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„ZDRAVÍ A HARMONIE” V LÁZNÍCH HÉVÍZ, V ZIMĚ I V LÉTĚ!
Pojem léčebné lázně Hévíz znamená komplexní léčebné procedury se staletím ověřeným odborným
zázemím, širokou škálou služeb v oblasti (medical) wellness, které splňují i nejnáročnější požadavky a také
světoznámou destinaci léčebné turistiky. Hévíz získal svůj věhlas díky jedinečnému léčebnému jezeru, které
je opravdovým světovým unikátem.
Hévízské jezero s vodní plochou o velikosti 4,4 ha, se svou energizující léčivou
vodou a velkým množstvím dalších léčebných faktorů přispívá každý den
v roce ke kompletnímu nabití těla a duše. Teplota vody v jezeře ani v
zimních měsících neklesá pod 22 °C, v létě pak dosáhne i 35-38 °C.
Léčebné lázně Hévíz však neznamenají pouze léčebné procedury,
jelikož na břehu stojí moderní lázeňský dům Festetics, ve kterém
si na své přijdou i milovníci wellnessu.
Jediný hotel, stojící přímo na břehu jezera, je čtyřhvězdičkový
Hotel Spa Hévíz, který vyniká mezi hévízskými hotely svými službami,
splňujícími požadavky i těch nejnáročnějších hostů.
Hotel byl postaven v klasicistním slohu a má 54
klimatizovaných nekuřáckých pokojů, z nichž každý je
vybaven TV, minibarem, telefonem, sprchou, WC, vysoušečem vlasů a
sejfem a pro každého hosta jsou také připraveny k zapůjčení koupací
pláště. Dále nabízíme specielní pokoje pro hosty s omezenou
pohyblivostí. Naše restaurace čeká na hosty po celý den s čerstvými,
lahodnými a zdravými jídly a pestrými sezónními chody. Pro
relaxaci slouží dále bazén s hévízskou léčivou vodou a perličkovou
lázní. Naši hosté si mohou odpočinout také ve finských i infra
saunách, které napomáhají obnově životních sil.

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • Hotel Spa Hévíz****/***
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • Tel.: +36 83 501 700 • E-Mail: spaheviz@spaheviz.hu • hotel@spaheviz.hu
www.spaheviz.hu • www.hotelspaheviz.hu

I dí mi tlumočník můj, Mámil: „Vidíš, můj milý
člověče, jak rozkošný jest ten svět, jak všecko v něm
ušlechtilé? A to zdaleka jen na něj hledě: co pak díš,
potom jej po částkách s rozkošemi jeho prohlédaje?
I komuž by na něm býti milo nebylo?“ Já řekl:
„Zdalekať mi se líbí, nevím jak potom bude.“
„Všelijak dobře,“ dí, „jen věř, a již poďme.“
Jan Amos Komenský,
Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Vidíš, můj milý
člověče, jak rozkošný
jest ten svět, jak všecko
v něm ušlechtilé?

C

estovní ruch
nastartoval zvyk
z 18. století nawvštěvovat lázně. Už
tenkrát bylo skoro všem
jasné, že nemocem je
lepší předcházet. Jenže
někteří z těch, pro něž víc
nemocných znamená víc
zisku, to tak vidět nemusejí. A protože historii píší
vítězové, právě takovým
před čtvrtstoletím zdravotní prevence vyklidila
v Česku prostor navzdory tomu, že v hospodářsky úspěšných státech
posiluje trend upevňovat konkurenceschopnost země, a tedy i snižovat nemocnost. Přes toto „vítězství“,
provázené strmě rostoucími veřejnými výdaji na řešení
důsledků absence zdravotněpreventivních programů a chybějícími penězi na nemocniční léčbu fatálně nemocných,
už i v České republice řada ﬁrem vysílá své zaměstnance
na léčebněpreventivní pobyty a čím dál víc jedinců investuje do udržení si co nejlepší zdravotní kondice a výkonnosti.
S tím, jak stárne obyvatelstvo západní Evropy, jak je oddalován odchod do starobního důchodu a prodlužuje se život, se
do popředí dostává péče o jeho kvalitu, což rovněž zvyšuje
motivaci cestovat za zdravím či pro zdraví a výdaje s tím spojené. To českému národnímu hospodářství, které se může
opírat o fakt, že Česko je dík tradici a medicínské vyspělosti svého léčebného lázeňství a léčebné rehabilitace, léčivým
přírodním a lidským zdrojům lázeňskou velmocí, dává velkou perspektivu. Jde jen o to, zájmy kterého byznysu budou
čeští politici dostatečně motivováni prosazovat. Zda toho,
jemuž by zdravotní prevence a uzdravující síly přírody začaly daleko víc brát vítr z plachet, nebo toho, který k dosahování zisku potřebuje zdatné pracovníky a na rozdíl od prvně
uvedeného byznysu zdravé spotřebitele.
Jaromír Kainc
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Eliminovat

bezpečnostní rizika
na území České republiky

P

řed hlavní lázeňskou a turistickou sezonou, 21. dubna 2017,
jsem požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České
republiky pro řízení Sekce regionálního
rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.
Paní náměstkyně, obchodním aktivitám v rámci cestovního ruchu se v České republice daří.
Ano, těží z toho, že jsme považováni
za šestou nejbezpečnější zemi světa. Je to
ale spíš taková virtuální pozice. Teroristických útoků se obává celá Evropa. V rámci cestovního ruchu existují bezpečnostní
rizika, na něž je třeba brát zřetel. Jednou
z oblastí, kde se mohou ve zvýšené míře
vyskytovat, je sdílené ubytování. Proto se
jím ministerstvo pro místní rozvoj musí
zabývat. Určitě v naší zemi nechceme mít
živnou půdu pro teroristické ataky, které
zasáhly i některé země Evropské unie,
vytvářet jim prostor. Nemůžeme se zříci
standardní praxe, přehledu, jaké nerezidenty na svém území ubytujeme.
Zatím je to v Česku tak, že u tzv. sdíleného ubytování ubytovatel nemusí vést
knihu hostů. Na rozdíl od hromadných
ubytovacích zřízení, která nejen že toto
činit musejí, ale jsou také povinna odvádět místní nebo lázeňské poplatky, platit za pokoje (byť i prázdné) různým
ochranným autorským svazům atd.
To v sobě může skrývat (a u některých ubytovatelů obsahuje) prvky neoprávněného podnikání. Subjekty, které
provozují hromadná ubytovací zařízení, nejen že musejí vést evidenční knihu podle zákona o místních poplatcích,
domovní knihu a plnit povinnosti ubytovatele podle zákona o pobytu cizinců,
odvádět různé poplatky, ale i striktně
dodržovat hygienické, stavební či požární předpisy a v souvislosti s tím umožnit kontroly policie, hygienických stanic,
Státní zdravotní a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy aj. My však
nechceme bojovat proti sdílené ekonomice jako takové. To, co chceme, je, aby tento fenomén ctil obecně závazné právní
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předpisy, eliminovat bezpečnostní rizika v rámci sdíleného ubytování na území
České republiky a mít fungující spravedlivé tržní prostředí pro všechny soutěžitele
(rozuměno osoby, které poskytují služby).
Pokud totiž (a že se tak děje) někdo cíleně
pronajímá byty, a to i celé bytové domy,
výhradně za účelem ubytování hostů,
v nichž tito klienti s nikým nic nesdílejí, je to činnost, na kterou se vztahují stejné právní předpisy jako na jiná ubytovací
zařízení provozovaná na základě příslušného živnostenského oprávnění (ubytovací služby – volná živnost, nebo hostinská činnost – řemeslná živnost). Proto
zvažujeme, že by v novele zákona o místních poplatcích byla provedena změna
tak, aby poplatek za ubytování odvedl
každý, kdo přechodné ubytování poskytne. Bez ohledu na to, zda ubytovatelem
je osoba s živnostenským oprávněním,
nebo bez něj. Domnívám se, že je to jeden
ze způsobů, jak zviditelnit osoby, které
poskytují ubytování i v rámci „sdílení“.
Problematika sdíleného ubytování a to,
jak k ní (zejména) velké metropole přistupují, se debatuje napříč celou Evropskou unií. Některá města mají povinný
registr těchto ubytovatelů, aby měla přehled, které byty jsou takto nabízeny. My
sami jsme to projednávali v rámci visegrádské čtyřky s Polskem, Maďarskem,

Ing. Klára Dostálová
budeme vytvářet nové zákony. Řešením
otázky sdílené ekonomiky se zabývá pracovní skupina, která vznikla na Úřadu
vlády ČR. Do této skupiny byly zapojeny
jednotlivé zainteresované subjekty (tj.
ministerstva, úřady a spolky zastupující
zájmy podnikatelských a jiných skupin).
Jsem přesvědčena, že normativy týkající
se této problematiky jsou v České republice nastaveny. Nicméně dojdeme-li po konzultaci s ostatními zainteresovanými subjekty k závěru, že pro další fungování
trhu je nezbytné provést změny v právních předpisech, budeme prosazovat jen
takové změny, u kterých bude zajištěno
jejich účinné vymáhání dodržování.

Nechceme bojovat proti sdílené
ekonomice jako takové. To, co chceme, je,
aby tento fenomén ctil legislativu.
Slovenskem. Jednání na toto téma jsem
měla i s německými a rakouskými kolegy.
V Rakousku se to týká především Vídně. S úskalími tzv. sdílené ekonomiky
se u nás potýká zejména hlavní město.
Jeho primátorka se proto snaží, aby Praha přijala obdobná opatření jako už řada jiných velkoměst. Nicméně tato věc se
musí řešit resortně. Sdílená ekonomika
se netýká pouze ubytovacích služeb, ale
i dopravy a dalších oblastí. Neříkám, že

