové republiky v Česku. To je oblast mocností. Na ni na podzim naváže konference
k prezidentským volbám v USA. Chystáme i další, například ke geopolitice Ruska, což je momentálně mé nejdůležitější
téma. V ekonomické části by to měla být
práce na téma, co Číňané chápou pod ekonomickým normálem.
Oblast českých národních zájmů
do sebe vstřebává i vztah k mocnostem.
Na toto téma Hynek Kmoníček v časopisu Všudybyl říká: „Když budeme vědět,
kdo jsme, budeme vědět, proč to jsme.

Tahle otázka není věcí politického přesvědčení. To je věc, která jde ke smyslu
naší národní a státní existence. Ke smyslu existence západních Slovanů na území mezi Německem a Ruskem. Na území, kde ve dvacátém století vznikly dvě
světové války a kde se snažíme udržet
jedno údolí v rukách západních Slovanů. Kde základním úkolem českého diplomata je, abychom byli natolik
západní, abychom se ještě nestali Němci, a současně natolik Slované, abychom
se ještě nestali Rusy. Pak dokážeme být
západními Slovany, mít své malé údolí, jedno státní logo, několik preferenčních výrobků, na kterých to logo bude.
A když ten výrobek bude kvalitní, tak
se nám třeba za nějakých osmdesát či
sto let (ostatně Československu to trvalo víc než padesát let) podaří vybudovat
tu novou značku. Protože dnes ji ještě
nemáme.“ (Viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „My jsme to, co zbylo, když Slováci odešli“.)
Proto do své práce musíme zapojit i trošku našeho dějepisu a speciﬁcké zeměpisné postavení. V tomto smyslu je naše pracoviště jedinečné. Mnohodimenzionální!
Zhodnocujeme při tom své životní zkušenosti. V našem týmu působí i dlouholetý
praktik, vedoucí Kabinetu světové politiky doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc., (někdejší šéf vojenské kontrarozvědky) a velice
invenční vedoucí Kabinetu globální ekonomiky doc. Ing. Ilona Švihlíková, kteří do teoretického spekulování přinášejí
praktický rozměr. Akce, která zrovna dnes
probíhá, se týká problematiky možného
kolapsu světových ﬁnančních trhů. Máme
za sebou prezentaci knížky doc. Švihlíkové Jak jsme se stali kolonií. Předevčírem
jsme přednášeli na téma „Scénáře globálního vývoje“ a snažíme se odhalovat souvztažnosti toho českého a světového.
Paní docentko Švihlíková, pan profesor
Krejčí zmínil vaši poslední publikaci Jak
jsme se stali kolonií.
Spolu s profesorem Krejčím a docentem
Gavlasem si ve sféře globálních studií tak
trochu plníme své sny, což na našem bývalém společném pracovišti už moc nešlo.
Oblastem mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnosti a mezinárodní ekonomie se věnujeme z poněkud jiného
úhlu. Analyzujeme současný stav a věnujeme se predikcím s cílem povznést tento
obor na vyšší úroveň. K prezentaci výsledků využíváme různé platformy a nástroje včetně konferencí a seminářů. Všichni tři jsme publikačně činní. Přednášíme

studentům, přičemž jim neopomíjíme
zprostředkovávat nejnovější světové
poznatky.
Publikace Jak jsme se stali kolonií v jistém ohledu tematicky koresponduje s obsahem interview s JUDr. Rostislavem Dvořákem, členem Výkonného
výboru sektorové organizace výrobních družstev Celosvětové organizace
družstev ICA a předsedou Svazu českých a moravských výrobních družstev, „V demokratické společnosti je
ignorance poměrně častá, i když nepatřičná“ (viz www.e-Vsudybyl.cz). Zkrátka
že z Česka odtékají peníze jak v přidané hodnotě,
tak v zisku z dané
produkce.
V knize Jak jsme
se stali kolonií se
dívám, co se odehrálo po roce 1989,
kdy jsme se stali
doc. Ing. Ilona
tzv. závislou ekoŠvihlíková, Ph.D.
nomikou. Závislou v tom smyslu, že velká část českého hospodářství je
v zahraničních rukou. České dcery nadnárodních korporací nemají pod kontrolou
výrobní proces. Většinou je tam nějaká
nižší střední přidaná hodnota. Nemohou ovlivnit ﬁnální cenu své produkce,
což mj. vyúsťuje v obrovský odliv zisků
ze země a také znamená, že zbývá daleko méně peněz na mzdy. Tento model se
zacykloval. To znamená, že ve ﬁliálkách
cizích společností zůstává méně ﬁnančních zdrojů, takže chybějí na významnější navýšení životní úrovně obyvatel hospodářsky kolonizované země, na vědu
a výzkum a řekněme i na podporu dalších
národních struktur. V knize Jak jsme se
stali kolonií upozorňuji, že tenhle stav je
neudržitelný, neboť se neustále zhoršuje.
Ilustruje to i propastný nepoměr mezi českou a západoevropskou mzdovou úrovní
a naprosto abnormální nepoměr
kou
mezi českou a německou
avýkonností. V tomto parametru Česko úplně trčí!
Kromě toho, že analyzuji, jak k této zoufalé situaci došlo, se
snažím navrhovat
nějaká její řešení,
i když dominantně to
musí být řešení politická, protože je to velká
politická otázka.

Avšak! Jak nejmladší dějiny demonstrují, v hospodářsky kolonizované
zemi než soutěžit, konkurovat kvalitou a cenou je při získávání obsazených
odbytišť zákonitě rentabilnější „udělat“
či koupit si vlivného p
politika a investovat do vstřícnosti tamního
managementu,
aby konkur ujíc í p o d n i k y, b a
celá odvětví vedly
k útlumu, a do gloriﬁkace takovéhoto
ž
počínání. A i když
nejen obchodní
z ájmy b y l y dů v o odem ovací Českoslolívensku, když v yklíeho
zelo mapy světa a jeho
téři
producenti a exportéři
ničsvá domácí a zahraniční odbytiště (aby na nich
výrobky českých a slovenských fabrik a naši
dukci
zemědělskou produkci
ce chonahradila produkce

obchodních společností, které vytváří lokální struktury, jež bývají v národních rukou, a mohou významně pomoci, abychom dokázali překonat stávající
model závislé ekonomiky, resp. hospoy kolonizované země.
dářsky
Paní doc
docentko, co vaše
pedagogi
pedagogická činnost?
Jsme v procesu, kdy
čekáme
čekáme, jestli se budeme mo
moci věnovat oboru Mezinárodní
Mez
vztahy
na úro
úrovni bakalářské,
tedy n
nejen jako činnosti základního
vědec
vědeckého výzkumu.
Mom
Momentálně studentům Univerzity Jana
Am
Amose Komenského Praha přednáším magisterskou
m
makroekonomii,
ccož je předmět,
k
který mám velice
rráda. Vždy se jim

V knize Jak jsme se stali koloniíí se dívám,
co se událo po roce 1989, kdy jsme se
stali tzv. závislou ekonomikou. Závislou
v tom smyslu, že velká část českého
hospodářství je v zahraničních rukou.
vatelů, pěstitelů, výrobců a dodavatelů
investičních celků z tzv. hospodářsky
vyspělých zemí světa a v Česku poklesla společenská prestiž dělnických profesí, řemeslné invence a technických
oborů, jež po generace činily naši vlast
vysoce konkurenční), je rovněž zákonité, že nemá-li kdo rovnocenné soupeře
(a je celkem jedno, zda ve vzdělávání,
byznysu, vojenství, či v politice), dělá
si, co chce.
Ovšem jistá řešení tohoto tristního
stavu existují. Co se týče hospodářs
dářské dekolonizace Česka,
v tom bychom se s doktorem D vořá kem dobř e
shodli, protože jedním
z pr vk ů, ja k překo nat postavení závislé
ekonomiky, je rozvoj
t uzemsk ých podn iků se sídlem „matek“
v Česku. Tedy i podpora
a zvýšení celospolečenské
pr
prestiže
družstevní formy

snažím ukázat, jak lze jednotlivé modely ekonomických teorií aplikovat na současnost. Chci, aby se orientovali v základních statistikách. Aby pochopili současné
dění a neviděli je jako divný soubor náhod,
ale jako něco, co má vnitřní logiku. Jako
proces, u nějž spolu při definování příčin a následků dopadů na jednotlivé vrstvy obyvatel a predikování vývoje „zápasí“
různé ekonomické teorie.

>>> www.ujak.cz
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Tě
Těžko
ěžko m
může někdo učit režii
hraného
hra
aného ﬁlmu, když za sebou
n
emá a
nemá
ani jeden hraný ﬁlm
neprožili.
i. Přesto když jsem
m se v roce 1968
pokusil emigrovat, tak to
o bylo Německo,
k
kd
e jse
em zakotvil. To z to
ttoho důvodu, že
kde
jsem
jjsem
js
em m
luvil německy, a ne anglicky. Jinak
mluvil
bych
h spíš jel do Britán
nie n
Británie
nebo do Ameriky. V Německu jsem
ky
mv
ydrž jen půl roku,
vydržel
p
rotože tam na můj
ůj vkus a životní trauma
protože
bylo moc Němců.
Němců
ů. Kam jsem
js
se podíval,
samej Němec! T
ak jsem se pokusil odjet
Tak
do Izraele, ka
am mne lákali
kam
lákali. Tam zase bylo
moc Židů…
… Takže jsem se pokorně vrátil.
Nepůjd
du nikam. Zůstanu tady.
t
Nepůjdu

N

ezačít
ezačít
ezač
ít rrozhovor
ozho
oz
hov
vor s proslulým
proslu
ulý
lým ﬁlmovým režisérem
m a sscénáristou
cénáristou
profesorem Dušanem Kleinem
„Básníky“, to snad ani nejde.
Pane profesore, dnes už to dávno není
trilogie, ba ani pentalogie…
Ano, teď jsem dokončil šestý díl, který jsme nazvali „Jak básníci čekají
na zázrak“. Je natočeno, sestříháno, dodělám hudbu a ruchové operace a 12. dubna
2016 bude premiéra.
Ve všech dílech „Básníků“ se odráží
dobový stav společnosti. Co je převládající charakteristikou české mentality?
Nejsem Čech, jsem Slovák. Má mentalita je možná víc slovenská než česká.
Nevím, jaká je mentalita českého národa.
Znám plno vynikajících lidí a nikdy mne
nezajímalo, jestli jsou Češi, nebo Slováci. Teprve podle jazyka jsem poznal, jestli je to Slovák, nebo Němec. Zajímalo mě,
jaký to je člověk charakterově. Poznal
jsem výborné lidi jak v českém národě,
tak ve slovenském, a plno blbců na obou
stranách taky. Nikdy jsem o tom neuvažoval jako o národu obecně. Já vím, že
se říká, že Němci mají takovou mentalitu, Angličané takovou… Pro mě platí, jací
konkrétní to jsou lidé. V životě jsem měl
hodně štěstí, že jsem narazil na charakterově kvalitní lidi, ale kolikrát i na lidi,
kteří mi ublížili, kteří charakterní moc
nebyli. Prožil jsem životní trauma tím, že
jsem byl coby židovské dítě v koncentračním táboře. Proto mám ve svém podvědomí na německý národ možná trošku jiný
názor, než mají lidé, kteří něco takového
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Je Č
Česko dobrým místem pro život?
To podle jakého kódu to člověk rozebírá. Jsem tu spokojený, prot
protože tu vyrostly
moje děti, zabydlely se, našly
na
svá povolání. Takže si říkám: „Mohlo být hůř.“ Jsem
totiž konstruktivní pesimista. Často nadávám, ale v skrytu duše jsem spokojený.
No, mohlo by být líp.
Kromě toho že jste natočil řadu děl,
včetně pro pojišťováky a nabízeče všeho možného i nemožného malebně
didaktického ﬁlmu na motivy Hrabalovy novely „Andělské oči“, předáváte své
postřehy a poznatky i jinak než „jen“
prostřednictvím svých ﬁlmů a televizních seriálů. Jste totiž nejen úspěšným
režisérem a scénáristou, ale i univerzitním profesorem.
Po roce 1989 mne oslovila FAMU (jíž
jsem absolventem), jestli bych nechtěl převzít ročník, protože mnozí pedagogové byli
zásluhou studentů odejiti. Nabídku jsem
přijal. Pak jsem se stal vedoucím katedry

nové koncepce (já jim říkal antikoncepce).
Tak jsem z FAMU odešel a se mnou téměř
všichni pedagogové. Přišli noví. No, ale
těžko může někdo učit režii hraného ﬁlmu,
když za sebou nemá ani jeden hraný ﬁlm.
Pak jsem dostal nabídku od pana rektora
Chaloupky, abych šel učit na Univerzitu
Jana Amose Komenského Praha, a na této
univerzitě učím (s přestávkami, kdy jsem
točil ﬁlmy) už asi desátý rok.
Co učíte?
Jen to, co umím. Učení mě baví. Diskuse s mladými lidmi mi velice vyhovuje. Já zkouším je, oni zkoušejí mě. Když
jsem kdysi přišel na FAMU, řekl mi režisér
Karel Kachyňa: „Nikdy jsem se tolik nezabýval sám sebou, jako když jsem začal učit.
Najednou jsem si říkal: ‚Co jim můžu říct,
proboha?‘ Já sám nevím, jak točím.“ O to
víc jsem teď musel přemýšlet i já. Studenti vás přinutí přemýšlet o vlastní práci. Proč to dělám, jak to dělám… Tím mi
pomáhají si uvědomit, když něco dělám
špatně. Takže učení je pro mne spíš zábavou a zpětnou vazbou než prací. Překvapilo mne, když jsem byl vyzván jedním
nakladatelstvím, abych o sobě napsal knížku. Vůbec jsem se na to necítil, ale když
jsem začal uvažovat, co bych psal, začalo mne to bavit. Knihu mi vydali a na jejím konci uvedli všechny tituly, které jsem
kdy natočil. Byl jsem vyjevený, kolik jsem
toho ve svém životě „zpackal“. Je toho neuvěřitelné množství – přes sto padesát titulů. To nepočítám seriály, které měly šestnáct či šestadvacet dílů. V tom množství

Studenti vás přinutí přemýšlet o vlastní
práci. Proč to dělám, jak to dělám… Tím mi
pomáhají si uvědomit, když něco dělám špatně.
režie a udělal si profesuru, v čemž byla tehdejší FAMU výjimečná. Filmová akademie
múzických umění měla během své existence asi sedm profesorů! Většina z nich už je
po smrti. Pokud vím, už jsme jen tři. Já,
profesor Svoboda a profesor Němec. Pedagogickou činnost jsem dělal se vší pokorou
a zodpovědností. Pak ale byly volby děkana
a vyhrál je člověk, kterého jsem si nevážil.
Ten na FAMU začal dělat veliké „přemety“

pochopitelně jsou ﬁlmy, za něž se nestydím, ale i filmy, u nichž bych byl raději,
aby nebyly. Režisér je jako tatínek. Jedno
dítě zlobí, druhé je hodné… Všechny jsou
to ale moje děti. Všechny mám rád. I když
trochu víc „Básníky“, ﬁlmy „Dobří holubi
se vracejí“, „Vážení přátelé, ano“ nebo již
zmiňované „Andělské oči“. Je tam pár titulů, za které se nestydím a které jsou dokladem, že tady nejsem zbytečně.

Střední a Vyšší odborná škola
jsou zaměřeny na gastronomii a cestovní
ruch. V tomto školním roce má Střední
odborná škola kolem šesti set žáků a Vyšší odborná škola kolem sto padesáti studentů v denním a dálkovém studiu. Školy se podílejí i na vzdělávání dospělých.
Mají autorizovánu řadu dílčích kvaliﬁkací v systému Národní soustavy kvaliﬁkací, takže zájemci o příslušný výuční list jej
zde mohou získat po ověření své odbornosti v oborech Kuchař a Číšník.

Školní jídelna,
která získala 3. místo v celostátní soutěži
„Nejlepší školní jídelna 2015“, denně připraví na třináct set obědů včetně dietní
stravy a kolem sta snídaní. Zároveň připravuje stovky pokrmů studené kuchyně
pro školní bufet.

Domov mládeže
s kapacitou 120 lůžek je plně obsazen,
slouží především žákům a studentům
Střední odborné školy a Vyšší odborné
školy cestovního ruchu, České Budějovice, ale poskytuje služby i jiným školám.

Střední odborná škola a Vyšší
odborná škola cestovního ruchu,

České Budějovice
zajištění akcí pořádaných Jihočeským krajem a Magistrátem Českých Budějovic.
Propojenost škol s praxí potvrdil i projekt
realizovaný ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, který proběhl v minulém školním roce. Mezi podnikateli v gastronomii se setkal s dobrou odezvou. Díky
němu se tak žáci seznámili s novinkami,
jako je makromolekulární gastronomie aj.

Profesní rozvoj žáků
Střední a Vyšší odborná škola podporují
profesní rozvoj žáků. Slouží k tomu i kurzy: Sommelier, Barista, Barman, Moderní zdobení a Vykrajování ovoce a zeleniny.
Jejich účastníci se úspěšně umisťují v celorepublikových soutěžích. V minulém

Spolupráce s podnikateli
Střední odborná škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu úzce spolupracují s podnikateli a profesními organizacemi v oblastech hotelnictví, gastronomie a cestovní
ruch. V rámci udílení výročních cen Asociace hotelů a restaurací ČR byly opětovně nominovány na „Školu roku“. Vyzdvihnuta byla zejména jejich spolupráce při

audiovizuální systém do kuchyňského
studia umožňující on-line výuku. Nemalé ﬁ nanční prostředky jdou na odborné
vzdělávání pedagogů a do špičkových
technologií cvičných kuchyní. Ty umožňují výukovým programům držet krok
se světovými trendy. Ředitelka Střední odborné školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu, České Budějovice,
Mgr. Zdeňka Erhartová k tomu podotýká: „V poslední době mě velmi potěšil úspěch našeho žáka oboru Hotelnictví a turismus Dominika Dorňáka, který
se přihlásil do soutěže MasterChef Česko a v obrovské konkurenci se propracoval do ﬁnálové desítky. Naším cílem totiž
je být úspěšnými moderními vzdělávacími institucemi připravujícími budoucí
profesionály tak, aby obstáli na domácím
i zahraničních trzích práce.“

>>> www.skolacrcb.cz

roce se žáci Střední odborné školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu podíleli na obsluze prezidenta a jeho doprovodu
v rámci jeho návštěvy Jihočeského kraje
a připravili slavnostní oběd pro ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

Investice do budoucnosti
Střední odborná škola a Vyšší odborná š kola z pr ojek t u ROP p oř íd i ly
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Hotelová škola a Obchodní
akademie Havířov, s. r. o.,
patří mezi prestižní hotelové školy.
Vznikla 1. 9. 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v moravskoslezském regionu. Hotelová škola
v sepětí s požadavky domácí a mezinárodní praxe poskytuje maturitní vzdělání v oborech Hotelnictví a Cestovní ruch.
Obchodní akademie připravuje odborníky schopné vykonávat řídicí funkce.
Nadstandardními vzdělávacími podmínkami, vysokým počtem hodin cizích
jazyků a účastmi na mezinárodních projektech klade zásadní důraz na uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

S novými majiteli
a novou energií

S

jednatelem Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov, s. r. o., a Vyšší odborné školy Havířov, s. r. o., Mgr. Davidem Gábou
a jednatelkou a ředitelkou těchto škol
PaedDr. Jaroslavou Čelechovskou se
20. ledna 2016 setkáváme v nejkrásnější secesní restauraci, ve Francouzské
restauraci Obecního domu v Praze.
Přátelé, ačkoliv je heraldický znak Slezského velkoknížectví součástí státního znaku České republiky, Slezsko se
vytratilo nejen z názvů řady celostátních
institucí, ale vytrácí se i z povědomí obyvatel Česka.
Avšak my jsme
hrdí na to, že jsme
slezsk ý m i ško lami. Školní rok
2016/2017 začne me v k r á s nýc h ,
moderně zrekonstruovaných prostorách s novými
PaedDr. Jaroslava
majiteli a novou
Čelechovská
energ ií. V P ra ze
jsme často. Během
dvou dnů t u žáky seznamujeme
s tím, jak fung ují pětihvězdičkové
hotely, a navště v ujeme pa mátky. Letos, kdy slavíme 700. v ýročí
narození Karla IV.,
Mgr. David Gába
hlavně karolínské.
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Projdeme Královskou cestou, navštívíme Českou centrálu cestovního ruchu,
Českou národní ban k u a zav ítáme
i na Ministerstvo zahraničí ČR prohlédnout si pracovnu Jana Masaryka. Zároveň dbáme na to, aby děti ochutnaly
něco z vyšší gastronomie a užily si špičkový servis v krásném hotelu jako hosté,
o něž budou v budoucnu pečovat. Hotelová škola nás hodně baví a sepětí s praxí je naší silnou stránkou. Žáky vysíláme

Vyšší odborná škola Havířov, s. r. o.,
byla zařazena do sítě škol ČR k 1. 9. 1996
v oborech Hotelnictví a Turismus.
K 1. září 1999 rozšířila výuku o obor
Veřejná správa. Od 1. září 2007přibyl
do nabídky oborů vzdělávací program
Veřejná správa a regionální rozvoj
v denní i dálkové formě. V průběhu roku
2007 byly škole akreditovány programy
Hotelnictví a Cestovní ruch.

nás rádi navštěvují a spolupracují s našimi školami.
Z dvacetiletých zkušeností víme, že
ačkoliv už je maturant dospělý a schopný postarat se sám o sebe, potřebuje ještě asi tři roky, aby osobnostně vyzrál.
Spoustu věcí už umí, avšak na naší Vyšší odborné škole má možnost naučit se
další. Do zahraničí v yjíždí mnohem
častěji než středoškoláci. A když projde
čtyřměsíčním Skotskem, Německem či

Prosazujeme individuální přístup
ke každému z žáků. To se pozitivně odráží
při jejich soutěžních vystoupeních
a v maturitních výsledcích.
i do vzdálenějšího zahraničí, aby se tam
seznamovali s kulturou, gastronomií
a hotelnictvím a byli připraveni pracovat nejen v Česku. Záleží nám na tom,
aby praxi vykonávali ve špičkových hotelích, kde se jim věnují erudovaní praktici. Proto je nedáváme ve velkých skupinách na jedno pracoviště, ale po dvou,
po třech, aby se mohli stát součástí tamních pracovních týmů. Tento trend držíme i v zahraničí. Prosazujeme individuální přístup ke každému z žáků. To se
pozitivně odráží při jejich soutěžních
vystoupeních a v maturitních výsledcích. A co je hlavní, v jejich spokojenosti.
Takže po absolvování neutíkají z oboru
a často, i jako majitelé hotelů a restaurací,

Švýcarskem, kde pracuje v cizím systému, vrací se do Havířova jako jiný člověk.
Daleko snáz pak hledá práci a je úspěšný
při podnikání.

>>> www.obaka-havirov.cz

Naše společnost je
generálním partnerem
Vysoké školy hotelové v Praze

S

předsedou představenstva společnosti Regata Čechy, a. s., která
mj. vlastní čtyřhvězdičkové hotely Port přímo u pláže na břehu Máchova jezera a Horizont v Peci pod Sněžkou,
Iljou Šedivým se potkávám 21. ledna 2016.
Iljo, cestovnímu
ruchu v Česku se
začalo dařit.
Ano, ilustroval
to už rok 2014, kdy
se začalo blýskat
na lepší časy. A rok
2015, ten byl bezpochyby úspěšný.
Celkově platí, že
Ilja Šedivý
čeští turisté dnes
tráví větší část své
dovolené v tuzemsku, než tomu bývalo
v minulosti.
Co je toho příčinou?
Vidím dva důvody. Prvním je zhoršená
bezpečnostní situace ve světě, která mnohé odrazuje od transatlantických letů,
od cest do dříve velmi populárních severoafrických destinací a částečně i od cestování po Evropě. Češi se v Česku cítí bezpečněji. Mají tu v dosahu své zázemí a vědí, co
mohou od koho očekávat. A navíc dovolená v Česku je čím dál více v oblibě. Lidé,
jedno, ke které z příjmových skupin náleží,
se s ní dnes i rádi pochlubí.
Vaše akciová společnost Regata Čechy je
mecenášem Vysoké školy hotelové.
Slovo mecenáš je trochu nadnesené, ale
máš pravdu. Naše společnost je jedním
z generálních partnerů této školy již více
než šestnáct let a já jsem měl to štěstí spolupracovat s ní od samého počátku jako
člen její akademické a v posledních letech
i správní rady. Viděl jsem tak vznik nové
úspěšné vysoké školy, a navíc v oboru,
který do počátku tohoto tisíciletí do spektra vysokoškolského vzdělání nepatřil.
Také soukromé podnikání v oblasti vysokého školství bylo u nás dříve neznámé
a téměř nepředstavitelné. Bylo proto velkou zásluhou vedení školy, jednatele

doc. Ing. Miroslava Čertíka, CSc., prvního
rektora prof. Ing. Jiřího Jindry, CSc., ale
i všech vedoucích pracovníků, kteří přišli později, že se podařilo naplnit odvážné cíle a vytvořit vysokou školu s kvalitní
výukou a s dobrou pověstí. Poznal jsem,
jak obtížné je spojovat požadavky akademického vzdělání s profesním zaměřením bakalářského studia, realizovat spolupráci s praxí.
Během let Vysoká škola hotelová určitě
prošla mnoha změnami.
Na každém zasedání akademické rady
jsme konstatovali, že jsme zase o krůček dál k vytyčenému cíli. Škola se nebála hodnotit dosavadní výsledky a hledat
účinnější postupy. Byl jsem u toho a mám
radost, že se započaté dílo i nadále daří.
Dnes máme čtyři bakalářské a tři magisterské studijní obory akreditované ministerstvem školství a celkovou kvalitu školy
bezpochyby potvrzuje i trvale velký zájem
uchazečů o přijetí.
Na podzim loňského roku změnila Vysoká škola hotelová v Praze vlastníka a z mého pohledu tím byla důstojně

Ty se týkají hlavně učňovského školství a částečně i středních škol. Největším
je nedostatečný zájem dětí a jejich rodičů o obory zaměřené na služby hostům
a turistům. V současnosti je v gastronomii
a hotelnictví dramatický nedostatek kvalitních, odborně zdatných pracovníků. Mohlo
by se zdát, že tato tristní situace je překvapivá, protože gastronomie je dnes hodně
populární téma, a to i díky vysoké sledovanosti na ni zaměřených televizních pořadů. Veřejnost se zajímá o restaurace, hodnotí je, diskutuje o nich a šéfkuchaři se
stávají mediálními hvězdami. Avšak ani to
nedokázalo změnit společenské povědomí o našem oboru a do učení a na střední

Měli bychom se společně snažit pozdvihnout
prestiž profesí nacházejících uplatnění
v rámci cestovního ruchu a společenské
uznání těch, kdo v nich pracují.
završena jedna etapa její úspěšné cesty –
etapa jejího zakladatele, pana docenta
Miroslava Čertíka. A já mu tímto skládám
svůj hold. Nový vlastník a jednatel školy
Ing. Juraj Tinka garantuje kontinuitu jejího směřování, ale je zároveň i pozitivním
impulsem pro její další rozvoj. A já sám se
těším na další spolupráci.
Jaké jsou podle tvého názoru nejaktuálnější problémy školství, které připravuje příští profesionály cestovního ruchu?

odborné školy přivést dostatek motivovaných dětí. Myslím, že je to z velké části
způsobeno tím, že obory číšník, kuchař, ale
i třeba recepční nemají v dnešní době takové společenské uznání, jaké by si zasloužily.
Proto bychom se měli společně snažit
pozdvihnout prestiž profesí nacházejících
uplatnění v rámci cestovního ruchu a společenské uznání těch, kdo v nich pracují.