Zmínila jste svá jednání v Rakousku a dalších blízkých zemích. A co
na vzdálených pro český incoming strategických zdrojových trzích?
Česká republika má dvaadvacet zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Výsledky napovídají, že se Česko
daří prezentovat jako atraktivní turistickou destinaci. Jak už bylo kdysi řečeno,
Česká republika nemá moře (vyjma
třetihorního hluboko v podzemí, jehož

léčivá jodobromová solanka uzdravuje
pacienty léčebných lázní v Darkově, Hodoníně, Klimkovicích a Lednici), ale zato má
moře památek. Nedávno jsme byly s paní
ministryní Šlechtovou v Číně a s námi
podnikatelská mise tvořená zástupci incomingových agentur, cestovních kanceláří a Svazu obchodu a cestovního ruchu.
Uskutečnilo se tam velké množství zajímavých B2B setkání. Co si myslím, že je
rovněž hodně pozitivní, je to, že paní ministryně navštívila provincie, které nejsou
v Česku až tak známé. Byli jsme v Henanu v Zhengzhou, v Yunnanu. Tyto destinace jsou nejen zajímavými zdrojovými
trhy incomingu, ale i samy o sobě turisticky hodně atraktivní. Navštívili jsme
i Kunming, což je hlavní město provincie Yunnan, kde je jedno z největších jednoterminálových letišť světa – Kunming
Wujiaba International Airport. Samozřejmě jsme tam jednali i o přímé letecké lince mezi Kunmingem a Prahou. Kunming
je pro nás zajímavý i tím, že Yunnan sousedí s Laosem a Kambodžou, takže jeho letiště má výhodnou polohu i z hlediska spojení s Vietnamem.
Rovněž Spojené státy americké jsou pro
český cestovní ruch čím dál významnějším zdrojovým trhem. V té souvislosti bych
ráda podotkla, že ministerstvo pro místní
rozvoj úzce spolupracuje s Českým Aeroholdingem a na jeho expanzi napojuje marketingové aktivity. Například když Aeroholding otevíral přímou linku do Chicaga.
V souvislosti s Českým Aeroholdingem,
potažmo Letištěm Praha mi dovolte konstatovat, že s jeho novým vedením konečně došlo k situaci, kdy levá ruka ví, co dělá
pravá, a tato synergie umožňuje vytvářet
velkou přidanou hodnotu. Kromě klientely
z USA a Číny, tedy těch největších vzdálených zdrojových destinací, je pro český cestovní ruch a lázeňství stále hodně důležitá
klientela rekrutující se ze zemí Společenství nezávislých států. Zejména pak ruští hosté, které do České republiky přivádí
zájem o tradiční české léčebné lázeňství.
Tyto zdrojové trhy rozhodně nebudeme
opouštět, protože z pohledu cestovního
ruchu pro nás mají obrovský potenciál.
A ještě bych podotkla, že spolu s výrazným
posilováním příjezdů německé klientely se
pro české lázeňství velmi zajímavě vyvíjí
také spolupráce s Izraelem.

>>> www.mmr.cz
>>> www.kudyznudy.cz

Elektronická knihovna ESPA

S

viceprezidentem Evropského svazu lázní – European Spas Association (ESPA) a viceprezidentem
Svazu léčebných lázní České republiky
Ing. Martinem Plachým se potkáváme
záhy po valné hromadě Svazu léčebných
lázní České republiky, která se konala
25. dubna 2017 v Mariánských lázních.
Pane inženýre, na valné hromadě
jste mimo jiné hovořil o elektronické
knihovně Evropského svazu lázní.
Mému nástupci
na pozici prezidenta Evropského svazu lázní, prezidentu francouzského
svazu lázní panu
Thierrymu Duboisovi, se podařilo
dotáhnout to, co
Evropský svaz lázIng. Martin Plachý
ní začal připravovat v době, kdy
jsem stál v jeho čele. Došlo ke zprovoznění elektronické knihovny obsahující
výsledky vědeckého výzkumu z oblasti
léčebné rehabilitace a balneologie z řady zemí (ostatně sami Francouzi se velmi
efektivně věnují balneologickému výzkumu a z každého lázeňského pobytu odvádějí určitý poplatek do společného fondu
na jeho podporu). Jedno z východisek iniciace elektronické knihovny Evropského
svazu lázní tkví v pragmatické myšlence, že balneologický výzkum má stavět
na tom, čeho už bylo dosaženo, a neztrácet čas prokazováním klinicky prokázaného. Po Evropě bylo za uplynulých
sedmdesát až sto let realizováno a zdokladováno velké množství balneologických studií. Prvním krokem Evropského
svazu lázní proto je soustředit to, co už
bylo vykonáno, a výsledky těchto bádání
rešeršovat, analyzovat a srovnávat. Autoři
prací a další subjekty proto na ně do elektronické knihovny Evropského svazu lázní umísťují odkazy a konotace, takže její fond už obsahuje odkazy na tisíc sto
padesát balneologických studií. A každý
měsíc přibývají desítky dalších. Věřím,
že tento trend bude i díky propagování
elektronické knihovny Evropským svazem lázní pokračovat. Teď se snažíme,
aby se týmy renomovaných balneologů
napříč Evropou začaly zabývat jednotlivými studiemi. Rešeršovat je a vybírat
z nich podstatné věci, které by bylo lze
použít ve prospěch dalšího zlepšení léčby

a třeba i jako argumentaci pro vyjednávání se zákonodárci, státní správou a zdravotními pojišťovnami. Dokladovat, jaký
efekt má aplikace přírodních léčivých
zdrojů na uzdravování pacientů a nakolik jejich využití zdravotním pojišťovnám
umožňuje hospodárně nakládat s ﬁnančními prostředky. Zejména u chronicky
nemocných pacientů pak omezovat výdaje za četné opakované zdravotní výkony,
za léky tlumící bolesti a další farmaka.
Tím, že přírodní léčivé zdroje navracejí
zdraví a chronicky nemocným osobám
umožňují žít žitelnější život, v neposlední
řadě také snižují výdaje státu na záchrannou sociální síť.
Co český a slovenský přínos, včetně toho
z dob Československa, než kdosi nutně potřeboval zabrat pozemky a objekt
Výzkumného ústavu balneologického
a došlo nejen k jeho zániku, ale i k ukončení státem podporovaného vědeckého
balneologického výzkumu?
Český přínos je určitě vítaný. A to
z mnoha aspektů. Archiv bývalého
Výzkumného ústavu balneologického
stále existuje. Dnes by měl být k dispozici
prostřednictvím města Karlovy Vary, které založilo novodobou obdobu Výzkumného ústavu balneologického a snaží se
výzkum opět nastartovat. S primátorem
Karlových Varů panem Petrem Kulhánkem Evropský svaz lázní jednal o jeho
možném využití. Samozřejmě, do balneologického výzkumu by bylo dobré
zapojit týmy lékařů i v České republice,
aby pokračovaly v tradici skvělé československé léčebné rehabilitace, která dnes
trpí tím, že nemá pokračovatele. Éra světově proslulých československých léčebných a rehabilitačních metod a lékařů
pohasíná a ne a ne začít nová a silná. To
znamená, že bychom chtěli najít a motivovat jejich pokračovatele – tahouny a tváře.
Vítaným Fénixem, který se možná zrodí,
by mohla být lékařská fakulta v Karlových
Varech, o jejímž vzniku se jedná. Kdyby
v hlavním městě lázeňství České republiky byli vychováváni vysokoškolsky vzdělaní fyzioterapeuti, balneologové a další
odborníci pro léčebné lázeňství, České
republice by to hodně pomohlo.

>>> www.espa-ehv.eu
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č dosud není astronomické léto,
s Ing. Ivanem Klajmonem si
povídáme v krásný letní podvečer u venkovního bazénu jeho Lázeňského & wellness hotelu Niva nad Luhačovickou přehradou s panoramatickým
výhledem do hustě zalesněných kopců
Bílých Karpat a Vizovických vrchů.
Nádherné místo,
pane inženýre.
Je to tak.
V Lázeňském
& wellness hotelu Niva se podařilo koncepčně
dotáhnout lázeňskou činnost v tom
smyslu, že splňuIvan Klajmon
je požadavky zdravotních pojišťoven
na léčebné pobyty a okolní krajina současně pozitivně působí na psychiku a proces
uzdravování. Už proto, že průběh léčby
u nás léčených indikovaných onemocnění
ovlivňují psychosomatické souvztažnosti.
Spolu s dalšími faktory tak malebná okolní krajina přispívá ke zlepšování zdravotní kondice nejen lázeňských, ale i dalších
hotelových hostů. Navíc charakter krajiny,
do níž jsou poměrně citlivě zasazeny sportovní areály, vybízí k řadě aktivit. Zejména ty u Pozlovické přehrady, která je
přímo pod námi a kterou obkružuje inlineová dráha, cyklostezka a venkovní ﬁtness stroje. Dotyk přírody je tu markantní.
Jaký byl pro Lázeňský & wellness hotel
Niva loňský rok 2016?
Za poslední dekádu rozhodně nejlepší. Také proto, že se podstatně změnil
přístup Ministerstva zdravotnictví ČR
k léčebnému lázeňství. Je daleko vstřícnější. Ale nejen proto. Lidé pochopili, že
je dobré předcházet chorobám a být v co
nejlepší kondici, aby byli konkurenceschopní v podnikání nebo na trhu práce.
Tento trend se u nás odráží i ve zvýšené
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Arevian,

soused Lázeňského
& wellness hotelu Niva
poptávce po krátkodobějších regeneračních a relaxačních pobytech, při nichž se
hosté rádi vracejí i vícekrát do roka.
O tom, že se Lázeňskému & wellness
hotelu Niva daří, svědčí vaše investiční
činnost. Co vás motivuje stále pracovat,
„mladíku“?
V tom je od každého trošku. Zejména
pak snaha dokázat, že lze úspěšně podnikat a držet vysoký standard bez intrik
a zákulisních machinací. A co se týče
investování? Do Lázeňského & wellness
hotelu Niva investujeme, protože se hostům, jejichž útraty náš hotelový resort
a jeho chod financují, víc a víc vyplácí využívat jeho služeb a zázemí. Právě
díky velkorysým investicím tak například
naše wellness získalo na takové popularitě, že je řazeno do top ten v České republice. Avšak nejen díky své popularitě, ale

i kvůli vybavenosti a tomu, že je atypicky situováno. Tedy nikoli jako většina
wellness v republice, které jsou v suterénu či přízemí – z našeho wellness je
krásný výhled do valašské krajiny. V roce
2012 jsme dokončili investice za osmdesát
milionů korun. Vzhledem k velice dobrému cash ﬂow a vysoké obsazenosti Lázeňského & wellness hotelu Niva se nám
podstatně podařilo snížit zaúvěrování.
Z osmdesáti milionů korun nám po čtyřech letech provozu zbývá uhradit deset.
Náš komplex se snažíme držet v uceleném duchu, aby na hosty dobře působil jak po stránce estetické, tak po stránce kvality jimi čerpaných služeb. Včetně
gastronomických. Tím, že se tu vybudovala stylová vinotéka, jsme vysoce konkurenceschopní i ve zvláštních nabídkách.
V rámci wellness například v segmentu
vinných koupelí, které jsou hosty hodně

LÁZEŇSKÝ & WELLNESS
HOTEL NIVA
nad Luhačovickou přehradou, půldruhého kilometru od lázeňské kolonády
a centra Luhačovic, je poskytovatelem
komplexní příspěvkové lázeňské péče.
Samoplátcům nabízí lázeňské léčebné,
rehabilitační a wellness pobyty. Poskytuje přes čtyřicet léčebných a patnáct
wellness procedur. K ubytování tu je
šestapadesát převážně dvoulůžkových
pokojů. V přízemí a prvním patře typu
standard, ve druhém patře typu executive a apartmány de luxe. Disponuje
společnými prostory, jídelnami, bary
a špičkově vybaveným wellness centrem, venkovním a vnitřním bazénem.
Se svými sály a salonky do osmdesáti
osob je vítaným zázemím pro ﬁremní,
společenská a další skupinová setkání. Příjemným obohacením školení
a ﬁremních akcí jsou relaxační balíčky
s posezením ve stylové valašské kolibě U Černého psa či vinotéce Arevian
U Pozlovického čerta.

nu, každoročně rezervujeme hlavně pro
lázeňské pobyty.
Součástí areálu vašeho lázeňského
a wellness resortu jsou rázovitá valašská koliba U Černého psa, kde jsou spolu s dalšími pokrmy a nápoji podávány
regionální valašské speciality a destiláty,
a stylová, dobře zásobená vinotéka Arevian, v níž dominují moravská vína vinařství Znovín Znojmo. Pane Klajmone, jaký
je váš vztah ke Znovínu a Znojmu?
Srdeční. Narodil jsem se ve Znojmě
a jsem toho názoru, že Znovín Znojmo je
nejkvalitnějším velkovýrobcem vín v České republice. Svědčí o tom i desítky a desítky medailí a prestižních ocenění, které
získává na domácích i světových trzích.
Například ze San Franciska si letos přivezl další zlatou medaili. Byla mu udělena
za jeho Rulandské bílé v kategorii nejlepší bílé víno světa. Ostatně mám za to, že

žádané. Speciální relaxační koupele podáváme ve starodávně laděném interiéru
v unikátních měděných vanách dovezených z USA. Koupel trvá dvacet minut
a po ní následuje dvacetiminutový zábal.
K vinné koupeli host obdrží sklenku vína
a vstup na další půl hodiny do ostatních
částí wellness. Máme tu vynikající maséry
a rehabilitační pracovníky, takže i z tohoto důvodu Lázeňský & wellness hotel Niva
získává nové klienty a váže na sebe opakovaně hosty.
Lázeňský & wellness hotel Niva rády
využívají i firmy pro rehabilitační
a ozdravné pobyty svých zaměstnanců.
Jejich veliká poptávka nás těší. Průvodním jevem je to, že už koncem března
víme, jakou budeme mít celoroční obsazenost. Nicméně část hotelových kapacit, zejména přes léto v červenci a srp-

na úspěšnosti lázeňské léčby se může podílet i konzumace kvalitních vín. Světově
uznávaní odborníci, jako například profesor Šamánek, argumentují, že pravidelná denní střídmá konzumace vína přispívá k celkovému ozdravení tělesné
schránky. Ostatně, kdo trošičku zná zemi,
odkud k nám kultura pití vína přišla, ví, že
ve Francii je víno nezbytnou součástí gastronomie a života. Mají tam jednu krásnou

zásadu: jedna láhev vína denně. Půl litru
pro muže, dvě deci pro ženu.
Akciovou společnost Arevian, vlastnící a provozující vinotéku, jste založili
v prosinci 2016. Co je hlavním předmětem jejího podnikání?
Obchod vínem. Velkoobchod a maloobchod vínem spojený s degustáží a prezentací vín Znovínu Znojmo. Arevian vlastní
na pětačtyřicet tisíc lahví vína od ročníku 1974 až po ročník 2016. Hosté, turisté,
výletníci a rekreanti v ní mohou ochutnat
vína ve velice rozumných cenových relacích. Součástí její činnosti je i zabezpečování společenských a ﬁremních akcí. Pro
individuální klientelu pak veřejně přístupných akcí ve stylu živáňské či vepřových
hodů. Součástí činnosti je i ubytovací činnost se všemi službami a dále činnost cestovní agentury, která pokrývá zájem široké
klientely pro tuzemsko i zahraničí.
Objekt vinotéky má dva sektory. Letní
a vnitřní zimní, v němž jsou dva krásné
krby. Jeden z nich umožňuje rožnění a roštování. Pobývat tam v zimě je příjemné už
proto, že objekt vinotéky je vyrobený z kvalitního, dobře izolujícího voňavého dřeva.
A tak, vítejte u nás v Pozlovicích!

>>> www.niva.cz
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dr. Attilou Kvardou se potkáváme
19. května 2017 v maďarských lázních Hévíz na balneologické konferenci „1. Hévíz International Medical
Mud Scientiﬁc Conference (Medical Mud
the XXI. Century)“. Jejím pořadatelem je
Hévíz Medicinal Spa & Saint Andrew
Rheumatological Hospital, jejímž je
dr. Kvarda generálním ředitelem.
Pane doktore, co bylo impulsem k uspořádání konference?
Prvním to, že se Hévízská léčba v roce
2015 stala nositelkou maďarské národní značky Hungarikum, která deklaruje,
že se jedná o jedinečný, výjimečně kvalitní typicky maďarský produkt, a my se
chtěli o své poznatky podělit s mezinárodní odbornou veřejností. Zároveň jsme
od kolegů – delegátů konference – chtěli získat podněty a inspirace, díky nimž
bychom mohli obohatit naše stávající balneologické
postupy.
Druhým neméně
významným podnětem bylo, že společnost Hévíz Medicinal Spa & Saint
Andrew RheumaDr. Attila Kvarda
tological Hospital prošla náročným auditem a letos převzala certifikát
pro léčebná lázeňská zařízení EuropeSpa
med. Certiﬁkace EuropeSpa med je pod
patronací Evropského svazu lázní (European Spas Association – ESPA) a je jednoznačným stvrzením, že naše léčebné lázně
odpovídají přísným požadavkům na špičkovou kvalitu, bezpečnost a servis. Přírodním léčivým zdrojem Hévíz Medicinal
Spa & Saint Andrew Rheumatological Hospital je bahno z jezera Hévíz. Na základě
výsledku auditu jsme se rozhodli efektivněji využít jeho vlastností a rozšířili spektrum jeho aplikací.

Kdo na konferenci vystoupil?
Jejím garantem byl státní podtajemník
Ministerstva pro lidské zdroje Maďarské
republiky doktor János Mészáros, zodpovědný za poskytování zdravotní péče, který konferenci zahájil společně s poslancem Maďarské národní rady a pověřencem
ministra pro rozvoj župy Zala Jenő Manningerem, primářem nemocnice Budai Irgalmasrendi Kórház, profesorem Tamásem
Benderem a mou maličkostí. Dále vystoupil předseda Maďarské balneologické společnosti (Magyar Balneológiai Egyesület)
profesor Pál Géher, jenž se zaměřil na systém klasiﬁkace léčebných vod v Maďarsku.
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Léčivé bahno
XXI. století
Na aplikace léčebně blahodárného bahna,
jeho produkci a prodej se ve svém vystoupení zaměřil emeritní ředitel maďarského
Národního ředitelství ozdravoven a lázní
OGYFI doktor György Ákoshegyi. Primář
naší nemocnice Hévízgyógyfürdő és Szent
András Reumakórház doktor József Horváth se zabýval historií i současnou rolí Hévízu v maďarské balneologii a kolegyně z téže
naší nemocnice, primářka Noémi Gyarmati, referovala o výsledcích účinků léčebného
bahna z Hévízu získaných v rámci klinického výzkumu léčby pacientů trpících artrózou rukou. Profesor István Szabó z fakulty
Georgikon Panonské univerzity v Keszthely
se zaměřil na rašeliny v Hévízu a jeho okolí. Odborný asistent Katedry státních věd
(Állattudományi Tanszék) doktor Ádám
Bartos hovořil o aplikaci léčebného bahna z Hévízu při léčbě koní, jež otevírá nové
možnosti využití a výzkumu tohoto přírodního léčivého zdroje. Ředitelka farmakologického a farmaterapeutického institutu
PTE AOK profesorka Erika Pintér informovala o experimentálním výzkumu zaměřeném na protizánětlivé a bolest tišící účinky
léčebné minerální vody a léčebného bahna z Hévízu. Tajemnice Maďarského balneologického sdružení (Magyar Balneológiai
Egyesület) doktorka Ildikó Tefner hovořila
o účincích léčebného bahna z Neydhartingu na kolenní artrózu. Revmatoložka doktorka Eszter Deák z Egru hovořila o poznatcích z léčby radonem. Doktorka Sára Széll
přednesla příspěvek „Jeden z přírodních

pokladů Makó, léčebné bahno z Maroš“.
Přednáška místopředsedy Mezinárodní
společnosti lékařské hydrologie a klimatologie (ISMH) profesora Antoanelly Fioravantiho z italské Sieny z Institute of Rheumatology prezentovala výsledky studie účinnosti
a nákladnosti balneoterapeutických ošetření kolenní artrózy provedených v Itálii.
Profesor Francisco Maraver z Professional
School of Medical Hydrology, Faculty of
Medicine, Completensse University of Madrid přednesl příspěvek „Peloidní výzkumy
ve Španělsku v současnosti“. Profesor Jose
M. Carbajo z téže fakulty téže univerzity se
zaměřil na sirné minerální vody a na peloidy a jejich léčebný vliv na kvalitu života.
O běloruské balneologii a praxi v tamních
léčebných lázních hovořili doktorka Inna
Poluyanova a doktor Yuri Palianski. Příspěvek doktorky Mariny Delić, ředitelky Institute for Physical Medicine, Rehabilitation and Rheumatology Dr. Simo Milošević
JSC Igalo z Černé Hory, se věnoval účinnosti balneoterapeutického ošetření pacientů s Bechtěrevovým syndromem. Doktor László Irsay z University of Medicine
and Pharmacy v rumunské Kluži Napoca
delegáty seznámil s nejdůležitějšími zdroji
léčebného bahna používaného v Rumunsku, jeho roztříděním a indikacemi. Doktor
Attila Klimó ze Special Hospital for Rehabilitation v srbské Banje Kanjiza se zaměřil
na třídění peloidů v Srbsku.
Konferenci spolu se mnou moderovali profesorka Erika Pintér, doktor

Mihály Oláh, profesor Pál Géher, doktorka
Annamária Berbmann a profesor Tamás
Bender, který na závěr zhodnotil a ocenil vysokou odbornost příspěvků mluvčích konference. Řekl, že zodpověděly
řadu aktuálních otázek, poukázaly na klady a zápory současného vývoje balneologie a potvrdily, že jsme se v Hévízu vydali
správným směrem.
Státní podtajemník Ministerstva pro lidské zdroje Maďarské republiky doktor
János Mészáros se ve svém vystoupení
zabýval hospodářskými a medicínskými aspekty léčebného lázeňství.
Zejména pak jeho léčebněpreventivní funkcí, jejíž význam roste ruku v ruce
s tím, jak se zrychluje vývoj, zvyšují nároky
na pracovní výkonnost a stárne populace.
V té souvislosti poukázal na ekonomické
přínosy léčebného turismu pro Maďarsko,
kdy je čím dál víc lidí ochotno investovat
do svého zdraví, do udržení si dobré fyzické a psychické kondice a za zdravím cestovat. Kvitoval, že na rozdíl od některých
zemí, rovněž se staletými lázeňskými tradicemi, Maďarsko stále klade velký důraz
na medicínskou, tedy odborněléčebnou
stránku svého lázeňství, což se pozitivně
odráží v rostoucí oblibě maďarských lázní
a ruku v ruce s tím v každoročně narůstajících objemech příjezdů lázeňských hostů. V prodlužování délky jejich pobytů
a hospodářském přínosu pro maďarskou
ekonomiku jako takovou.