>>> www.hotelhorizont.cz
>>> www.hotelport.cz
>>> www.vsh.cz
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absolventi zužitkují ve středním i vyšším
managementu nejen leteckých podniků.

Ideální forma pro doplnění vzdělání
„Kombinovaný typ studia je konstruován
speciálně pro zájemce, kteří nemohou nebo
nechtějí do školy docházet každodenně tak,
jak to vyžaduje studium prezenční. Výuka probíhá pouze v pátek večer a v sobotu,
a to dvakrát měsíčně. Důraz proto vyučující kladou především na samostudium,“ říká
Pavel Neset.
Kombinovaná forma je proto častou volbou těch, kteří už mají zkušenosti z oboru, ale rádi by si doplnili vzdělání, ať už
z vlastního rozhodnutí, nebo třeba z pokynu zaměstnavatele. Studium zvládnou jak
zaměstnanci na plný úvazek, tak studenti, kteří si musejí přivydělávat. Je řešením například i pro maminky na mateřské dovolené.

Láká vás studium
vysoké školy?
Nikdy není pozdě začít!
Udělejte životní změnu a začněte studovat ihned. Na Vysokou školu
obchodní v Praze je nově možné nastoupit již od letního semestru.

V

ysokoškolské studium již dávno není jen pro čerstvé maturanty. Mnoho vysokých škol má dveře otevřené i pro ty, kteří střední školu
opustili již před nějakým časem. I když
se jim vysoké školy snaží vycházet vstříc,
začít se studiem v polovině akademického roku není zrovna běžnou záležitostí.
Nově s touto možností přichází Vysoká
škola obchodní v Praze (VŠO) specializující se na vzdělání v oboru cestovního
ruchu a letectví.

Vysoká škola
obchodní
láká nejen letošní
maturanty, kteří se
rozhodují, co dál.
„Studovat stále častěji začínají i ti, kteří
již mají středoškolská léta za sebou,
Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
zato se mohou pyšnit cennými pracovními zkušenostmi. Tito lidé vyhledávají
takovou možnost studia, která je příliš nevytrhne ze současného životního stylu. Zároveň již fungují spíše podle kalendářního než
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školního roku. Rozhodli jsme se jim tedy vyjít vstříc a umožnit nástup na kombinované
studium i od letního semestru, tedy od března,“ uvádí Pavel Neset, prorektor pro studijní záležitosti Vysoké školy obchodní
v Praze.

Bakalářské i magisterské obory
Studium od letního semestru se VŠO rozhodla otevřít pro zájemce o bakalářské
i magisterské obory v kombinované formě. Bakalářský stupeň nabízí obory Cestovní ruch a Služby letecké dopravy v cestovním ruchu. Studium je vhodné i pro
absolventy vyšších odborných škol, kteří mohou využít jejich časově zkrácenou
podobu. Studenti těchto dvou oborů získají odborné znalosti a schopnosti, které
uplatní nejen v podnicích z oblasti cestovního ruchu, ale díky obecněji zaměřeným
předmětům i v celé obchodní sféře.
Na magisterském stupni mohou zájemci vybírat z oborů Management cestovního ruchu a Management leteckých podniků. Přihlásit se samozřejmě mohou i ti,
kteří získali bakalářský titul na jiné vysoké škole. Po dokončení studia své znalosti

Studium od března
Akademický školní rok oﬁciálně začíná
v říjnu. Nyní se otevírá nová cesta – začít
studovat v podstatě ihned. Vysoká škola
obchodní se rozhodla studentům umožnit nástup již od letního semestru. Tato
možnost není na tuzemském akademickém poli zrovna běžná, a to i přesto, že
začátek kalendářního roku může být pro
mnoho lidí pro zahájení studia ideální.

>>> www.vso.cz

Gastro Junior Brno –
Bidvest Cup 2016

V

rámci GO a Regiontour se v Brně
konal 22. ročník mezinárodního mistrovství Česka mladých
kuchařů, cukrářů a číšníků Gastro Junior Brno – Bidvest Cup 2016. Soutěžilo přes
osmdesát žáků ze čtyřiceti škol Česka, Itálie a Slovenska. Porota soutěže cukrářů,
jíž předsedala viceprezidentka Asociace
kuchařů a cukrářů ČR (AKC) pro obor cukrář Pavlína Berziová, udělila první místo
Tomáši Horkému ze Soukromé hotelové
Denisa Svatošova z Integrované střední
školy Moravská Třebová a Marie Mašatová z Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Ocenění jim předal předseda Asociace číšníků Radek Bušina. Marie
Mašatová si odvezla i Cenu Jaroslava Flódra „Objev roku“, kterou jí předala předsedkyně brněnské pobočky AKC Eliška
Dernerová. V letošním ročníku poprvé
došlo k vyhlášení nejúspěšnější školy.
Podmínkou udělení ceny bylo splnit úkoly na výbornou a obsadit všechny obory

školy Bukaschool v Mostě, druhé Denise
Tomanové ze Střediska praktického vyučování hotelu InterContinental v Praze,
třetí Lence Štěpánkové z Odborné školy
a Středního odborného učiliště, Polička.
Kuchaři pracovali s tajnými surovinami
pod dohledem poroty, jíž předsedal viceprezident AKC pro obor kuchař Marek
Svoboda. V této kategorii zvítězil Jan Vybíral z mostecké Bukaschool. Na druhém
kuchař, cukrář a číšník. Nejlépe si vedla
Střední škola Brno, Charbulova, druhá
skončila Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, a třetí Soukromá hotelová škola Bukaschool. Na závěr, za přítomnosti
prezidenta AKC a kontinentálního ředitele Světové asociace kuchařů WACS Miroslava Kubce, byl za ohromného potlesku
do „Síně slávy“ uveden zasloužilý gastronom Ing. Jindřich Žydek.
Připravila Eliška Dernerová
místě skončil Petr Rataj z Hotelové školy,
Plzeň, a na třetím Tomáš Stoupa ze Střediska praktického vyučování hotelu InterContinental. V soutěži číšníků a servírek
zvítězila Pavla Střílková ze Střední školy
Brno, Charbulova. Další příčky obsadily

>>> www.akc.cz

Svaz českých
a moravských
výrobních
družstev

S

vaz českých a moravských výrobních dr užstev se v rací k log u,
jehož histor ické kořeny sa hají až do počátku minulého století. Graficky stylizovaný květ prorůstající písmeny VD, která reprezentují VÝROBNÍ
DRUŽST VA, a to vše uzavírající kruh
symbolizující pracovní a sociální jednotu zdobí dlouhá desetiletí budovu Svazu v centru Václavského náměstí v Pra-

ze. Více než dvě stě výrobních družstev
zaměstnává v České republice desítky tisíc pracovníků a výrobní podniky družstev představují širokou škálu
odvětví od stavebních a strojírenských
firem přes produkci pro automobilový
průmysl a servis vozidel po výrobu dřevotřískových materiálů, nábytku, oděvů,
skla, šperků, plastů, kosmetiky a chemických přípravků, obalových materiálů, ale
i hraček a vánočních ozdob, piva a vína.
Svaz českých a moravských výrobních
družstev patří mezi nejsilnější zaměstnavatelské svazy v Česku a jeho týmy
odbor ných pracov ní k ů spolupracují s vládními a politickými institucemi
a podnikatelskou reprezentací v celé České republice a Evropské unii.

>>> www.scmvd.cz
druhé vydání 2016
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Jak na parádní dovolenou
v soukromí po celý rok
Dovolená v průběhu celého roku? Jedině s rekreačními domy Novasol: vyberte si z pestré nabídky atraktivních lokalit ve 29 zemích Evropy, bez ohledu
na roční období. Užijte si vodní radovánky ve vyhřátém moři, lyžování v nejlepších lyžařských areálech, klidné rybaření či poznávání rušných velkoměst.
Záleží jenom na vás, na co zrovna budete mít chuť!

Jarní toulky přírodou na evropském
severu i jihu
Co například vyzkoušet jednu z nejkrásnějších oblastí starého kontinentu, Skandinávii? Pyšní se nádhernou přírodou

Nejen na Azurovém
pobřeží
plnou vysokých kopců, ledovců a jezer.
Zvláště Norsko s pověstnou Stěnou trollů a vodopádem Sedm sester potěší srdce
každého romantika. Trajektem z Evropy se sem navíc dostanete velice snadno.
Na Skandinávském poloostrově si
ovšem můžete užít i rybaření, výpravu
za polární kruh nebo setkání se stády
pasoucích se sobů. V rámci pobytů kratších než týden se vyplatí navštívit norskou metropoli Oslo, švédský Stockholm
i ﬁnské Helsinky.
A kdo touží jarní měsíce prožít pod slunečnější oblohou, bude spokojený ve Španělsku, kde je k dispozici celá řada kvalitních apartmánů v blízkosti golfových
resortů.

Žhavé léto ve vlastním domě u moře

pta046 / Portugalsko
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Co by byly letní prázdniny bez pořádného osvěžení v chladivých mořských
vlnách? Rekreační domy a apar tmány Novasol se nacházejí přímo u vody,
ve v yhlášených letoviscích Chor vatska, Itálie, Francie nebo Portugalska.

Vybaveny jsou bazénem, internetovým
připojením a v ceně je i povlečení, spotřeba energií a možnost mít s sebou svého zvířecího mazlíčka!
Vychutnejte si červencová a srpnová
vedra na malebných chorvatských ostrůvcích Čiovo, Lastovo, Murter či Šolta,
v proslulých pobytových centrech Azurového pobřeží nebo v dosud neobjevených klenotech Kalábrie, Sardinie a Sicílie. Díky tomu budete mít na dosah ruky
takové turistické magnety jako dalmatskou metropoli Split a kaskády na řece
Krka, knížecí Monako, provensálský Avignon i doutnající sopku Etnu.

Voňavý podzim napříč celou Evropou
Udělejte si podzim ještě barevnější,
veselejší a především teplejší než doposud. Víte o tom, že jenom pár hodin jízdy po dálnici stačí k cestě do skutečného
exotického ráje? Obří akvapark Tropické
ostrovy byl vybudován v nevyužívané
hale pro vzducholodě nedaleko Berlína
a dnes je jedinečným místem aktivního

Zimní radovánky doma
i za hranicemi
Také si nedokážete představit zimu bez
parádní lyžovačky? Na všechny milovníky zimních sportů čekají známá střediska v České republice, na Slovensku,
v Rakousku, Německu, Polsku či Skandinávii. Z velice pěkných chat a chalup

cdd555 / Chorvatsko
odpočinku, zábavy a wellness aktivit pro
celou rodinu.
V Německu a dalších zemích si lze
pronajmout hausbót a vydat se na dobrodružné putování po husté síti vodních cest, jimiž je pověstná například
Meklenburská jezerní plošina. Listopadové plískanice jsou taktéž jako stvořené

eml047 / Španělsko

iru226 / Itálie

Chcete-li jistotu sněhu od prosince
do března, objednejte si rekreační dům
v Alpách. V kolébce sjezdového lyžování se na vás těší nepřeberné množství
skiareálů nejvyšší kvality jako Dolomiti
Superski, Dachstein, Tignes, Val Gardena, Sölden Arena, Valle d’Aosta, Les Arcs
nebo Kaprun. Stačí nasadit lyže a jet!

>>> www.novasol.cz

Co by byly letní prázdniny bez osvěžení
v chladivých mořských vlnách? Rekreační
domy a apartmány Novasol se nacházejí
ve vyhlášených letoviscích přímo u vody.
k prožití víkendu ve městech s bohatou
historií a vzrušující současností v čele
s Hamburkem, Budapeští a Kodaní.
Neváhejte a využijte možnosti libovolného dne příjezdu!

cdd466 / Chorvatsko

si jistě vyberete v Krkonoších a Jizerských horách, na Šumavě, v Jeseníkách
nebo Beskydech – a pokud se za sněhem
vydáte ve skupině, zkuste X XL domy
Novasol.

cde435 / Chorvatsko
druhé vydání 2016

21

S

jednatelem a ředitelem společnosti
VÁPENKA VITOUL, s. r. o., Ing. Ladislavem Vitoulem se potkáváme
v jeho kanceláři v Mladči 26. ledna 2016.
Pane inženýre, na rozdíl od mnoha restituentů se vám podařilo revitalizovat
rodinnou ﬁrmu, kterou váš děda založil
v roce 1913. Určitě nebylo snadné, aby
po letech „budování“ socialismu, a navíc
v převratné době, kdy platila parafráze
„kdo rychle krade, dvakrát krade“, začala úspěšně fungovat.
V té době jsem
pracoval v zahraničí jako vojenský
pozorovatel OSN.
Zrovna skončila
operace Pouštní
Ing. Ladislav Vitoul
bouře v Iráku a já
přijel do Československa na dovolenou. Přirozeně jsem navštívil rodiče. Zašli jsme na hroby našich
dědečků, babiček, strýců a tetiček. Podíval
jsem se, co díky přijetí restitučního zákona, který vyšel v roce 1991, táta dostal zpět.
Konečně se ve svých pětaosmdesáti letech
dočkal toho, že mohl vstoupit na půdu svého podniku. Po týdnu jsem se s rodiči rozloučil, že se vrátím do práce. A tehdy mi
táta s udivenýma očima řekl: „No počkej,
kdo jiný by to měl řídit než ty?“ Já na něho:
„Tati neblázni, nerozeznám cement od vápna.“ Táta se zarazil, šel do špajzu, a donesl láhev vína Müller Thurgau a začali jsme
si povídat. Byl to první a poslední životní
rozhovor, který jsem s tátou měl. Otevřel
mi srdce a probudil to, co si v našem rodu
po generace předáváme v genech. Měl sen,
že když se mu narodí syn, bude jeho pokračovatelem. Přemluvil mně. Rozhodl jsem
se, že jdu do toho. Z vyprávění dědy, táty
a postupně od pamětníků jsem se dozvídal historii naší vápenky. Našel jsem i notýsek, v němž si děda od roku 1911 zapisoval,
kdy kupoval materiál na výstavbu šachtové pece, kterou zprovoznil na jaře 1913. Hledal jsem informace o termínu založení ﬁrmy, a protože se děda jmenoval Josef, řekl
jsem si, že 19. březen je dnem, od něhož
budu počítat vznik firmy. Děda vyráběl
vápno, a musel ho i umět prodat. S trakařem a vápnem v kádi jezdil po okolních vesničkách a vykřikoval: „Vápno Vitoul Měrotín!“ Později si pořídil koně a s vápnem
jezdil až k Vyškovu, což byl tehdy dvoudenní „výlet“. Traduje se, že dokázal prodat vápno, které ještě ani nebylo vyrobené.
No a už má následníka ve čtvrté generaci Vitoulů.
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Táta měl sen,
že jeho syn bude
jeho pokračovatelem
Ano, mám syna, který úspěšně „studuje“ osmou třídu základní školy. Od malička chodí po fabrice, zná provoz i každého
zaměstnance, jejich manželky a děti jménem. Oni znají jeho. Půvabná scénka byla,
když paní učitelka dětem zadala domácí
úkol (dnes se říká „projekt“) a řekla: „Tak,
děti, do zítřka mi zpracujete projekt, jak
si představujete své povolání.“ Když šla
kolem mého syna Ládíka, odtušila: „Ty
psát nemusíš. O tobě vím, že budeš ředitelem vápenky.“
Co vápenka produkuje?
Surovinou, kterou zpracováváme, je uhličitan vápenatý (CaCO3) – vápenec, který
vznikl v prvohorách v devonu. Ten náš má
kolem 98 % čistoty. Meleme jej na 13 druhů
jemnosti. Takto zpracovaný dodáváme pro
plastikářský a chemický průmysl, kde se
používá jako plnivo. Automobilové gumové
koberečky, pryžové hadice u motorů, traktorové pneumatiky a další podobné výrobky obsahují přes padesát procent hmotnosti našeho vápence. Velké množství ho
jde do zemědělství. Buď jako hnojivo, tam,
kde je kyselá půda, nebo na výrobu krmiv.
V neposlední řadě je to oblast dopravy: při
výstavbě a údržbě silnic a dálnic se mletý vápenec míchá s asfaltem a jako ﬁler se
nanáší na vozovku, aby byla rovná a pevná.
Vaše vápenka se řadí mezi nejúspěšnější výrobní podniky v Česku.
Začátky ale lehké nebyly. Když se
podívám zpět, velkou roli při obnovování rodinného podniku hrála sebekázeň a odpovědnost, jíž jsem se naučil
ve vojenském povolání. Když něco organizujete, je třeba lidem říct, co po nich chcete, vysvětlit, jak to má vypadat, a udržet
pořádek. Předtím tu rozhodně nebyl. Každý si dělal, co chtěl. Tři roky jsem spával
v kanceláři a rozhodně nesklouzl do šablony vlastníků restituovaných ﬁrem, kteří
si už v prvním, druhém měsíci pořizovali
drahá auta a chodili „s nosem nahoru“. Já
neustále v montérkách, v nichž do provozu chodím dodnes. Udělal jsem si schéma
systému řízení podniku podle středisek,

s jinou barvou montérek. Každý měl svou
přesně speciﬁkovanou odpovědnost, a tak
začala nová éra naší rodinné ﬁrmy.
Co odboráři?
Zaměstnancům jsem řekl: „Největším
odborářem tady budu já, protože v mém
zájmu je, abyste měli všechno, co máte
dostat. A dám vám ještě víc. Když se nám
bude dařit, všichni budeme moci jezdit
na Kanárské ostrovy a bude nám dobře.
Ale musíte poctivě pracovat.“ Pochopili
a odborová organizace sama sebe zrušila. Výsledkem je, že už po šest let každému zaměstnanci připlácím dva a půl tisíce korun na životní pojištění. V červnu
každému dávám tzv. třináctý plat – příspěvek na dovolenou – 25 tisíc čistého, ať
vydělává nad, nebo pod pětadvacet tisíc
korun. Čtrnáctý plat je v prosinci a je průměrem čistých platů za uplynulý rok.
Vydal jsem stravenky v hodnotě 40 Kč,
které platí v kantýně. Každý zaměstnanec
jich dostává 30 na měsíc. Platit jimi může
vše kromě alkoholu a cigaret. Podílel jsem
se i na zajištění dovolených. V chorvatské
Pule jsem pronajal dům se čtyřmi apartmány. Od začátku června do prvního týdne v září se v něm v desetidenních turnusech střídají zaměstnanci s rodinami.
Přijedou na dvůr mé fabriky, nasednou
do malého autobusku a odjedou k Jadranu. A po deseti dnech je autobusek přiveze zpátky. Hradím jim dopravu, ubytování i polopenzi. Akorát tu zmrzlinu na pláži
si musejí koupit sami. A jestli jede rodina
v počtu čtyř, nebo osmi lidí, je to jejich věc.
Vím, že se to vrátí v pracovním nasazení
zaměstnanců. Tak bych mohl pokračovat.
Každý rok mají nárok na dvoje montérky.
Co tři měsíce dostávají prací prášek, mýdlo, šampony, krém na ruce… To beru jako
samozřejmost. Zrovna tak nádherná je
zpětná vazba. Když se ve fabrice něco pokazí (podle Murphyho zákonů) v pátek odpoledne, v sobotu nebo neděli, ti hoši sami
okamžitě přiběhnou a udělají všechno
pro to, aby stroje fungovaly. Víte, spokojení zaměstnanci šířící dobré jméno ﬁrmy, to
je pro zaměstnavatele ta nejlepší odměna!

Zmínil jste, že jste byl vojenským pozorovatelem OSN. Čím vším jste u armády prošel?
Po dosažení středoškolského vzdělání
jsem se coby syn „vykořisťovatele“ nemohl dostat na vysokou školu. Nastoupil
jsem základní vojenskou službu, a protože
jsem měl chemickou průmyslovku, zařadili mě k chemickému praporu u Králík.
Byl jsem vybrán do poddůstojnické školy
a po prvním roce povýšen na svobodníka.
Dělal jsem velitele družstva, posléze čety.
Ke konci základní vojenské služby v červenci osmašedesátého roku, kdy byla uvolněnější atmosféra, mi bylo nabídnuto, abych
nastoupil na vojenskou vysokou školu. Nejdřív jsem to zavrhl, ale pak jsem si uvědomil, že je to možná jediná cesta, jak dosáhnout vysokoškolského vzdělání. 20. srpna
1968 jsem dělal pohovor v Brně na akademii. Vpád „spřátelených armád“ 21. srpna
ovlivnil všechno natolik, že místo na chemickou katedru jsem do Vyškova nastoupil na motostřelecko-tankovou. Absolvoval
jsem a byl vyřazen jako poručík. Má kariéra velitele začala v Kašperských Horách.
Byl jsem velitelem roty, posléze náčelníkem štábu praporu. Pak jsem byl vyslán
na nástavbové studium na Vojenskou akademii v Brně. Následovaly funkce velitel
praporu, náčelník štábu pluku. Taky jsem
velel Pluku československo-čínského přátelství (takže dneska bych byl in) v Boru
u Tachova. Teď se to říká s úsměvem, ale
tehdy to nebyla žádná legrace. Dva tisíce lidí, za které člověk zodpovídal, a ještě za víc na pozdějších pozicích na štábu
armády v Příbrami. Pořádek a přesnost,
aby lidé dostali najíst, aby se něco nestalo,
to byla tvrdá škola života. Postupně jsem se
propracoval až do generálního štábu ČSLA
a odsud na Správu zahraničních vztahů.
Byl jsem vybrán mezi ty, kteří mohli odejít
pracovat do zahraničí. Díky tomu jsem se
dostal až do Iráku, kde jsem působil ve zmíněných službách OSN. Zjišťovali jsme, jaká
je situace v průběhu Pouštní bouře. Když
skončila a Husein začal bojovat proti Kurdům, monitorovali jsme pohyby jeho vojsk
a poskytovali humanitární pomoc uprchlíkům. Končil jsem v hodnosti plukovníka.
Pak jsem nastoupil do vápenky.
Když začala firma fungovat, uvědomil
jsem si, že mzdu zaměstnanců by mohlo
doplnit i společenské ocenění jejich postavení. Hornictví, pod nějž jako obor spadáme,
má nádhernou tradici projevující se i v uniformách. Všem zaměstnancům jsem proto
nechal ušít slavnostní hornické stejnokroje. Když už byly, řekl jsem si, že by to chtělo i řády a medaile. Vymyslel jsem Řád věrnosti ﬁrmě. Uděluji jej za pět, deset, patnáct

až čtyřicet pět let práce. Pak jsem přidal ještě mimořádné řády za mimořádné výkony.
Například tady mám dva zaměstnance, kteří dávají krev a plazmu a mají zlatou Jánského plaketu. Pak přibyla výroční medaile ke stoletému výročí ﬁrmy…
I sama VÁPENKA VITOUL už dosáhla řady prestižních ocenění. Cena
za dodržování bezpečnosti při hornické činnosti „Zlatý Permon“, kterou
uděluje Český báňský úřad jako projev
uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce, vám
byla v kategorii organizací do padesáti
zaměstnanců udělena již třikrát.
Ano, každoročně probíhá vyhodnocování Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Česk ý m báňsk ý m úřadem,
která báňská firma dosahuje nejv yšší úrovně bezpečnosti a kvality. Té nejpřednější je pak na rok propůjčena jako
takový hornický Oskar soška Zlatého
Permona. VÁPENCE VITOUL, v konkurenci nějakých osmi set padesáti ﬁ rem,
byla udělena za roky 2012, 2013 a 2014.