je (na tříleté období) certiﬁkovaným tříhvězdičkovým a čtyřhvězdičkovým hotelem. Certiﬁkace platí do roku 2019. Do té
doby jej chceme přebudovat do stavu, aby
mohl být kompletně čtyřhvězdičkový.
České léčebné lázeňství trápí nedostatek lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, masérů, ale i číšníků a kuchařů. Co se týče vašeho personálu, ten se
o nás a o další kongresové delegáty stará naprosto skvěle.
To bude i tím, že lidé, kteří v našich
lázních pracují, jsou hrdí na své profese

a na maďarské lázeňství jako takové. Pečujeme o jejich profesionální růst a organizujeme semináře a tréninky zaměřené na jejich
odbornosti. Na zabezpečení těchto vzdělávacích akcí se podílejí i psychologové, neboť
stěžejním prvkem dosahování úspěchu
ve službách je pozitivní a vstřícný přístup
personálu k hostům, aby se u nás mohli cítit
jako doma a rádi se k nám vraceli.

Součástí skupiny Hévíz Medicinal Spa
& Saint Andrew Rheumatological Hospital je Spa Hotel Hévíz, který, jako jediný z hévízských hotelů, stojí v těsné blízkosti jezera Hévíz.
Ano, své hosty v hlavní lázeňské sezoně přivítá jeho další nově zrekonstruovaná část. Trvale se snažíme držet Spa
Hotel Hévíz v co nejlepší formě. A protože nemáme tolik ﬁnančních prostředků najednou a ani nechceme připravit
(zejména stálé) hosty o možnost bydlet
v něm, jeho upgrade realizujeme postupně rok co rok. Takže i ten příští budeme
v jeho renovaci pokračovat. Momentálně

České hosty k vám nepřivádí jen unikátní termální jezero, příznivý poměr ceny
a kvality služeb či maďarská pohostinnost, ale také proslulá maďarská kuchyně.
V současné maďarské gastronomii
se prosazuje návrat k tradiční regionální kuchyni. Nicméně narážíme na stejné výzvy, kterým čelíte v České republice. Jak svou tradiční kuchyni přizpůsobit
současné době a stylu života, kdy už beztak víc než polovina populace hospodářsky vyspělých zemí má dík sedavému způsobu života a dalším příčinám nadváhu.
Bohužel, pokrmy maďarské i české tradiční kuchyně energetickou vydatností odpovídají době, kdy měli lidé daleko

víc pohybu a nezřídka vykonávali fyzicky
namáhavou práci. Jsem proto přesvědčen,
že v rámci inspirace maďarskou tradiční
kuchyní by se naše současná měla zaměřit hlavně na pokrmy, jejichž významnou
součást tvoří zelenina, luštěniny, pohanka, ovesné vločky, jáhly apod. A samozřejmě čas od času umožnit hostům okusit
i jídla z dob našich babiček a dědů. Tedy
nezapomenout na perkelt s haluškami,
tokáň, paprikáš, hortobáďské roštěnky,
na husí pečínku či vynikající husí játra,
na různé druhy slaniny, paštiky, sýry či
vyhlášené maďarské salámy a klobásy.

České aerolinie opět sobotu co sobotu
létají z Prahy do Hévízu.
Tento krok českého národního leteckého dopravce vítáme a těšíme se, že i letos
bude pokračovat vzestupný trend a Hévíz
navštíví víc českých hostů než loni. Tento nárůst nás těší o to víc, protože i v Česku máte řadu skvělých léčebných lázní.
Samozřejmě jsem rád, že Češi ke svému
pobytu rádi volí Spa Hotel Hévíz. A asi
nejen proto, že je přímo na břehu jezera a že mají bezplatný vstup do jezerního
areálu, ale zřejmě i proto, že se v našem
hotelu díky jeho ředitelce paní Edith
Fodor dohovoří česky a slovensky.

>>> www.spaheviz.hu
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ozhovor s ředitelem Lázní Hodonín Milanem Sýkorou jsme
začali ohlédnutím za loňským

rokem.
Pane řediteli, rok 2016 byl pro vaše
léčebné lázně v polistopadové éře
zatím rokem
nejúspěšnějším.
Opravdu, i když
v porovnání
s rokem 2015 co
do hospodářských
výsledků nedošlo
k dramatickému
nárůstu, protože
i předloni se vyvíMilan Sýkora
jel obdobně dobře.
Loni se nám však
dařilo lépe vytěžovat naši lůžkovou kapacitu. Navíc tím, že se zdravotními pojišťovnami objednávaná komplexní lázeňská
péče vrátila ke klinicky ověřené léčebně
účinné délce (v Hodoníně léčíme indikace vyžadující náročnější čtyřtýdenní léčbu), prošlo loni našimi lázněmi o trochu
méně pacientů než v roce 2015.
Vámi aplikovaný přírodní léčivý zdroj,
jodobromová solanka – voda třetihorního moře, kterou čerpáte z dvoukilometrové hlubiny –, má vynikající hojivé
a uzdravující vlastnosti.
Hodonínskou solanku začali v polovině 20. století progresivní lékaři hodonínské nemocnice úspěšně aplikovat pacientům, kteří za druhé světové války utrpěli
těžká zranění kostí, a také nemocným
s poruchami pohybového ústrojí. Následně jí léčili i poruchy oběhového aparátu,
gynekologické a dermatologické indikace,
a to bez použití farmak. Vysokou účinnost
našeho přírodního léčivého zdroje potvrdily přírodovědecké, technické, experimentální a klinické medicínské studie

Jodobromová
solanka
Lázní Hodonín

vygumovat léčebné lázeňství ze systému veřejně dostupné zdravotní péče.
Nakolik drastické omezení přístupu
k balneoterapiím donutilo chronicky
nemocné zvýšit spotřebu farmak a četnost zdravotním pojišťovnám vykazovaných výkonů obvodních lékařů
a specialistů v nelázeňských zdravotnických zařízeních?

a analýzy světově uznávaných špičkových
odborníků z Výzkumného ústavu balneologického, při nichž bylo v Hodoníně odléčeno několik tisíc pacientů. I díky tomu
hodonínské léčebné lázeňství, postavené
na unikátním přírodním léčebném zdroji,
existuje už téměř pětašedesát let.
V letech 2012 a 2013 se v České republice byznysovému lobby téměř podařilo

Vědecky opodstatněné a klinicky vyzkoušené indikace lázeňské jodové
léčby v Hodoníně mají takovou závažnost a šíři využití, že by bylo
citelnou mezerou, kdyby chyběly možnosti jejich uplatnění v komplexu
československé balneologie a léčebněpreventivní péči.
prof. MUDr. Jaroslav Benda

12

www.e-Vsudybyl.cz

Řadě z nich podstatně už proto, že
obzvláště ti, kteří jsou odkázáni na invalidní důchody a pohybují se na či pod
hranicí chudoby, neměli na to, aby si
zaplatili léčení. Nicméně vysokou účinnost našeho přírodního léčivého zdroje
a odbornost lidí, kteří v Lázních Hodonín pracují, ilustruje i to, že navzdory
své těžké ekonomické situaci část těchto pacientů k nám v krizovém období
let 2012–2013 přijížděla jako samoplátci
na čtyřtýdenní pobyty, protože čtrnáctidenní „komplexní“ lázeňské pobyty,
jejichž omezený počet ještě byly zdravotní pojišťovny ochotny hradit, z medicínského hlediska nic moc neřeší. Tito pacienti si už totiž ověřili, že jim každoroční
lázeňská léčba po zbytek roku výrazně
pomáhá nést úděl chronicky nemocných
lidí. Díky naší jodobromové solance,
balneologickým terapiím a nízké nebo
žádné spotřebě farmak je totiž jejich
organismus ušetřen vedlejších účinků syntetických léků a jejich peněženky výdajů za jejich nákup či za doplatky.
Dnes už jsou opět jednou za rok sv ými zdravotními pojišťovnami vysíláni
na standardní komplexní lázeňské pobyty hrazené z jejich zdravotního pojištění.

Jak spolu souzní vámi léčené indikace
a kultura pití vína?
Tady na jižní Moravě velice dobře.
Samozřejmě při rozumné míře konzumace. Obzvlášť pokud lázeňská léčba
dané osobě umožnila vysadit farmaka
a ošetřující lékař nemá námitek z hlediska eventuálních kontraindikací. Lidi,
kteří na toto téma se mnou diskutují,
odkazuji na kultovní knihu francouzského spisovatele Gabriela Chevalliera
Zvonokosy – kroniku městečka v jihofrancouzském Beaujolais, kde je psáno,
že lázně a rozumné pití vína mají dlouhodobý pozitivní účinek. To ostatně

Lázně Hodonín
disponují zhruba třemi sty lůžky, moderními balneo a vodoléčebnými pavilony a lázeňským parkem. Podstatnou
část terapií tvoří jodobromové koupele
a zábaly, ruční klasické masáže, podvodní a reﬂexní masáže, perličkové, přísadové, bylinné a vířivé koupele, elektroléčba, magnetoterapie, parafínové
a peloidní zábaly, plynové injekce, myostimulátor, kryptoterapie, individuální
a skupinová cvičení a další procedury.
Od roku 2015 jsou ve zdejších Denních
lázních Bliss Day Spa procedury zpřístupněny i ambulantním pacientům
a dalším příchozím.

P e t r ov ě. B ohu ž el , d ne s u ž z a n i klé. Přestože současné Lázně Hodonín
vznikly v pro lázeňství netradiční lokalitě, našly si své místo. Zdejší jodobromovou solanku v y užívají v ýhradně
zdravotníci k léčebným účelům od roku
1953. Dodnes je lázeňská léčba v Hodoníně prováděna „čistokrevně“. Právě vysoká účinnost našeho přírodního léčebného zdroje přivedla do Hodonína na deset
let detašované pracoviště Výzkumného
ústavu balneologického, což se rámci
dokládá i vitalita zdejších stařenek a stařečků, kteří ji přisuzují místnímu klimatu a moravskému vínu.