Hlavním tématem tohoto vydání je školství a vzdělávání.
Jsem členem olomouckého Rotary klubu, kde pokračuji ve šlépějích svých dědů
a otce. Sám už jsem dvakrát zastával funkci
jeho prezidenta. Naší hlavní ideou je podílet se na výchově mládeže. Nejen ve své fabrice a s ní spjatých profesích, ale i u svých
kolegů, majitelů výrobních ﬁrem, pociťuji, jak moc chybí pracovně zdatná, řemeslně zručná mládež. Proto úzce spolupracuji
se Střední průmyslovou školou a Středním
odborným učilištěm Vyškov, kde vyučují
řadu profesí, po nichž je enormní poptávka. Měli bychom vyvinout maximální úsilí, aby se mládež naučila pracovat, protože jestliže má kuchař maturitu a neumí
vařit a soustružník s maturitou vzít pilník
do ruky, je to špatně.
Pane Vitoule, je Česko dobrým místem
pro život?
Rozhodně. Za svůj život jsem navštívil
už 76 zemí a stále rád poznávám další.
Téměř do žádné se nevracím, vyjma Lanzarote, protože mám rád zelené olivíny, které

Paní učitelka řekla: „Děti, do zítřka mi
zpracujete projekt, jak si představujete
své povolání.“ Když šla kolem mého syna
Ládíka, odtušila: „Ty psát nemusíš. O tobě
vím, že budeš ředitelem vápenky.“
Teď už ji máme nastálo. Do soutěže jsme
přihlásili i v roce 2015 a jsem zvědav, jestli se nám to povede počtvrté. Proto jsem
vymyslel i Řád Zlatého Permona, jejž
jsem udělil všem zaměstnancům a spolupracovníkům, protože na tomto úspěchu mají podíl všichni. Pak mi vytanulo
na mysl, že když už máme uniformy a řády, musíme mít i ﬁremní vlajku. Vymyslel jsem návrh a pak ji nechal odbornou
ﬁ rmou vyrobit. Na ní se odráží, že jsme
katastrálně na území dvou obcí. Na jedné straně jsou vyšity obrazy zasvěcených
světců podle kostelů sv. Martina, sv. Floriána a uprostřed sv. Barbora – patronka
horníků. A na druhé straně vlajky pak
erby vesnic Mladče a Měrotína s nezbytným hornickým pozdravem „Zdař Bůh“.
Zástavu nám požehnal sám metropolita
moravský a arcibiskup olomoucký Mons.
Jan Graubner. Už nám scházela pouze
hymna. Melodii jsem převzal z francouzské lidové písně „Cestář“, napsal slova
a nechal ji nazpívat pěvkyní Olomoucké
opery Janou Šelle. Zpíváme ji při našich
slavnostních událostech.

sbírám na černých lanzarotských plážích.
Česká republika je nádherná! V dobách,
kdy jsem byl pracovně mimo české území,
jsem na rodnou zemi mockrát vzpomínal.
Při poslechu moravských písní, které mi
do ciziny poslala rodina a přátelé (tenkrát
ještě jako magnetofonové nahrávky), jsem
slzel. Říkal jsem si, že Morava a Olomouc,
odkud pocházím, jsou vrcholem největší
krásy. Doporučuji, aby se sem všichni přijeli podívat. Naše historie se změnit nedá, je
jasná, v architektuře a ve všem. Naše vlast
je nádherná!

>>> www.vitoul.cz
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Mezinárodní
den průvodců

25 let ADSSF
Asociace dopravních, spedičních a servisních ﬁrem Čech, Moravy a Slezska
(ADSSF), která patří mezi nejvýznamnější sdružení dopravců v osobní
a nákladní dopravě, slavila 13. února 2016 v Brně v Orea Hotelu Voroněž
své 25. výročí. Slavnostní večer spolu s ministryní školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky Kateřinou Valachovou, předsedou Svazu
měst a obcí ČR Františkem Luklem a dalšími osobnostmi zahájil prezident
ADSSF a prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

N

a třetí únorový víkend připadá
Mezinárodní den průvodců. Připomíná vznik Světové federace
turistických průvodců před jednatřiceti
lety v Izraeli. Průvodci působí ve všech
turisticky rozvinutých zemích na světě. Jejich práce není jen pouhým výkladem o kulturních a přírodních památkách. Zahrnuje širší pomoc domácím
i zahraničním návštěvníkům. Průvodce je
ambasadorem svého města či kraje. Často jediným místním obyvatelem, s nímž
návštěvník přijde do bližšího kontaktu.
K lepší informovanosti spotřebitelů a zvyšování kvality průvodcovských služeb přispěje nový systém certiﬁkace průvodců,
který od letošního roku nabízí Asociace
průvodců ČR. Asociace stála i za akcemi
k letošnímu Mezinárodnímu dni průvodců – za prohlídkami pro veřejnost v sedmi městech: Praze, Brně, Ostravě, Hradci
Králové, Českých Budějovicích, Pardubicích a Chocni.

>>> www.asociacepruvodcu.cz
>>> www.certiﬁkacepruvodcu.cz
>>> www.wftga.org
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Tisková konference

Vienna House

O

svých záměrech největší rakouská hotelová skupina VIENNA
HOUSE informovala na podvečerní tiskové konferenci 11. února 2016
v pražském hotelu andel’s by Vienna House Prague. Na ni navázala Vienna House
Warming Party se skvělým rautem, předáním cen (včetně třídenního pobytu
v jakémkoli evropském hotelu Vienna
House) vylosovaným respondentům, kte-

Dvořák Karlovy Vary,

25. výročí

Čtyřhvězdičkový superior hotel Vienna House Dvořák Karlovy Vary,
držitel prestižního nezávislého certiﬁkátu EuropeSpa med, oslavil na
sklonku roku 2015 25. výročí od svého založení.

Slavnostního galavečera
17. prosince 2015 se kromě současné ředitelky hotelu Christiny Léotard a jeho spoluzakladatele JUDr. Jana Šťástky,
předsedy představenstva Balnex 1, a. s., zúčastnil také bývalý
ředitel Franz Graf, který hotel vedl 17 let,
či Rupert Simoner, CEO skupiny Vienna
House, jež hotel již od jeho otevření v roce
1990 provozuje.
„U příležitosti 25. výročí poskytl Dvořák
Karlovy Vary klientům 25% slevu na lázeňský pobyt, služby a léčebné terapie. Rádi
jsme touto formou poděkovali všem našim
hostům a partnerům za důvěru a spolupráci – díky nim jsme mohli oslavit již čtvrtstoletí od otevření. Velkou zásluhu na našem
dlouholetém úspěchu mají především všichni kolegové, kteří zde odvádějí vynikající
práci. Právě jejich prostřednictvím můžeme
nabízet prvotřídní kvalitu a profesionalitu v oblasti lázeňské péče, kterou naši hosté

očekávají a oceňují tím, že se neustále vracejí,“ řekl Klaus Pilz, regionální ředitel Vienna House
v České republice, která v tuzemsku provozuje 6 hotelů včetně
hotelu Dvořák Karlovy Vary.

Za 25 let si hotel Dvořák
vybudoval silné postavení na tuzemském
i mezinárodním trhu. Postupně se rozšířil do šesti sousedících secesních budov.
Díky profesionálnímu přístupu zaměstnanců, luxusnímu ubytování, vynikající lokální i mezinárodní kuchyni, kvalitě lázeňských programů a dalších služeb
si získal mnoho zákazníků, kteří se opakovaně vracejí – return rate až 70 %. Kvalitu hotelu Dvořák potvrzuje také certiﬁkát EuropeSpa med, což je vůbec nejvyšší
možné hodnocení, které mohou evropská
lázeňská zařízení obdržet. K získání certiﬁkátu je nutné projít auditem, jenž testuje zhruba tisíc kritérií v oblasti infrastruktury, bezpečnosti, lázeňských procedur,
místních léčivých zdrojů, gastronomie
a služeb. Navíc jako jediný v České republice má spa hotel Dvořák certiﬁkovaného
lékaře k poskytování léčebné terapie podle Dr. F. X. Mayra. Jde o velmi speciﬁckou
pročišťovací a regenerační kúru, která
přirozenou cestou odbourává škodliviny
v organismu zapříčiněné všudypřítomným stresem, nepříznivým prostředím či
špatnými stravovacími návyky a zlepšuje
systém látkové výměny tak, že tělo zbaví

ří správně odpověděli na korespondenční
kvíz Vienna House, a vystoupením slavné slovenské kapely No Name. Na snímku Chief Operating Ofﬁcer Vienna International Hotelmanagement AG Martin
Ykema (vlevo), Head of PR & Brand Communication Vienna International Hotelmanagement Betina Welter (uprostřed)
a General Manager Vienna House Czech
Republic Klaus Pilz (vpravo).

>>> www.viennahouse.com

nežádoucích látek. Terapie Dr. F. X. Mayra vznikla právě v Karlových Varech, kde
vyvěrají léčebné prameny se speciﬁckým
složením, které mají v rámci této metody
důležitou a nenahraditelnou funkci.
„Těšíme se na další úspěšná léta se spa
hotelem Dvořák v nejznámějších lázních
na světě,“ dodává Klaus Pilz.

>>> www.hotel-dvorak.cz
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„Evropský Habitat“,
konaný ve dnech 16.–18. března 2016
v Praze, bude mezinárodní regionální
konferencí Organizace spojených národů v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), která je jednou z pěti
regionálních komisí OSN a sdružuje celkem 56 členských států Evropy, Balkánu, severní Ameriky a části Asie. Jde
o oficiální součást přípravného procesu Třetí celosvětové konference OSN
o bydlení a rozvoji měst „Habitat III“,
která na základě rozhodnutí Valného
shromáždění OSN z prosince 2014 proběhne v Ekvádoru v říjnu 2016 a jejíž
příprav u v rámci struktur OSN řídí
Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat). Regionální konference OSN jsou
založeny na formátu jednotlivých regionálních hospodářských komisí OSN –
pro výše uvedených 56 členských států
je to právě Evropská hospodářská komise OSN.

Evropský Habitat –
regionální konference
OSN v Praze
Ve dnech 16. až 18. března 2016 se v Praze v Kongresovém centru uskuteční
konference OSN zaměřená na bydlení a urbanismus. Hostitelské role
se ujalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Konference se
zúčastní významné zahraniční osobnosti a řečníci, účastníci z 56 zemí
světa se budou potkávat na workshopech, odborných diskuzích
a doprovodných akcích.

Tématem konference
„Evropský Habitat“ bude „Housing in
Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech), které OSN schválila a velmi je vítá; považuje je za dobře zvolené
zaměření a očekává velký zájem o účast
z celého světa.
Oficiálním v ýst upem konference
„Evropský Habitat“ bude dokument
„Prague Declaration“ (Pražská deklarace), jehož první návrh byl projednán
v prosinci 2015 plénem Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN,
jenž je výkonným orgánem EHK OSN pro
otázky bydlení a rozvoje měst. Výbor pro
bydlení a management pozemků projednal a schválil v říjnu 2014 „Ženevskou
Chartu OSN o udržitelném bydlení“,
kterou přijalo plénum EHK OSN v dubnu 2015 jako oficiální příspěvek daného regionu ke konferenci „Habitat III“.
„Ženevská Charta OSN o udržitelném
bydlení“ je základní strategický dokument, na nějž bude „Prague Declaration“
navazovat. „Evropský Habitat“ bude jednou z prvních implementačních konferencí OSN reﬂektující Cíle udržitelného
rozvoje agendy OSN „Post-2015“.

>>> www.europeanhabitat.com
>>> www.mmr.cz
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konference OSN zaměřená
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hostitelské role se ujalo Ministerstvo pro místní rozvoj

Tourism
Expo
Olomouc

H

7 divů Olomouckého
kraje 2015

V

e třetím ročníku ankety 7 divů
Olomouckého kraje zvítězil Mariánský sloup v Uničově. Ocenění
převzal 22. ledna, při zahájení Tourism
Expo, z rukou senátora Martina Tesaříka
starosta města Dalibor Horák. Na druhém
místě skončilo obnovené výletní místo se
secesní restaurací Tančírna v Račím údolí u Javorníku. Třetí příčku obsadil poutní kostel v Dubu nad Moravou; čtvrtou
Největší tesařská sekera na světě v Konicích, kterou vyrobil Pavel Šín s dobrovolníky. Páté místo patří Národnímu domu
v Prostějově a šesté Jezernickým železničním viaduktům. Jako sedmý div se umístilo vodní dílo Nečíz v Litovli. Dalšími
nominovanými byly expozice v budově

bývalé školy v Javoříčku, Rychlebské stezky v Černé Vodě, prameny Odry pod Fidlovým kopcem, pravěké hradisko Obersko, střešní zahrada v Lipníku nad Bečvou,
zámecký park v Loučné nad Desnou, hlavní nádraží v Olomouci, Expozice času
ve Šternberku, Mladečské jeskyně, ruční
papírna ve Velkých Losinách, zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách, Zoologická
zahrada Olomouc, Arionova kašna v Olomouci a Zbrašovské aragonitové jeskyně.
Hlasování probíhalo výhradně prostřednictvím internetu. Podrobnosti organizátoři průběžně zveřejňovali na Facebooku
na adrese www.facebook.com/7divuok.

lavní pavilon A Výstaviště Flora
Olomouc zahájil 22. ledna 2016
výstavnickou sezonu výstavou
a veletrhem služeb cestovního ruchu
a využití volného času Tourism Expo.

>>> www.ﬂora-ol.cz

Zleva: olomoucký primátor doc. Mgr. Antonín
Staněk, Ph.D., ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Ing. Jiří Uhlíř a vedoucí oddělení
propagace a tiskový mluvčí Výstaviště Flora
Olomouc Mgr. Adam Fritscher.

>>> www.7divukraje.cz
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V Jihočeském kraji, v krásném šumavském podhůří, devět kilometrů severovýchodně od Vimperka při ústí Nahořanského potoka do řeky Volyňky leží
obec Čkyně. V první polovině 13. století tu došlo k stavbě tvrze, která tvořila
základ příští vesnice. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Čkyni je z roku
1243. Nedávno obec realizovala obnovu
bývalé synagogy. Je v ní umístěno regionální židovské muzeum a je využívána
jako místo pro setkávání, k výstavám
a koncertům.
svatostánek s iluzivní malbou. 5. října 2013
se uskutečnilo znovuzasvěcení synagogy,
k němuž se podařilo připravit základní
expozici s židovskou tematikou. 30. března 2014 byl zahájen zkušební provoz pro
veřejnost. Stálý provoz pak 1. června 2014.
Přináší řadu podnětů, z nichž se rodí nové
projekty k naplnění poslání synagogy –
být tak jako v minulosti živým místem
shromáždění, „bejt kneset“.

Synagoga ve Čkyni

V

jednom s rozhovorů s tajemníkem Židovské federace obcí
v ČR Tomášem Krausem Všudybyl informoval o synagoze zachráněné „v hodině dvanácté“, v níž působil
rabín Isaac Mayer Wise, první prezident Central Conference of American
Rabbis (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „Radnice – významné poutní místo“). V letech 1945–1992 v ní byla autodílna. Obdobný osud měla i synagoga
ve Čkyni. I ona byla adaptována na obytný dům a řemeslnou dílnu. Pracovníka
tohoto dnes multifunkčního zaříz e n í M i r o s l av a
Knotka jsem 6. listopadu 2015 oslovil konstatováním:
Společnost pro
obnovu synagogy
byla v roce 1990
založena jako
Miroslav Kotek
obecně prospěšná
společnost.
Několik nadšenců se nehodlalo smířit
s tím, že synagogu chtěli vyjmout z registru památkově chráněných budov. Dnes
je díky přeshraniční spolupráci opět
v dobrém stavu. Společně s německým
partnerem projektu – okresním úřadem
Freyung-Grafenau – byl vytvořen společný informační portál, který slouží potřebám obyvatel a návštěvníků obou partnerských regionů. Do srpna 1989 byl objekt
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synagogy v majetku pana Španingera, pak
Jednoty Vimperk. Následně byl vykoupen a přešel do vlastnictví obce Čkyně.
Za finanční podpory Židovské obce Praha byl vypracován projekt jeho záchrany.
Stěžejním mezníkem bylo získání ﬁnanční podpory z fondů Evropské unie – Cíle 3
Programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko, 2007–
2013. Obnova synagogy byla obcí Čkyně
realizována od března 2011 jako projekt č.
212 pod názvem Krajina spojuje „Zámek
Wolfstein – Synagoga ve Čkyni“. Souběžně se stavebními pracemi byl z mimoprojektových prostředků (dar potomků
židovských obyvatel z USA) na základě
stratigraﬁckého průzkumu zrestaurován

S Jaromírem Kaincem, místostarostou Čkyně, se potkáváme pár kilometrů od rodné chalupy mého dědečka.
Je to naše vůbec první setkání. Návštěvu jmenovce mi
dopor učil Ladislav Havel, jehož
cestovní kancelář
Ciao… sídlí ve Strakonicích na hradě,
že prý dělá vynikající klobásy.
Klobásy opravdu děláme, podle
Jaromír Kainc
rodinného receptu, který se dědí
z generace na generaci. Děláme i zabijačkové hody, jitrnice, jelítka, tlačenky,
domácí uzeniny aj. Mimo jiné provozujeme i „Bufet“, samoobslužnou restauraci,
a rozvážíme hotová jídla. Máme šikovného kuchaře a vaříme i šumavské speciality, např. Šumavskou baštu aj.

>>> www.ckyne.cz
>>> www.synagoga-ckyne.cz
>>> www.krajempodsumavou.cz

Takový byl
Holiday World 2016
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Le Meridien Lav Split
Skupina Odien Group, majitel Čedoku,
uskutečnila v září 2015 transakci v miliardách korun a od rakouské státní společnosti Heta Asset Resolution AG koupila chorvatský Grand Hotel Lav a přístav Grand Marina
ve Splitu. Šéf skupiny Michael Saran tehdy řekl: „Jsme rádi, že jsme získali jedinečnou a stěžejní nemovitost na pobřeží Jaderského moře. Jsme si vědomi, že turistická
popularita Chorvatska a zejména Splitu roste, a nadále budeme sledovat investiční příležitosti v tomto regionu.“
Tento pětihvězdičkový komplex s vlastním přístavem je největší v Chorvatsku.
Kapacita hotelu, přejmenovaného na Le
Meridien Lav Split, je 381 pokojů. Resort
má 800 metrů pláží a promenád. Celková zastavěná plocha je 60 tisíc metrů čtverečních na více než 44 tisících čtverečních
metrech pozemků. V resortu se nachází
dvanáct prodejen potravin a nápojů, třicet
dalších obchodů a 2 500 metrů čtverečních
konferenčních prostor. Přístav pro jachty

Do srdce Dalmácie
a čluny Grand Marina Lav nabízí kotviště
pro 75 lodí a v budoucnu umožní kotvit
jachtám až do délky 50 metrů.

Do srdce Dalmácie
Na pozvání ředitelky českého zastoupení
Chorvatského turistického sdružení paní
Jeleny Bilić jsem se koncem roku 2015
zúčastnil cesty do srdce Dalmácie, do Splitu a jeho okolí. Letěl jsem rád už proto, že
jsem kvůli svým málem resekovaným
plicím po tři letní týdny svého léčebného pobytu na ostrově Korčula poslouchal
Radio Split. Spolu s dalšími kolegy z Česka
a Turecka jsme bydleli v hotelu Le Meridien Lav Split. Program sestával mimo jiné
z prohlídky splitského paláce římského
císaře Gaia Aurelia Valeria Diocletiana,
vládnoucího od 20. listopadu roku 284
do 1. května roku 305. Impozantní zážitek!
Palác je bezesporu právem na Seznamu
světového dědictví UNESCO. S proslulou
dalmatskou kuchyní a tradiční přípravou
pokrmů jsme se pak seznamovali v Omiši
v restauraci Kaštil Slanica, díky noční plavbě na ostrov Brač v restauraci Žiža Supetar a před odletem tento výživný edukační
program završili v městečku Klis vynikající jehněčí pečení. Ještě předtím jsme ale
vystoupali na stejnojmenný středověký
hrad Klis, kde se natáčel výpravný seriál
HBO „Hra o trůny“ podle bestsellerové fantasy ságy A Song of Ice and Fire George R.
R. Martina. Co dodat na závěr? V létě jedu
do Chorvatska zas.

>>> http://croatia.hr/cs-CZ
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Národní parky
V Německu se nachází celkem 16 národních parků. V každé spolkové zemi (kromě městských států Berlín, Brémy a Hamburg) nalezneme částečně alespoň jeden
z nich. Nám nejbližší jsou bezpochyby
národní parky Bavorský les, Berchtesgaden či Saské Švýcarsko. Už jen tato trojice
napoví, že se německá krajina může pyšnit nečekanou pestrostí a výjimečností, již
stojí za to objevovat.

Lesy útočištěm mnoha
vzácných druhů

Překvapivá, výjimečná,
nečekaná a pestrá –
taková je německá příroda
Německo většina z nás vnímá jako bohatou zemi s atraktivními
metropolemi a historickými centry středověkých měst plnými památek.
Věděli jste ale, že se Německo řadí ve světovém měřítku mezi země
s největším procentem přírodně chráněného území?

Přibližně třetinu celkové rozlohy Německa tvoří lesy, v nichž roste asi 90 miliard
stromů s průměrným stářím 77 let. Většinu z nich tvoří smrky či borovice, o moc
menší nejsou ani bukové a dubové lesy.
Německé lesy skýtají díky své rozloze
útočiště 48 tisícům divoce žijících druhů
a roste zde na 9 500 druhů rostlin a 14 400
druhů hub. Řada z nich je natolik jedinečná, že potřebují velmi přísnou ochranu.

Drsná romantika severského
pobřeží a ostrovů

Veletoky a řeky
s blahodárnými účinky
Nejdelší řekou je Rýn, klikatící se zemí
od jihu až na hranici s Nizozemskem.

Desetitisíce jezer

Hned „v závěsu“ je Labe, jehož tok musí
přes Německo od českých hranic urazit
k Severnímu moři ještě dlouhých 727 km.
Napříč jižním Německem pak protéká
Dunaj, na jehož březích leží mnoho krásných měst, jako například Řezno či Pasov,
ale stejně jako u dvou delších konkurentů i spousta zajímavých přírodních krajin
s možnostmi aktivního trávení volného
času. Pro turisty jsou zajímavé také další
řeky, kupříkladu Spréva, Havola, Emže či
Sála. Poslední jmenovaná přivádí do lázeňských městeček v Bavorsku, Durynsku
a Sasku-Anhaltsku vodu s vysokým obsahem solí s blahodárnými účinky.

Spočítat všechna přírodní jezera v Německu není prakticky možné, nicméně se
odhaduje, že těch s plochou větší než
jeden hektar může být něco mezi 15
a 30 tisíci. Nejznámější a největší z nich
je Bodamské jezero, jež láká návštěvníky zejména na překrásné ostrovy Lindau
a Mainau. Oblíbené je také jezero Müritz
v severním Německu, kolem nějž se rozprostírá jedinečná krajina stejnojmenného národního parku. Chiemsee, alias
„bavorské moře“, je v létě vyhledávaným
rekreačním cílem díky velkému množství
přírodních pláží, nabídce vodních sportů a především úchvatnému panoramatu bavorských Alp.

Severní a Baltské moře omývají zhruba
1 200 kilometrů německého pobřeží. Určitě znáte baltské ostrovy Rujána a Uznojem (Usedom). Tipli byste si ale, kolik má
Německo celkem ostrovů větších než půl
hektaru a s vlastním názvem? Je jich přes
350! Ostrovy v Severním moři jsou obklopeny tzv. wattovým neboli mělčinovým
pobřežím, které je zapsáno na seznam
Světového přírodního dědictví UNESCO
a kde rytmus dne udává mohutný příliv
a odliv. Zde se nacházejí ostrovy Sylt (oblíbený nejen u německé smetánky), Föhr či
Nordstrand. Na pobřeží Severního moře
a na východofríských ostrovech je dnes
také řada vyhlášených rekreačních letovisek. Krajina je zde typicky přímořská, se
severským nádechem. Úžasné jsou písečné duny, široké a nekončící bělostné pláže
přecházející v rozlehlé pastviny, kde se
prohánějí stáda ovcí.
Už víte, kam vyrazit? Ideální cíl pro vaši
příští dovolenou ve fascinující německé
přírodě přesně podle vašeho gusta naleznete pomocí vyhledávače na www.germany.travel/enjoy.

>>> www.germany.travel
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Brně v Orea Hotelu Voroněž byly 16. února vyhlášeny výsledky 24. ročníku soutěže Zlatý pohár PIVEX – Pivo 2016
a 3. ročníku soutěže Zlatý soudek PIVEX 2016, konaných
pod záštitou ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky. Zlatý pohár PIVEX – Pivo 2016 získal Pivovar ZUBR. V kategorii Světlá jedenáctka zvítězil Velkopopovický Kozel; v kategorii Světlý ležák Zubr
Premium; v kategorii Světlá výčepní piva Zubr Gold; v kategorii
Tmavá piva Litovel Dark, tmavé výčepní; v kategorii Nealkoholická piva Holba Free; v kategorii Míchaná nízkoalkoholická a nealkoholická piva Holba Horské byliny. V soutěži sudových piv Zlatý
soudek PIVEX 2016 zvítězil v kategorii Světlý ležák Litovel Premium; v kategorii Světlé výčepní pivo Gambrinus Nepasterizovaný.
V sekci Minipivovary si prvenství odnesl Purkmistr světlý ležák.

>>> www.snip-brno.cz
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Loučíme se s Bassebu
Sobota 11. 7. 20015 9:37 Matouš venku testuje, o kolik milimetrů vyrostla
za ten týden tráva kolem chaty (a také
moji trpělivost). Táta se snaží konstruktivně, s ohledem na nadcházející dění,
naskládat věci do auta (ve ﬁ nále to znamená vyložit celé auto, protože benzínový vařič zůstal vespod). Já mezitím vytírám podlahu v kuchyni. Ano, bohužel se
s Bassebu, kde nám Novasol zajistil úžas-

Norsko
neobsahovaly rozsáhlé bloudění v okolí
oné boudy). Cesta údolím Sanddalen byla nicméně krásná. Vyrazili jsme od jezera Vangsmjose podél říčky Leineåne.
Značená turistická trasa sice vedla jinudy, ale nás to táhlo k říčce poseté vodopády, z nichž některé byly rozhodně větší než malé. Brzy jsme zjistili, proč stezka nevede zrovna tudy. Po vyváznutí ze
spárů nespoutané přírody, trollů a mravenců jsme narazili na silnici, po níž
jsme pokračovali k již zmíněné farmě
s norským dědou.

4

mezi tímto údolím a údolím Sanddalen.
Vzhledem k tomu, že předchozí norská
zima byla velmi nakloněna lyžařům,
měli jsme o zábavu postaráno. Po překonání hranice 1 300 m n. m. se sněhová pokrývka krajiny stala souvislou.
Bez průšlapen boty plné sněhu. Téměř
ve stejný okamžik zmizela i červená „T“
značící turistickou stezku. Orientace
v horském terénu sestávajícím z kamení, jezer a sněhu byla i s pomocí kompasu tátových hodinek a mapy nesnadná.