V Lázních Hodonín pro pacienty a lázeňské hosty připravujete každý rok něco
nového. Loni to například byl lázeňský
orchestr.
Před pár lety vyvstal požadavek, abychom gastronomická střediska v areálu
Lázní Hodonín rozšířili o stylový vinný
sklípek. S ohledem na složitost územního plánu se nám to doposud nepodař ilo. A tak abychom tomuto požadavk u host ů v yšl i
alespoň trochu vstříc, při
rekonstrukci balneoprovozu jsme při designování jeho interiérů uplatnili tematiku vinic, vinných
sklípků a jihomoravského
vinohradnictví vůbec.

Areál vašeho lázeňského parku obohatily další dřevěné plastiky.
Vyc há z í me z t r ad ic Ho don í n sk a
z dob Rakouska-Uherska a první republiky, kdy byl Hodonín báňským městem. K hornickému národopisu patří i betlemářská tradice. V návaznosti
na ni jsme tu nechali vytvořit lázeňský
betlém. Obdobně jako loňská instalace
keramických plastik lázeňského orchestru vzbudil pozornost nejen lázeňských
hostů, ale i oby vatel Hodonína, kteří
navštěvují Denní lázně Bliss Day Spa
a lázeňský park. V období Vánoc se pak
u tohoto betlému odehrává spousta akcí.
Plastiky byly vytvořeny v rámci našich
řezbářských sympozií. Další sympozium budou Lázně Hodonín hostit v roce
2018, kdy se budeme chystat na čtyřicáté výročí otevření lázeňské léčebny Hodonín (1. července 1979).

tehdejší ho Československa nestávalo často. Jsme rádi, že česká veřejnost
dnes Lázně Hodonín vnímá jako zavedené efektivní přírodní léčebné lázně.

>>> www.laznehodonin.cz

Léčebné lázeňství na Hodonínsku má ale delší, mnohasetletou tradici.
A no, pat r on č a sopi s u
Všudybyl Jan Amos Komenský popsal lázně v nedalekém
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TERMÁLY LOSINY
oceňují návštěvníci
i odborníci

DestinaCZe 2016 – 1. místo v kategorii „Trendy novinky 2016“
STAVBA ROKU 2016 Olomouckého kraje – 1. místo v kategorii „Stavby
určené k bydlení a rekreaci“
ESPA INNOVATION AWARDS – speciální cena poroty EVROPSKÉHO SVAZU
LÁZNÍ za unikátnost projektu a atraktivní přístup k prevenci zdraví

Termální park TERMÁLY LOSINY
Tento komplex vnitřních a vnějších bazénů navštívilo v loňském roce více než
200 000 návštěvníků. Jde o unikátní termální park, jediný svého druhu v České
republice, který nabízí celoročně bazény
různých teplot a zaměření pro děti i dospělé. Tento termální park je součástí TERMÁLNÍCH LÁZNÍ Velké Losiny a bazény
jsou plněny výhradně vodou z místních
minerálních pramenů. Jde o jedinečné
spojení relaxace, regenerace, odpočinku
a termální vody, jejíž blahodárné účinky
na lidské zdraví jsou známy po staletí.
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S nastávající letní sezonou opět otevřel venkovní areál se čtyřmi termálními bazény. Jeho návštěvníci se mohou
těšit na aktivní bazén s tobogánem,
relaxační bazén s masážními lehátky
a malý dětský bazén. Součástí venkovního areálu je relaxační bazén s průplavem do vnitřní části termálního parku,
která je otevřena celoročně. Venkovní
termální bazén pro nejmenší je plný
možností zábav y. Nechybí zde hřib,
skluzavka a vodní trysky. Dětem tu
rozhodně nebude zima, protože teplota
termální vody se pohybuje mezi 34 až

Velké Losiny patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně. Na jejich
území vyvěrá pět minerálních pramenů. První dochovaná písemná zmínka o nich pochází z roku 1296. Počátky
lázeňství tu jsou spjaty s aktivitami
rodu Žerotínů, kteří losinské panství
vlastnili od roku 1496 do roku 1802.
V roce 1592 dal Jan ze Žerotína vedle
vývěru termální minerální vody vystavět první lázeňskou budovu. Za první
z balneologického hlediska významnou
zprávu o lázních Velké Losiny je považována stať v knize O vodách hojitedlných
neb teplicech moravských zemského
lékaře Tomáše Jordana z Klausenburku
z roku 1580. Dosvědčuje, že lázně Velké
Losiny byly vyhledávány a jejich pramen nazýván „královnou moravských
vod“. Lázní se dotklo pohnuté období tzv.
čarodějnických procesů na Šumpersku.
Olomoučtí kapucíni, kteří poskytovali
poslední útěchu odsouzeným, byli častými hosty lázní. V 18. století se Velkým
Losinám dostalo přídomku „knížecí
lázně“. Roku 1802 lázně a celé panství
přešly do rukou Liechtensteinů. Také
noví majitelé pečovali o lázně a jejich
modernizaci. Vznikla tu řada ubytovacích budov včetně Knížecí vily. Ve druhé
polovině 80. let 19. století bylo možné
v lázních a jejich okolí ubytovat na tisíc
hostů. V roce 1884 se zde lázeňským lékařem stal Hans Lorenz, který se zasloužil
o další zvelebení lázní. Nechal park osázet vzácnými stromy a vybudovat v něm
dva rybníčky. Z jeho popudu byl zakoupen studený pitný pramen a nazván
po Karlu Liechtensteinovi pramenem
Karlovým. Poměry v lázních silně ovlivnil i lékař František Riedl, který se
zasloužil o založení akciové společnosti
v roce 1910. V roce 1930 vyhořela velká

36 °C. Děti se také vyřádí v tzv. aktivním
bazénu s tobogánem. Celý prostor termálního parku je přátelský k rodinám
s dětmi. Kromě vodních radovánek se
děti mohou zabavit v dětském koutku.
Spoustu zábavy si užijí i při nápaditých animačních programech ve vodě
i na suchu. A ani letos nechybí cvičení
v bazénech pro dospělé.

část budov, a proto byl nově vybudován
Lázeňský dům. Za druhé světové války
byl v lázních zřízen domov pro matky
a mládež a porodnice.
Současné TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ
LOSINY jsou vyhledávány kvůli léčebným účinkům místních minerálních vod
a také pro příjemnou polohu na úpatí
Hrubého Jeseníku. Zdravé přírodní prostředí zaručuje pobyt na čistém vzduchu
s širokými možnostmi aktivního odpočinku, kulturního i společenského vyžití.
Značené pěší turistické trasy vybízejí
k procházkám i k náročnějším túrám,
cyklotrasy a výborné terény k cykloturistice. Vytyčeny tu jsou i trasy pro
vozíčkáře. V zimním období lze v okolí Velkých Losin využít zázemí řady skiareálů
a běžkařských tras. Nejznámější lyžařské
centrum, Červenohorské sedlo, je vzdáleno necelých 20 km. K návštěvě Velkých
Losin lákají i renesanční zámek, expozice
čarodějnických procesů, sedmý div České republiky – necelých 12 km vzdálená
přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně,
Eco park skýtající prohlídky, rybaření
a krmení lesní zvěře a světově proslulá
manufaktura na ruční papír. Už víc než
rok atraktivnost Velkých Losin umocňuje
první a jediný termální park svého druhu v České republice – komplex vnitřních
a vnějších bazénů s termální vodou TERMÁLY LOSINY. Záhy po zprovoznění zvítězil v kategorii „Trendy novinky 2016“
celorepublikové soutěže o nejoblíbenější
destinaci DestinaCZe, kterou vyhlašuje
agentura CzechTourism. O popularitě
termálního parku TERMÁLY LOSINY
svědčí to, že pořadí nejoblíbenějších míst
České republiky v této anketní soutěži
určily hlasy veřejnosti.

Pět vnitřních bazénů
je také napouštěno přírodní termální vodou. Nejsilnější blahodárný účinek na pohybový aparát – klouby, svaly
a šlachy – má pobyt v nejteplejším termálním bazénu s teplotou vody okolo
35 °C. Aktivní bazén využijí především
plavci a milovníci cvičení ve vodě. Relaxační bazén disponuje perličkov ými

Sauna finská, solná, parní, aromatická
a ledová komora skýtají prohřátí a následné prudké zchlazení těla, které prospívá
duševní pohodě a kráse. Umožňují regeneraci a relaxaci s nádechem adrenalinu.
Vybrat si lze i z pestré nabídky masáží
prováděných zkušenými fyzioterapeuty
a maséry.

ubytovaní hosté padesátiprocentní slevu
na vstupné. Hotel je ideálním místem pro
rodiny s dětmi a také pro aktivní dovolenou. Přímo v hotelu na hosty čekají wellness služby v podobě různých koupelí,
bazénu, ﬁnské sauny, jávských masáží, kosmetiky a whirlpoolu. Pro děti tu je připraven dětský koutek, hřiště a animační programy. Hotelová restaurace s vyhlášenou
kuchyní je držitelkou řady gastronomických ocenění. Pro uzavřenou společnost je
možné využít restaurační salonek. Nechybí
zázemí s širokou paletou vybavení pro realizace ﬁremních akcí. Využít lze prostory
salonku s kavárnou, salonku pro 30 osob,
Loveckého salonku a salonku s restaurací.

Restaurace

Skupina hotelů a resortů ROYAL SPA

Širokou nabídku teplých a studených
pokrmů a nápojů nabízí vnitřní samoobslužná restaurace. Naprostou samozřejmostí je dětské jídelní menu. Občerstvení
lze koupit i v letním kiosku. Ideálním místem pro odpočinek během letní sezony je
venkovní terasa s výhledem na Jeseníky,
letním barem a míchanými drinky. Zážitek z „dolce far niente“ – sladkého nicnedělání tu umocňuje výhled na horské hřbety
a malebný lázeňský park.

Termální park TERMÁLY LOSINY je členem skupiny lázeňských hotelů a resortů
ROYAL SPA, která na území České republiky působí již přes dvacet let. V současnosti ji tvoří lázeňské komplexy ve čtyřech významných lázeňských destinacích.
V Luhačovicích, Mariánských Lázních, Velkých Losinách a v Ostrožské Nové Vsi.

sedátky a lehátky. Děti si mohou zadovádět v malém dětském bazénku. Příjemný výhled si lze užít z panoramatického bazénu. Ve vnitřním areálu nechybí
vodní atrakce jako tobogán, divoká řeka,
jeskyně a chrliče.