Boty plné sněhu

ný norský rekreační dům, loučíme. Klidně bychom tady ještě týden nebo tři zůstali. Bylo nám tu moc dobře. Ještě rozloučení s milou paní majitelkou a odjíždíme směr jezero Vangsmjose.

19:43 Právě mě bodnul 143. norský komár. Jsou všude. Ještě že má naše velká
Gema tak výtečnou moskytiéru: hmyz
nemá šanci uniknout ze stanu. Našemu
kempování na začátku údolí Rysndalen
předcházelo překonání náhorní plošiny

Sanddalen
12:26 Pomalu stoupáme úbočím údolí
Sanddalen. Právě nás předběhli dva koně nahánějící ovci. Zpovzdálí celou situaci hlídají čtyři krávy. Ostatní fauna
se nerušeně věnuje konzumaci traviny
(kromě jedné ovce, která konzumuje tkaničku Matoušovy pohorky). Před chvílí
nám norský děda žijící na zdejší farmě
poradil, kudy k horské chatě Tomashelleren a jak dlouho nám to nejspíš potrvá
(ty tři hodiny, které nám sdělil, zjevně

Naštěstí ze závějí místy vykukovali červení mužíci ukazující správnou cestu.
Díky nim jsme došli až k začátku údolí Rysndalen, kde jsme potkali další zástupce řádu sudokopytníků. Asi sedm
sobů pobíhalo po zasněženém úpatí hory. Chvíli jsme je pozorovali. Nádhera!
Martin Kainc a Matouš Kainc

>>> www.pivovarpoutnik.cz
>>> www.novasol.cz
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Na dohled od Wogastisburku,
stolové hory u Kadaně památné Sámovým vítězstvím nad merovejským králem
Dagobertem, leží ves Pšov. Název je jistě
starodávný, v Kosmově kronice je tak jmenován památný rod, z něhož pocházela
svatá Ludmila, legendární vychovatelka
svatého Václava. Kněžna v dobách svého
mládí sídlila na hradě Mělníce. Ten se zval
dříve Pšovem a Ludmilin otec byl pšovským
knížetem. Kosmas, píšící na počátku 12. století, hrad nad soutokem vod Labe a Vltavy
vzpomíná jako sídlo kněžny či královny
Emmy, urozené manželky Boleslava II.
O žádném hradu Pšově, z něhož vládl kníže
Slavibor, v jeho časech již nebylo nic známo.
Mělník, jako věnný dvůr českých kněžen,
naopak vzkvétal. Stejnojmenný hrad, přesněji raně středověké hradiště, ale skutečně
existoval. Zánik hradu Pšova mohl nastat
v 10. století z příčiny vzniku nové hradské
soustavy, s rostoucí mocí přemyslovských
knížat a přesunem hospodářského těžiště
do jiné oblasti. Název zůstal vsi na předhradí opuštěného hradu.

Ves Pšov
je poprvé zmíněna k roku 1186, již jako
majetek Pražské kapituly. Zdejší kostel sv.
Kříže má barokní podobu, doložen je však
ve 14. století a vzhledem ke starobylému
patrociniu nelze vyloučit ani jeho ranější
původ. Skvělou ukázkou takové stavby je
nedaleký dosud stojící románský kostelík
sv. Jakuba ve Vroutku, který je spojován
s hornickou tradicí. Dřívější kostel v Pšově, pokud vůbec existoval, mohl stávat
v místech dnešní hřbitovní kaple západně
od obce. Ke kapli totiž přiléhá lokalita
hradiště, v odborné literatuře podle stejnojmenného vrchu zvaná Rubín. Rozlehlé hradiště je známo od poloviny 19. století jako
místo pozoruhodných nálezů, zde možná
hledejme i původ označení Rubín. Šperky
s drahými kameny rudé barvy byly jistě
vítanou kořistí při rabování lokality, nejen
v dobách archeologických začátků. Odtud
prý putovalo mnoho povozů naložených
lidskými i zvířecími kostmi pro zpracování
v mydlovarech. Přes počáteční divoký průzkum hradiště jsou odtud zdokumentovány
cenné šperky i předměty jako zbraně a koňská kování, které svědčí o významu osídlení
prokazatelně již v 7 a 8. století. Ač současní
historici rádi uvádějí legendární pšovský
hrad za neznámý, není nijak odvážné
spojovat zdejší hradiště s historickým Pšovem, který patřil mezi nejstarší slovanská
opevněná sídliště na našem území. Pšov
je od „Wogastisburku“ vzdálen pouhých
16 km a nachází se na dávném území kmene Lučanů. Poloha hradiště v jihozápadním
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Krušné hory

Počátky naší státnosti 41

Kníže Slavibor –
krušnohorské stříbro
okraji Poohří má vrchol na nejvyšším bodě
352 m n. m. Ten ze severu a západu strmě
klesá k Doláneckému potoku a odtud
také tvoří krajinnou dominantu, na jihu
a jihovýchodě terén plynule ustupuje
ke vsi Pšovu. Odtud hradiště v současném
reliéfu není nijak patrné. Vrch Rubín je
někdy z důvodu archeologických nálezů
datovaných do 7. stol. ztotožňován přímo
se Sámovým Wogastisburkem. Pro boj s převahou lépe vyzbrojeného franského vojska
byla však vhodnější přírodou dokonale
chráněná stolová hora Úhošť nad stezkou
podél Ohře než vzdálenější a méně příhodný Pšov s nutností nákladného opevnění.
Tady na dohled Úhošti mohli mít Sámo
a jeho lidé spíše hospodářskou základnu
při očekávání vojska Franků. Lze proto
předpokládat, i vzhledem k poloze, že zdejší vládce byl Sámovým spojencem. S tím
nabývá na významu otázka, zda rod kněžny
Ludmily, ženské zakladatelky přemyslovské
dynastie, pocházel z Pšova již v r. 632, kdy
byla zaznamenána bitva u Wogastisburku.

Svatá Ludmila
podle tradice byla dcerou pšovského
knížete Slavibora. Z rodu Slaviborova měl
pocházet i jistý Hrabiš, údajně snad bratr
sv. Ludmily, od něhož se odvozoval rod
pánů s erbem hrábí. Ti za přemyslovské
vlády patřili k předním družiníkům českých knížat i králů. Hrabišici kontrolovali
velkou část severozápadních Čech, téměř se
překrývající s územím, které dříve připisujeme kmeni Lučanů. Jejich vliv a bohatství
však pramenily již nikoliv pouze z polního
hospodaření, jak tomu asi bývalo v Sámových dobách. Rod původem z Pšova patrně
započal s těžbou vzácných kovů, které se

krušily ve zdejších pohraničních horách.
Těžká hornická činnost dala těmto horám
jméno Krušné. Když v roce 806 Pipin,
syn Karla Velikého, s vojskem opakovaně
přitáhl na pláně Bohemie a porazil Lecha,
uložil zde povinnost odvádět do Franské
říše tribut, roční daň ve výši 500 hřiven
stříbra a 120 volů. Je zřejmé, že při stanovení tributu ve stříbře byly zdejší zásoby
cenných kovů již známy a jejich získávání
má počátky daleko dříve než v 9. století.
Za tažení Franků r. 806 je písemně zmíněno také dobytí hradu nazvaného Canburg.
Jméno i neznámá poloha bojů však stále
vyvolávají řadu dohadů. Docela dobře mohlo jít o hrad Pšov, u něhož význam jména
nebyl vyložen správně či měl hanlivý podtext. Pšov má základ nejspíše ve slově „pša“,
tj. pšenice či obilí obecně, a významem
odpovídá dalším sídlům v Lucké oblasti,
jako jsou Žatec (žatva obilí), Louny (lány),
Mělník (mlýn, mnělnění)… Frankům ale
mohl kdosi název Pšov vyložit jako „psov“,
tedy v souvislosti se psy, latinsky „canis“.
Franské přejmenování hradu Pšova na Canburg již není tak nemožné.

Těžba žádaného stříbra,
také však cínu, mědi a jiných kovů v Krušnohoří se stala pro české knížectví významnou ekonomickou základnou, o staletí
dřívější než kutnohorské dolování. Sever
Bohemie, nejméně z tohoto důvodu, začali
brzy osidlovat nezemědělští přistěhovalci.
Rodiny horníků s sebou přinášely technologickou znalost hlubinné těžby a efektivní
postupy zpracování, které místním rolníkům nebyly vlastní. Vidina zbohatnutí
přitahovala i obyvatelstvo ze vzdálenějších
konců země. Vzpomeňme na rozhořčení

vladyky Horymíra, že mladí a silní muži,
než aby se zabývali obděláváním polí, raději
odcházejí do hor za zlatem a stříbrem.
Význam, který kníže přikládal pracovní
síle v horních oblastech, ilustruje i tradované odsouzení Horymíra vyšehradským
sněmem. Bohatství země tehdy náleželo
jen panovníkovi a předním mužům jeho
družiny. Můžeme se právem domnívat,
že v mladém českém knížectví k takovým
patřil i původem pšovský rod s erbem
hrábí. Velmož Kojata z rodu Hrabišiců byl
v polovině 11. století správcem Bílinského
kraje. Hrabiš je k roku 1103 zmiňován jako
rada knížete Bořivoje II., Milhost v roce
1199 na Teplicku založil cisterciácký klášter.
Význam Hrabišiců nepoklesl ani po ustavení království. Slavek či Slavko se v roce 1222
stal nejvyšším komorníkem krále Václava I.,
založil město Ostrov a nejspíše již z hradu
Bečova ovládal doly na stříbro a cín v Horním Slavkově. Z jeho rodu pocházejí mocní
páni z Oseka, kteří na ochranu cínových,
měděných a stříbrných dolů v Krušných
horách vystavěli hrad Osek-Riesenburk.
Krušnohorské stříbro bylo ještě v 16. století
za Šliků výnosným podnikem. Jáchymovský „tolar“ ražený ve zdejší mincovně nabyl
takové proslulosti, že jméno „dolar“ dnes
nese řada světových měn.

Stříbro z Jáchymova
bylo surovinou
k ražbě cenných
mincí. Tolar byl
žádanou měnou
v celé Evropě.

Mincovnictví
jako obor také souvisí s užíváním symbolů
a erbů. V našich krajích severně od Dunaje
se mince začínají razit teprve v 10. století.
Do té doby převládal směnný obchod,
mezi elitou byly ceněny importované
římské nebo byzantské mince, ty však
často procházely proměnou v okrasné
šperky, jaké známe z velkomoravských
pohřbů. Hodnotou vysoké ceny byly stříbrné hřivny, hrubé pruty vzácného kovu
stejné váhy, ve kterých se odváděl tribut
Frankům. Okolnosti obchodu a čilejší
dálková směna zboží počínaje 9. stoletím,
v neposlední řadě ale také rostoucí prestiž
českých panovníků ve století následujícím, vyžadovaly vlastní mince z cenného
kovu. Vzorem byly ražby z ciziny, většinou
s abstraktně pojednanou tváří se jménem
vladaře, na rubu symbol země, jíž vládl.
Mocní si za svůj symbol volili silné, rychlé
a bystré zvíře, zpravidla orla či sokola,
vzácněji draky a lvy. Také český kníže

na svůj bojový praporec a štít umístil
orlici. Malovaný štít se stal předobrazem
erbu, erbovní znamení logem panovníka a jeho družiny. Každý z družiníků si
záhy tvořil vlastní erb, osobní znamení,
z něhož se odvozovalo jméno pozdějšího
rodu. Hrabiš, nesoucí symbol hrábí, pokud
skutečně pocházel z pšovského rodu sv.
Ludmily, jako správce Lucka a stříbrných
dolů v Krušných horách patřil k nepostradatelným v přemyslovském knížectví. Sňatek Ludmily s prvním z Přemyslovců měl
silný mocenský, ale ještě více ekonomický
podtext.

Hrábě
Proč by si mocný rod vybral za svůj symbol obyčejné zemědělské nářadí, umístil je
do svého erbu a jméno odvozoval od hrábí? Obdobně jako knížecí rod, Slaviborovi
potomci mohli zvolit vznešené zvíře, jelena
či orla, nebo zbraň zdůrazňující moc. Hrabišicům byly ale nejsilnějším argumentem
hrábě, symbol odhalující kořeny rodu. Páni
s erbem hrábí se hlásili k selskému původu,
obdobně jako vládnoucí Přemyslovci. Už
jejich knížecí předci sídlem na hradě zvaném Pšov disponovali obrovským územím
obdělávané půdy, kde se pěstovala pšenice
a jiné plodiny symbolizující hospodářskou
prosperitu. Po staletí takovým územím byla
pole a luka podél středního a dolního toku
Ohře až k hraničním horám, kde ležely
zásoby stříbra, platidla českého knížectví.
Do souvislosti můžeme uvést také titul
„hrabě“, ve franské oblasti „Graf“. Hrabata
Franků byla podřízena králi a ve svém hrabství vykonávala úřad správy, soudu, výběru
daní a poplatků. Za tažení do Bohemie
v l. 805 a 806 mohl být jeden z luckých
předáků určen „hrabětem“, tzn. vykonavatelem vůle krále Karla Velikého. Mohl
jím být pšovský kníže, kterému připadl
nepopulární, avšak o to významnější úkol
spojený s prestiží – ručit za odvod tributu.
Češi mají hezké slovo pro shromažďování
pozemských statků, trefné i pro výběrčí
daní: hrabivost. Syn Slavibora, bratr Ludmily, nemusel nést jméno Hrabiš, mohl to
být titul Pánů s erbem hrábí.