Čtyři typy saun

>>> www.royalspa.cz
>>> www.termaly-losiny.cz

Wellness hotel DIANA
je zasazen do nádherné přírody blízko
areálu TERMÁLY LOSINY, do něhož mají
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Pozitivní vliv na kondici

S

generálním ředitelem společnosti Lázně Františkovy Lázně, a. s.,
Ing. Josefem Ciglanským se potkáváme v kavárně hotelu Savoy v prosluněných malebných Františkových Lázních.
Rozhovor jsem zahájil konstatováním,
že prevence šetří veřejné výdaje. Skoro
všem je jasné, že požárům, dopravním
nehodám, povodním, krádežím, stávkám, pracovním úrazům a nemocem je
lepší předcházet. Avšak někteří z těch,
pro něž je řešení jejich následků byznys,
to tak vidět nemusejí. A protože historii píší vítězové,
tak právě jim zdravot n í p r eve n c e
před zhruba čtvrtstoletím v České
republice vyklidila prostor.
České zdravotIng. Josef Ciglanský
nictví, respektive
stát se zdravotní
prevencí moc nezabývají. Tomu odpovídají i strmě rostoucí veřejné výdaje na řešení důsledků absence zdravotněpreventivních programů. Přitom by
léčebné lázeňství mohlo sloužit jako
jeden z pilířů zdravotní prevence státu. Nejen z lidského, ale i z ekonomického hlediska, tedy z hlediska úspor, je
totiž pro stát rentabilní zdravotní prevenci podporovat. Prosazování trendu
předcházení nemocem lze proto vidět
například u našich německých sousedů.
Nejen německé zdravotní pojišťovny, ale
i tamní ﬁrmy se preventivní zdravotní
péči hodně věnují a vysílají své pojištěnce a zaměstnance na preventivní ozdravné pobyty.
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Německé zdravotní pojišťovny pravděpodobně nejen proto, aby si udržely přízeň pojištěnců, ale také že si spočítaly,
že předcházení nemocem jim umožňuje vynakládat méně ﬁnančních prostředků na léčbu a farmaka.
Bohužel, v České republice v současné době, co se této oblasti týče, nemáme k dispozici relevantní data, která
by odrážela klady či zápory zdravotní prevence a ekonomického dopadu
preventivních ozdravných programů
na hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění. Kolik by při
jakém procentuálním snížení nemocno s t i s v ýc h p oji š t ěnc ů z d r avot n í
pojišťovny ušetřily za zdravotní výkony a farmaka, kolik peněz vydají na ten
který typ léčebné péče a jak dlouhodobě je ta která jimi hrazená léčba účinná.
Nicméně předcházení nemocem je jedním z hlavních témat, jimiž se zabýváme na půdě Svazu léčebných lázní České republiky. Připravujeme grantové
schéma, které by umožnilo realizovat
srovnávací výzkum a klinické studie.
Porovnat u konkrétních indikací účinnost a ekonomickou rentabilitu balneoterapií s rentabilitou ostatních medicínských postupů a na základě klinických
studií a dalších vědeckých poznatků
doporučit rozsah jejich součinnosti.
Jaké léčebněpreventivní, rekondiční či
regenerační programy nabízí vaše společnost Lázně Františkovy Lázně?
Je jich celá škála. Vyjma dětských speciálních jsou koncipovány pro všechny
ostatní generace. Jak pro mladé lidi, tak
pro osoby v produktivním věku a seniory.
V nabídce pro mladší klientelu se snažíme

ukázat, že pohyb a pobyt v přírodě, minerální koupele, slatinné zábaly a další balneoprocedury mají výrazně pozitivní vliv
na jejich celkovou kondici. Poslední dobou
poptávka nejen po léčebných, ale i po krat-

ších léčebněpreventivních a relaxačních
lázeňských pobytech roste. Spolu s tím
u nás rostou počty samoplátců, kteří přijíždějí na kratší týdenní pobyty. Využívají
zdejšího například pro cyklistiku příznivého krajinného reliéfu a v odpoledních
hodinách po procedurách, pokud netráví
čas ve městě, navštěvují zejména AQUAFORUM – největší a nejkrásnější akvapark
českých lázní, či podnikají výlety po okolí. Rovněž sledujeme rozmach golfového

turismu. V dosahu padesáti kilometrů
je totiž několik golfových hřišť. Toho, že
se golﬁsté rozhodli využívat k ubytování
a regeneraci zázemí našich lázní, si samozřejmě velmi vážíme. Co se týče rekondičních a motivačních pobytů, naše lázeňská
skupina má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou zaměstnavatelů, kteří k nám
vysílají své zaměstnance na třídenní až
týdenní pobyty. Tento segment trhu má
do budoucna velký potenciál.
po mnoha letech diskusí vznikla. Její úlohou bude zejména marketing a propagace našeho regionu na trzích tuzemska
a v zahraničí. Cílem by mělo být vytváření pozitivní image Karlovarského kraje.
Jedno z žhavých témat, které komunikuje, vychází ze skutečnosti, že do Karlovarského kraje byla přivedena pravidelná
letecká linka, která Karlovy Vary a vůbec
západočeský lázeňský trojúhelník dvakrát týdně spojuje s německým Düsseldorfem. Hosté z Porúří tak mají možnost
se k nám pohodlně dostávat. Avšak je třeba, aby o této možnosti věděli. Otevřít
novou leteckou linku bez marketingové
podpory a zejména pak masivní propaga-

Pobyty v lázních přispívají i k povznesení ducha. Kdyby žil, jistě by to potvrdil

Poptávka po léčebných, ale i po kratších
léčebněpreventivních a relaxačních
lázeňských pobytech ve Františkových
Lázních roste.
i Jára Cimrman, jehož stěžejní propagátory – šiřitele jeho
odkazu, tedy herce jeho divadla – bylo dnes možné potkat
v ulicích Františkových Lázní.
Je pravdou, že k ultur ní
a společenské vyžití je součástí lázeňské léčby. Většina lázeňských procedur je podávána
v dopoledních nebo časných odpoledních hodinách. Poté mohou lázeňští hosté
a návštěvníci Františkových Lázní vybírat
z široké nabídky kulturních, společenských a sportovních programů. Máme tu
velice pěkné Divadlo Boženy Němcové,
kde hostují divadelní společnosti z celé
České republiky. Ve městě se pravidelně
pořádají promenádní koncerty, na jejichž
ﬁnančním zabezpečení se podílí většina
poskytovatelů lázeňské péče ve Františkových Lázních. Naše společnost se stará
o galerii Brömse, v níž vystavujeme díla
českých, zejména místních umělců.

V Karlovarském kraji působí destinační agentura Živý
kraj – Destinační agentura
pro Karlovarský kraj. Co očekáváte od její činnosti?
Osobně jsem rád, že destinační agentura v našem kraji

ce znamená odsoudit ji k neúspěchu, a tak
při jejím prosazování na německém zdrojovém trhu přeji destinační agentuře Karlovarského kraje a jejímu zřizovateli hodně úspěchů.

>>> www.frantiskovylazne.cz
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řírodní léčivý zdroj Lázní Slatinice,
minerální voda s obsahem sirovodíku, léčí pohybový aparát (klouby
i svalově-šlachový systém), kůži i podkoží,
má pozitivní vliv na nervovou soustavu
a urychluje rekonvalescenci po onkologických zákrocích. Výkonnou ředitelku
Lázní Slatinice, a. s., Ing. Irenu Vašicovou
jsem v těchto malebných hanáckých lázních navštívil 10. května 2017.
Paní ředitelko, spolupracujete s řadou
nemocnic včetně fakultních. V loňském
roce jste jako vůbec první lázně v Česku
úspěšně získali jejich akreditaci.
Ano, v loňském roce jsme doopravdy
hodně času věnovali analýze procesů ve ﬁrmě a úspěšně jsme prošli akreditačním šetřením. V tom letošním jsme si dali za cíl
ještě více se otevřít veřejnosti. Tomu jsme
podřídili většinu aktivit nad rámec těch,
které se od nás očekávají. Tj. nad rámec
zabezpečení lázeňských pobytů pro klienty zdravotních pojišťoven a samoplátce,
léčby pacientů odborného léčebného ústavu a krátkodobých regeneračních a relaxačních programů.
Nově jsme v pevně
stanovených termínech přichystali specifické pobyt y ve skupinách
do deseti klientů.
Ten první je zaměřen na pohybový
aparát s tím, že se
Ing. Irena Vašicová
snažíme, aby u nás
klient nejen rehabilitoval, ale aby si díky edukativnímu programu a individuálnímu přístupu terapeutů osvojil a odvezl domů správné pohybové
návyky. Vypsané tři termíny tohoto pobytu
byly okamžitě vyprodány. Podobně koncipovaný je Manažerský pobyt na míru, při
němž se individuálně každému z hostů
věnuje jeden fyzioterapeut.
Letní pobyty na Majorce jsou určeny
celým rodinám a ve dvou termínech neúplným – dětem a jejich maminkám nebo
tatínkům. Děti (ve věku od pěti let výše)
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Nad rámec
lázeňských pobytů
mají přes den program v kreativním táboře
ve Slatinicích a jejich rodiče čas sami na sebe, kdy mohou vybírat z široké škály procedur a nechat se hýčkat. Ostatně nad rámec
těch stávajících u nás přibyly rituální tokoriky a matamanoa masáže. Nově děláme
i baňkování, tejpování a akupunkturu.
Další nově koncipovaný – esoterický –
pobyt chystáme na září. Opět pro omezený počet hostů ve skupině. V rámci
prodlouženého víkendu jim v penzionu
Majorka vytvoříme prostor k meditacím,
harmonizaci čaker, kreslení mandaly, práci s kyvadlem atp.
Velký zájem zaznamenáváme i o zabezpečení svateb. Letos už jich máme do penzionu Majorka objednáno osmnáct.
Lékařskou ředitelku MUDr. Ivetu Novotnou jsem rovněž požádal o pár slov.
U nás, ve zdravotním úseku, trvale sledujeme trendy moderní rehabilitace jak
v přístrojové oblasti, tak ve vzdělávání
lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů a masérů. Spolupracujeme s lékaři spádových nemocnic. Přímo v mém týmu
pracují rehabilitační lékař, ortoped, neurolog, traumatolog, onkolog a revmatolog. Klademe důraz na provázanost lékařů se zdravotnickými pracovníky včetně
nutričního terapeuta. V předchozím roce
jsme zakoupili přístroj „rázová vlna“. Díky
němu máme výborné výsledky léčby syndromu zmrzlého ramene, tenisových loktů
a ostruh patních. Léčbě kožních onemocnění výrazně prospívá celotělová světloléčba UVB lampou. U pacientů s hojícími se
ranami a po popáleninách pak aplikujeme

monochromatické světlo bioprotonové
lampy. Letos jsme zavedli fyzikální proceduru přístrojem CRYO T – duo. Jde o lokální kryoterapii. Využíváme ji u aktivního
zánětu kloubů a šlach úrazového, revmatického i degenerativního původu. Snižuje bolestivost a zánětlivost, má pozitivní
vliv na cévní a lymfatický systém. Napomáhá zlepšení rozsahu pohybu v kloubech. Rovněž je vhodná u neurologických
indikací k mírnění spasticity po cévních

mozkových příhodách. Zmírňuje napětí zádového svalstva. Pomáhá zmírňovat
hematomy a otoky po úrazech. Lokální
kryoterapii používáme i u kosmetických
zákroků ke zlepšení buněčné detoxikace
a celulitidy.