Zánik hradu Pšov
mohl nastat již za střetu s Franky v roce
806. Úpadek Pšova jako sídla luckých
knížat napovídá i legendární usazení
pšovského knížete Slavibora ve druhé
pol. 9. století již do Mělníka. Úplný zánik
hradu však proběhl spíše o dalších sto
let později, neboť se dochovalo jméno
převzaté vesnickým osídlením. Nástupcem Pšova v nově budované soustavě
správních center s knížecím hradem se
v historickém Lucku stává Žatec. Nově

Důl Jeroným u Horního Slavkova je nejrozsáhlejším zpřístupněným labyrintem středověkých štol.
vystavěný hrad byl již plně podřízen
přemyslovské moci a stal se jádrem
hospodářské sídelní aglomerace kraje.
Starý Pšov, vzdálený od Žatce pouhých
7 km jihozápadně, musel ustoupit novým pořádkům, včetně předání správy
země svrchovanému vládci. V případě
pšovského rodu a jeho vazeb na Přemyslovce byl nejspíš sjednáván úřad kastelána
v domovském nebo sousedním kraji, jak
tomu nasvědčuje Kojata jako správce
na knížecím hradě v Bílině. K roku 950 se
váže pozoruhodná zmínka o hradu tehdy
zvaném Nový (Nova domus). Císař Ota I.
přitáhl do Bohemie a oblehl zde hrad,
v němž se právě nacházel syn Boleslava I.
Mnohé naznačuje, že obléhán saským
vojskem byl nově budovaný Žatec, ale
císař pouze vytvářel „diplomatický“ tlak
na českého knížete, než aby (nedokončený?) hrad dobýval. Nejspíše v Žatci Boleslav I. po patnácti letech odporu uzavřel
mír a postavil se na stranu Oty Velikého,
do koalice Svaté říše římské.

Lucká hegemonie
v kraji kolem Ohře skončila v 9. století
legendární bitvou u Turska, zabit byl
Vlastislav, kníže na Sutomi (Počátky naší
státnosti č. 32, 36 a 37), ale význam pšovského rodu, tehdy sídlem na Mělníce,
naopak vzrostl. Ludmila, dcera knížete
Slavibora, se stala ženou prvního vládce
celé Bohemie a výchovou synů i vnuků
se zasloužila o nový vládnoucí rod, který
se od časů „báby Ludmily“ odvozuje
od Přemysla. Rod to nebyl chudý, z pole
povolaný, jak legendárně vstupuje do dějin
země a vznikajícího českého národa. Krušnohorské stříbro zajistilo Přemyslovým
pokračovatelům dobré vyhlídky uspět
v konkurenci sousedů a položit základy
skutečného státu.
Radek Míka

>>> www.e-vsudybyl.cz/pocatky-nasi-statnosti
>>> www.zivykraj.cz
druhé vydání 2016

35

Školní dílo

z pohledu autorského zákona

NOVOMĚSTSKÝ

PIVOVAR

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

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

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

www.npivovar.cz
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P

ředmětem práva autorského je
dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora.
Autorem přitom nemusí být pouze vědecký pracovník či renomovaný literát, ale
může se jím stát prakticky kdokoliv, včetně studenta či žáka, který se na své budoucí povolání teprve připravuje.
Dle autorského zákona je školním
dílem dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních
povinností vyplývajících z jeho právního
vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (dále jen školní zařízení). Mezi typická školní díla můžeme
zahrnout bakalářské, diplomové či rigorózní práce, které vysoké školy zveřejňují ve své databázi kvaliﬁkačních prací
a jejichž odevzdáním autor automaticky
souhlasí se zveřejněním své práce, a to
bez ohledu na to, zda dojde k její obhajobě, či nikoli. Školní zařízení má právo
užít školní dílo vytvořené svým žákem či
studentem ke své vnitřní potřebě či k výuce, čímž žádným způsobem nezasahuje
do autorských práv a nepotřebuje k takovému užití svolení jeho autora. Při užití díla tímto způsobem je však zapotřebí
pamatovat na uvedení jména autora a rovněž pramenu, z něhož bylo čerpáno. Tak
je tomu rovněž v případě dalších zákonných licencí, a to citací, ať již v rámci výuky pro ilustrační účel, nebo v rámci jiného
díla (např. výukových materiálů).
Jedná-li se o jiné užití školního díla,
tj. jeho komerční užití školním zařízením, má školní zařízení právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla
s jeho autorem, a to za obvyklých podmínek (včetně obvyklé výše úplaty). Pokud

by autor školního díla uzavření licence se
školním zařízením bezdůvodně odmítal,
může se školní zařízení domáhat, aby příslušný soud souhlas autora nahradil svým
rozhodnutím.
Při vytvoření školního díla je nutné přihlédnout k tomu, že jeho autorovi bylo
školním zařízením poskytnuto zázemí,
zejména pak po stránce materiálního
zabezpečení. Z tohoto důvodu má následně školní zařízení právo požadovat od autora školního díla příspěvek na úhradu nákladů, které školní zařízení na vytvoření
školního díla vynaložilo, a to pro případ,
kdy vznikne autorovi v souvislosti s užitím
školního díla zisk. Náklady školního zařízení lze vyčíslit až do jejich skutečné výše.
Dojde-li k neoprávněnému zásahu
do školního díla (tj. autorského práva),
například k jeho užití ke komerčním účelům školním zařízením bez uzavření
licenční smlouvy, aniž by souhlas autora byl nahrazen rozhodnutím soudu, má
dotčený autor právo se u soudu domáhat
mimo jiné zákazu ohrožení svého autorského práva, sdělení o způsobu a rozsahu neoprávněného užití školního díla,
odstranění následků zásahu do autorského práva či poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. Stranou nezůstává ani možný
postih v rámci správního trestání za neoprávněné užití autorského díla (formou
peněžní pokuty), či dokonce trestněprávní postih v případě spáchání trestného
činu porušení autorského práva, jsou-li
naplněny všechny znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu.
JUDr. Lucie Kolářová,
Advokátní kancelář Vácha & Kolář

>>> www.vacha-kolar.cz
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inisterstvo pro místní rozvoj ČR a agentura CzechTourism organizovaly 17. února
2016 v Kaiserštejnském paláci v Praze
tiskovou konferenci u příležitosti uzavření spolupráce zemí visegrádské čtyřky v cestovním ruchu pro rok 2016. Proti
novinářům zasedli: náměstkyně ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje
Klára Dostálová (třetí zprava), náměstek ministra pro národní hospodářství
Maďarské republiky pro ekonomický
rozvoj a regulaci István Lepsényi (první zprava), náměstkyně ministra sportu a cestovního ruchu Polské republiky
pro cestovní ruch Dorota Dulińska (čtvrtá zprava) a státní tajemník Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky František Paľko
(druhý zprava). Moderovala manažerka
tiskového oddělení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Michaela
Klofcová (zcela vlevo). Podpis protokolu

Spolupráce
visegrádské čtyřky
v cestovním ruchu pro rok 2016
o spolupráci je vrcholnou akcí v oblasti
aktivit v cestovním ruchu v rámci českého předsednictví V4. V rámci konference
byly představeny i plánované marketingové aktivity visegrádských zemí v roce
2016 na zámořských trzích.

>>> www.mmr.cz
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GO a REGIONTOUR 2016
Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu, které se konaly
14. a 17. ledna 2016 na brněnském výstavišti, proběhly v atmosféře
ekonomického růstu a zvyšujícího se zájmu o slezské, české a moravské
regiony.To se příznivě odrazilo v zájmu vystavovatelů i odborných
a laických návštěvníků. Bohatou nabídku letošního ročníku si
prohlédlo více než 32 tisíc profesionálů a koncových klientů.

Jako každoročně jsou pro mne tyto mezinárodní veletrhy i soutěž Gastro Junior
velmi dobrým startem do nového roku.
Naše ﬁrma provozuje tři regionální turistická informační centra, a tak jsem zejména na Regiontouru potkal spoustu přátel a známých. Shodili jsme se, že touto
dobou je brněnské výstaviště vynikající
platformou pro vzájemné nabíjení energie pro příští sezonu.
RNDr. Ladislav Havel, jednatel společnosti
Ciao..., cestovní kancelář, s. r. o.

Po loňské účasti na Regiontouru, na němž
jsme se úspěšně prezentovali masážemi
poskytovanými Lázněmi Hodonín a Lázněmi Lednice v rámci fyzioterapie, jsme
na ně vsadili i letos. Opět jimi úspěšně oslovujeme široké spektrum našich budoucích hostů, kteří se do Hodonína i Lednice
objednávají přímo na naší expozici.
Ing. Milan Sýkora, ředitel společnosti
Lázně Hodonín
Na tyto mezinárodní veletrhy jsme se vrátili po šesti letech a skutečnost předčila
naše očekávání. Vsadili jsme na proslulé
švýcarské sýry. Pokud zabrousím mimo
gastronomii, naší novinkou pro rok 2016
je Grand Tour – velká cesta Švýcarskem
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po outdoorových aktivitách. Lidé v Česku
jsou totiž v tomto směru hodně aktivní.
Alena Koukalová, vedoucí českého
zastoupení Switzerland Tourism

Mezinárodní veletrh GO je opět o něco menší než předchozí. Brňané a lidé
z širokého okolí nás tu však chtějí vidět
každý rok. Máme hodně byznys klientely
a zákazníků, kteří našich služeb využívají
opakovaně, takže by bylo chybou tu nebýt.
Michal Kužel, společník a generální ředitel
společnosti AMERICA TOURS, v. o. s.

Televizní a reklamní společnost TVF se
cestovním ruchem zabývá dlouhodobě. Prezentujeme památky, cíle i infrastrukturu cestovního ruchu. Každoročně

natáčíme i na mezinárodních veletrzích
GO a Regiontour. Služby poskytujeme
nejen profesionálům z řad cestovních
kanceláří, hotelů či restaurací, ale i subjektům v destinačním managementu,
regionům, městům a obcím, centrálám
cestovního ruch aj. Spoty a reportáže
umísťujeme v internetových televizích
včetně kanálu TVF Brno, na YouTube
a televizích Stream. Návštěvník během
jejich sledování v krátké době získá řadu
informací, které ho inspirují se pro ten
který cíl či službu rozhodnout.
Oldřich Brýža, ředitel společnosti TVF, s. r. o.

Řadíme se mezi přední kraje, které mají turistům co nabídnout. Letošní rok se
zaměřujeme na rodiny s dětmi, pro něž
připravujeme obsáhlý materiál prezentující, co mohou kde navštívit včetně
podmínek, které tam jsou vytvořeny pro
děti. Naším záměrem je pokračovat v linii
Evropského hlavního města kultury 2015
a prezentovat značku Západočeské baroko. Destinací, kterou chceme prezentovat
ve zvýšené míře, jsou Brdy.
Hana Šenbergerová, vedoucí oddělení
cestovního ruchu Krajského úřadu
Plzeňského kraje

Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu
GO a Regiontour jsou vynikající příležitostí k prezentaci čím dál českými
turisty navštěvovanějších maďarských
regionů, termálů, vynikajících gastronomických specialit, pálenek a vín. Jsme tu
na 150 m2. Z této plochy má třetinu město
Debrecín, další třetinu naše národní centrála Maďarská turistika a zbytek producenti gastronomických specialit a nápojů.
Primátor Debrecínu Dr. László Papp se při

této příležitosti setkal s brněnským primátorem Ing. Petrem Vokřálem. Dohodli
se, že obě metropole co nejdříve podepíší
dohodu o partnerství.
István Kolozsvári, MBA, obchodní rada
Velvyslanectví Maďarské republiky

GO a Regiontour jsou mezinárodní veletrhy zážitků. Jejich návštěvníci se zde baví
a užívají si. Jsou tu prezentovány úžasné možnosti trávení víkendů i dovolených, a to nejen na území Česka. Hovoříme u stánku Maďarska, ale vystavuje tu
i Rakousko a tradičně subjekty ze Slovenska. Vedle v pavilonu jsou prezentovány
možnosti cestování do zahraničí do blízkých i exotických destinací včetně čím dál
Čechy oblíbenější Dominikánské republiky; probíhá festival GO kamera o speciﬁckém druhu cestování – individuální turistice na vzdálená atypická místa.
Ing. Miloň Mlčák, ředitel projektů GO
a Regiontour společnosti Veletrhy Brno, a. s.

Prezentace Jihočeského kraje je nejzářivější, nejbarevnější a nejveselejší expozicí na Regiontouru. Hlavním tématem, které tu představujeme, je Olympijský park
Rio–Lipno 2016.
Ing. Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské
centrály cestovního ruchu

>>> www.bvv/go
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