>>> www.lazneslatinice.cz

Garance kvality léčebné péče

S

MUDr. Eduardem Bláhou hovořím 25. dubna v Mariánských
Lázních, krátce po skončení valné hromady Svazu léčebných lázní České republiky, jejímž byl zvolen staronovým prezidentem.
Pane doktore,
jaký byl pro léčebné lázně v České
republice uplynulý rok?
Pro většinu
z nich úspěšný.
Po letech intenzivního úsilí a boMUDr. Eduard Bláha
jů proti vytěsňování léčebného
lázeňství ze systému veřejně dostupné
zdravotní péče a následného vzpamatovávání se ze skokové „regulace“ balneoterapie nastal relativní klid. Většina léčebných lázní tak svou pozornost daleko víc
zaměřila na vlastní rozvoj. Radost z růstu
poptávky a obsazenosti jim ale kalí obavy z nedostatku lidských zdrojů. Zejména z personálního zajištění léčebných pracovišť. Růst mzdových nákladů vede naše
členská zdravotnická zařízení k úvahám,
jak své služby modiﬁkovat, aby byly s to
udržet pozitivní trend vývoje.
Jak lázně hodnotí činnost Svazu?
Jak jsem řekl ve svém projevu. Stále
ještě existují ty, pro které je indikátorem
míra úspěšnosti dohodovacích řízení, ale
většina již svaz i jeho činnost vnímá komplexněji, a jak ukázala plná podpora stávajícímu představenstvu, hodnotí ji kladně.
Výsledky dosažené v cenových jednáních
rozhodně nejsou špatné. Čtyřprocentní
zvýšení jednotkových cen sice Svaz léčebných lázní musel prosadit až na půdě
Ministerstva zdravotnictví ČR, ale ověřil
si, že to i přes nesouhlas pojišťoven jde.
Loni jsme hovořili o sporech léčebných
lázní s autorskými svazy.
Ze soudních verdiktů týkajících se
těchto sporů přetrvává u léčebných lázní frustrace. Predikovat, jak budou soudy rozhodovat, je nemožné. Popisovat, co
všechno Svaz léčebných lázní a jeho členové soudům předložili, to by byl dlouhý
výčet. Avšak tlak nebyl zbytečný. Ochranný svaz autorský (OSA) ze svých požadavků i principů hodně ustoupil. Kdo by před

dvěma lety věřil, že se licenční platby
budou snižovat procentem neobsazených
lůžek? Absurdita některých soudních verdiktů a přístup státních dozorových orgánů navíc zásadně pomohly při obhajobě zdravotnického stropu sazeb v novele
autorského zákona. Přesto jsme přesvědčeni, že je třeba alespoň některé ze sporů s těmito svazy dotáhnout až k ústavní stížnosti a Ústavnímu soudu k určení,
zda se Nejvyšší soud svým obratem o sto
osmdesát stupňů nedopustil výkladu kontra legem. Zda rozdělením právního řádu
na dva podsystémy léčebným lázním neodepřel ústavou zaručenou právní jistotu. Pragmatik by snahu o takové morální
vítězství mohl označit za zbytečnou a neefektivní. My ale věříme, že je důležitá pro
všechny budoucí možné kolize tuzemského práva s evropskými směrnicemi. Výsledek od Ústavního soudu je navíc důležitý
i proto, že zdravotnická výjimka v autorském zákonu zůstala i po jeho novele a Svazem léčebných lázní prosazený druhý

Garance kvality poskytované léčebné lázeňské péče je naší trvalou prioritu.
V letošním a příštím roce bude ale díky volbám klíčové potvrdit a udržet dobré vztahy
s Ministerstvem zdravotnictví ČR. K dalším
našim prioritám patří valorizace úhrad
komplexní lázeňské péče tak, aby držela
krok s valorizací úhrad v nemocnicích.
Dále vyjednání vyvážené rámcové smlouvy s VZP a Svazem zdravotních pojišťoven
ČR pro další osmileté období. A v té souvislosti mimo jiné ubránit možnost požadovat doplatky za nadstandard a odmítnout kontingent bez ﬁnanční garance ze
strany zdravotních pojišťoven. V prostředí novely autorského zákona sjednat hromadnou licenční smlouvu po vzoru Asociace hotelů a restaurací ČR a spory s OSA
a Intergramem dotáhnout do fáze ústavní stížnosti. Dalšími prioritami jsou prosazení novelizace lázeňského zákona, lázeňských statutů, účelné využívání lázeňské
taxy a narovnání jejího výběru. Existenční
prioritou pak zasazení se o zjednodušení

Naději na indexaci jednotkových cen
skýtají žhavá témata předvolebního roku
a nespokojenost těch, jejichž návrhům
na komplexní lázeňskou péči nebylo
možné vyhovět.
stupeň ochrany zdravotnických zařízení se aplikuje pouze tehdy, pokud by byla
tato z nějakého důvodu překonána. A to se
může stát až rozhodnutím Ústavního soudu. Paragraf 98e (odst. 4) autorského zákona nově stropuje platbu zdravotnických
zařízení na maximálně 25 % nejnižší sazby.
Na základě zkušeností členů Svazu léčebných lázní s Ochranným svazem autorským lze ale očekávat, že OSA bude hledat
kličky, jak toto ustanovení obejít.
Tak to jste vyhráli legislativní bitvu.
Hodnota prosazení této úpravy zákona
vyniká o to víc, že z takto zásadních návrhů na omezení strmé eskalace požadavků kolektivních správců prošla, navzdory jejich lobbistické pavučině, jako téměř
jediná.

nostrifikačních kritérií pro zahraniční
odborníky – lékaře, zdravotní sestry a bratry a fyzioterapeuty – a o zjednodušení kvaliﬁkačních kritérií lékařů, fyzioterapeutů
či sester tak, aby medicínský obor léčebného lázeňství zůstal dlouhodobě udržitelný. V této souvislosti se k prioritám Svazu
léčebných lázní řadí i podpora (zejména grantovou politikou) vědecké činnosti v oblasti balneologie a aktivizace lázeňských lékařů. Ruku v ruce s tím i podpora
etablování ESPA (European Spas Association) certiﬁkace v České republice, což by
mohlo přispět i k ozdravení dozorové funkce státu a k narovnání podmínek hospodářské soutěže mezi poskytovateli zdravotnické péče.

>>> www.lecebne-lazne.cz/cs

Jaké jsou priority Svazu léčebných lázní pro rok 2017?
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KONSTANTINOVY LÁZNĚ

Léčebné lázně

Konstantinovy Lázně

N

ejnovější etapa lázní v obci
Konstantinovy Lázně je spjata
se vznikem akciové společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně,
a. s., 1. května 1992, která úspěšně prohlubuje pověst zdejších tradičních lázní v nádherném přírodním prostředí
s výbornými regeneračními a léčebnými výsledky. Spolu s léčebnými pobyty celoročně nabízí i wellness
regenerační a relaxační programy. S JUDr. Josefem Pavlem se tu
potkáváme 6. června 2017.
Pane doktore, co
vás sem přivedlo?
JUDr. Josef Pavel
Nabídka akcionář ů Léčebných
lázní Konstantinovy Lázně jít sem pracovat na pozici ředitele jejich společnosti.
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Ke Konstantinovým Lázním a okolí mám
velmi osobní vztah, protože tu dvacet
let bydleli moji rodiče. Je to kouzelné
místo v nádherné přírodě. Tím, že není
zasaženo průmyslovou výrobou, tu je
velmi zdravé životní prostředí. Lázeňské
pobyty tu mají dlouhou tradici. Ilustruje
to i fakt, že jsme letos 20. května s monsignorem Františkem Radkovským zahajovali 214. lázeňskou sezonu. Na léčení k nám
jezdí hosté hlavně s kardiovaskulárními
indikacemi a indikacemi týkajícími se
pohybového ústrojí. Vedle léčebných kúr
tu zajišťujeme i krátkodobější wellness
pobyty zaměřené na detoxikaci, relaxaci
a regeneraci. Součástí areálu našich lázní je velké wellness centrum. Rádi nás
proto vyhledávají i turisté a cykloturisté. Katastrem obce Konstantinovy Lázně
totiž prochází několik cyklostezek a značených turistických tras. Máme tu pětikilometrovou inlineovou dráhu a značené
trasy pro nordic walking, takže spektrum

leží uprostřed lesů jedné z ekologicky
nejčistších oblastí Česka, v nadmořské
výšce 520 m. První dochovaná písemná
zmínka o jejich minerálním pramenu je
z počátku 16. století. Roku 1803 byl u jeho
vývěru postaven objekt s pěti lázeňskými
kabinami a dvaadvaceti pokoji. V roce
1837 lázně kupuje Konstantin z Löwensteinu, po kterém nese obec od roku
1900 jméno. Do té doby se Konstantinovy Lázně jmenovaly Nová Ves – lázně.
Roku 1872 Löwensteinové lázně prodali
plzeňské společnosti, v jejímž čele stál
JUDr. Franz Josef Pankraz. V roce 1901
byly Konstantinovy Lázně napojeny
na železniční síť, byl do nich zaveden
elektrický proud a vodovod. Byly zde
vybudovány hotely a vily, kino a koupaliště. Zdejší lázně se od roku 1955
zaměřují na léčebnou prevenci a léčbu
kardiovaskulárních chorob a na rekonvalescenci odléčených pacientů. Mezi
další indikace patří choroby pohybového systému, výměny látkové a dýchacího
ústrojí. Hlavní léčebné metody využívají
zdejší železnatou hydrogenuhličitanovou
sodnohořečnatou hypotonickou kyselku
pojmenovanou po kardiologovi profesoru Bohumilu Prusíkovi.

účastníků relaxačních a regeneračních
pobytů je u nás velmi široké.
Okolí Konstantinových Lázní je plné
atraktivních cílů a námětů k výletům
a vyjížďkám na kole, jako jsou zázračné poutní místo Panenky Marie ve skalnatém úbočí Hradišťského vrchu, vývěr
minerální vody Studánka lásky, zřícenina hradu Krasíkova, Ovčí vrch s románskou rotundou, romantická zřícenina hradu Gutštejna, městečko Úterý
z 13. století v kaňonu zlatonosného Úterského potoka protkaného středověkými
štolami či pravěké sídliště Šipín.
Je to tak. Našim hostům tu proto jsou
k dispozici i dva profesionální průvodci.
Je tu spousta dobře značených naučných
stezek. Tou nejznámější je stezka na Hradišťský vrch a ke Studánce lásky. Přímo

nad námi na Hradišťském vrchu je keltské hradiště z halštatsko-laténské doby.
Rovněž nedaleko leží staroslovanské bezemínské hradiště. Ve vzdálenosti do deseti
kilometrů tu stávaly čtyři hrady, z nichž
dva patřily českým panským rodům
Švamberků a Gutštejnů. K zajímavým
cílům patří i Bezdružice, kde je Železniční muzeum věnované historii železniční
dopravy v Plzeňském kraji se zvláštním
přihlédnutím k trati zdejší lokálky Pňovany–Bezdružice, dům Kryštofa Haranta
z Polžic a Bezdružic a zámek s veřejně přístupným prohlídkovým okruhem, honosně zařízený dobovými interiéry a jednou
z největších soukromých sbírek vycpaných a preparovaných zvířat a loveckých
trofejí v Evropě.
Co ti, kteří vyjíždějí za živou lovnou
zvěří?
Lovečtí hosté? Ti rovněž rádi využívají
zázemí našich lázní a okolních honiteb.
Často to bývá tak, že zatímco lovci vyrazí na lov, jejich doprovod zvolí některý
z našich wellness balíčků a nechá se rozmazlovat fyzioterapeuty a maséry. Širokou nabídku a zázemí našeho wellness
centra, kde jsou sauny, Kneippovy chodníčky, vyhřívaný bazén apod. a kde lze
absolvovat řadu terapií a masáží, samozřejmě rádi využívají i ostatní hosté.
O wellness, ozdravné relaxační a regenerační pobyty je velký zájem.
Možná i proto, že jste jedinými léčebnými lázněmi Plzeňského kraje a že jeho
metropole, město Plzeň, je jedním z nejprůmyslovějších center České republiky.
Ano, jsme součástí Plzeňského kraje
a spádovou oblastí pro Plzeňsko. Do Plzně je to odtud zhruba 45 kilometrů.
Tamní podniky, ale také firmy odjinud
včetně těch z dalších krajů k nám vysílají zaměstnance na léčebněpreventivní pobyty, takže zhruba padesát procent
obratu naší akciové lázeňské společnosti

tvoří krátkodobější wellness a incentivní pobyty, sportovní soustředění, ﬁremní
akce a konferenční akce. Zbylých padesát
procent léčebné lázeňské pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami a samoplátci. A aby se u nás hostům líbilo, staráme
se o ně i po programové stránce. V hlavní lázeňské sezoně proto programovou
nabídku rozšiřujeme o koncerty pod
širým nebem v amfiteátru lázeňského
parku. Tím prvním letošním bude zahajovací vystoupení v rámci 21. Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň.
Lidé u vás investují do svého zdraví
a vy zas do lidí, kteří o ně pečují, a také
do lázeňské infrastruktury, vybavení
a léčebných technologií.
Již několik let po sobě zaznamenáváme růst poptávky po pobytech v našich
lázních. A přestože se stírá rozdíl mezi
hlavní sezonou a mimosezonami, rekonstrukcím, obměnám mobiliáře a technologií se věnujeme hlavně v zimních
měsících. V lednu a únoru jsme v hlavní budově zrekonstruovali vstupní halu,
recepci plus některé související prostory. Především jsme ale provedli upgrade
jednoho z vodoléčebných balneoprovozů, v němž podáváme procedury zaměřené na léčbu horních a dolních končetin.
Zrekonstruovali jsme jej a vybavili moderními balneotechnologiemi. Pochopitelně,
za zimu nejde udělat všechno, ale dbáme
na to, abychom k rekonstrukcím využívali především zimní období a nenarušovali
hostům hlavní lázeňskou sezonu.

>>> www.konstantinovy.cz
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L

etošní ročník tradičního zahájení
lázeňské sezony na Gräfenbergu se
neslo v duchu jubileí. Hosty z Olomouce dovezla parní lokomotiva „Šlechtična“, které letos oslavila 70 let. Lázeňskou sezonu otevírají lázeňští hosté již
po sto sedmdesáté. A v městě Jeseník si
letos připomínají 750 let první dochované písemné zmínky o tomto městě v srdci jesenických hor.
„Jsme hrdí na to, že můžeme být jako
Priessnitzovy léčebné lázně pokračovatelem a šiřitelem odkazu světového vodního lékaře pana Priessnitze a v duchu jeho
tradic letos zahájit další lázeňskou sezonu
na Gräfenbergu. Na sezonu jsme připraveni a těšíme se na všechny, kteří do tohoto překrásného a pohádkového místa
zavítají,“ uvedl při slavnostním zahájení
obchodní ředitel Priessnitzových léčebných lázní Tomáš Rak.
Program probíhal po celý víkend, a to
nejen v lázních, ale i na náměstí v Jeseníku. Pátečním tahákem byl koncert Davida Kollera před radnicí. V lázních zase
vsadili na talkshow Zuzany Bubílkové,
které sekundoval italský zpěvák Andrea
Andrei. Sobotní program zahájil lázeňskou výtvarnou dílnou pro děti, na niž
navázal potlach šumperské country kapely Holátka. Ve spolupráci s Českými drahami a dalšími partnery byl z Olomouce vypraven historický vlak tažený parní
lokomotivou Šlechtična, jenž vezl několik
stovek pasažérů. Než dorazil do Jeseníku,
stávající účastníky slavnostního zahájení
na Gräfenbergu bavila pochodová show
mažoretek a Dechového orchestru mladých. Po příjezdu vlaku obchodní ředitel
Priessnitzových léčebných lázní Tomáš
Rak vyzval k proslovům – zhostili se jich
starosta Jeseníku Adam Kalous, hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk,
náměstek ministra dopravy Milan Feranec, předseda představenstva akciové
společnosti Priessnitzovy léčebné lázně
Michal Gaube –, které byly završeny žehnáním pramenům. Program pak pokračoval
na hřišti za Sanatoriem Priessnitz koncerty Swing Dixielandu Armády České republiky, skupiny talentované Slovenky Kristíny a skupiny Abba World Revival. Letošní
ročník se opět zapsal do historie zdejších
lázní, a to svou největší návštěvností.

>>> www.priessnitz.cz
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Vincenz Priessnitz zahájil se svojí chotí

170. lázeňskou
sezonu v Jeseníku

Vysoká škola obchodní je soukromou
vysokou školou s více než sedmnáctiletou historií. Poskytuje vzdělání současným i budoucím specialistům ve světě
obchodu s širokými možnostmi uplatnění v praxi. Během svého působení
si vydobyla pověst kvalitní vzdělávací
instituce a zároveň školy s přátelským
prostředím, která jde s dobou. Nabízí
zajímavé a na českém trhu jedinečné
obory zaměřené na stále se rozvíjející
odvětví, která skýtají velký potenciál
pro uplatnění absolventů. Na půdě VŠO
studují v současné době zhruba 3 tisíce
studentů.
Bakalářské studijní programy Bc.

Jaké wellness trendy
přináší rok 2017?

P

ropojení lidského těla, duše a mysli pramení z uvědomění si, že péče
o sebe sama je základním kamenem vyrovnaného psychického a fyzického bytí. Přestože dnes lidé pravidelně navštěvují posilovny a sauny nebo si
čas od času dopřejí celkovou masáž těla,
dnešní hektická doba si od nich žádá
více: odpoutat se
od materiálního
světa a žít v souladu s přírodou. Je
potřeba věnovat se
rozvoji mentálního a duševního já,
soukromého světa,
kam všudypřítomný stres, povinnosIng. Petra Benešová
ti a nepříjemní lidé
nemohou.
Různé světové organizace se každoročně zabývají utvářením trendů, které
mapují oblast wellness a zdravého životního stylu. Trendy roku 2017 rozvíjejí jak ty
loňské, tak přicházejí se zcela novými. Jedním z takovýchto pokračujících trendů je
nesting, volně přeloženo „hnízdění“. Rozvíjí

myšlenku vnímání vlastního domova jako
svatyně, útočiště a středobodu soukromého univerza.
Nesting preferuje trávení volného času
o samotě ve vlastním domově, kde má člověk prostor pro rozvíjení koníčků zaměřených na zvelebování interiéru i okolí,
například zahrady, půdního prostoru nebo
vinného sklípku. Hnízdění působí jako prevence proti syndromu vyhoření, který se
postupně rozšiřuje napříč spektrem povolání věnujících se intenzivní práci s lidmi.
Současně hnízdění podporuje sociální kontakty. Stačí pozvat si domů přátele a strávit
společně vzácné chvíle volného času.
Jako doplňkový trend letos poslouží
Woo-Woo krystaly, které šíří pozitivní
energii uvnitř domova a ve formě šperku
dokonce léčí své nositele.
Další oblast trendů se zaměřuje na něžné pohlaví. Ženy se vzdávají nošení make-upu prostřednictvím NoMakeup movement, a odhalují tak svou přirozenou krásu.
Následně sdílejí selﬁe fotograﬁe na Instagramu, kde jich je v současné době přes 12 milionů. Druhý trend přichází s osvětou, díky
níž ženy při nakupování pečlivěji zkoumají

> Cestovní ruch
> Průvodcovská činnost
v cestovním ruchu
> Rozvoj lidských zdrojů
v ekonomice dopravy
> Služby letecké dopravy
v cestovním ruchu
> Letový provoz
Magisterské studijní programy
navazující Ing.
> Management cestovního ruchu
> Management leteckých podniků

etikety kosmetických výrobků a více vyhledávají přírodně vyrobené produkty. Stranou
nezůstal ani intimní život. Rok 2017 se nese
ve znamení odhalování ženských pocitů při
menstruaci a přináší nový pohled na tento
fyziologický proces. Menstruace nemá být
nadále tabu, ale přirozená součást ženy.
Oblast výživy jako nedílné součásti
wellness životního stylu zastupují přírodní energetické koktejly, které patří k běžné nabídce barových lístků ve večerních
klubech. Motto trendu vyjadřuje „ne alkoholu“ při sociálních interakcích v nočních hodinách. Rostlinný protein spadá
do doplňujících trendů a bývá součástí zdravých chipsů, nutričních tyčinek,
smoothie nebo veggie burgerů. K dalším
novinkám patří „bezmasé pondělky“, které podporuje až 80 % domácností v USA.
Ať už jste, nebo nejste zastáncem wellness životního stylu, snad vás některé trendy inspirují. Základní smysl wellness však
můžete dodržovat všichni: buďte tak šťastní a spokojení, jak jen je to možné.
Ing. Petra Benešová, Katedra cestovního ruchu a průvodcovské činnosti VŠO

> www.vso.cz
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Třeboň si připomněla

160. výročí
Berty Huckové

L

ázně Třeboň se specializují na léčbu pohybového aparátu, revmatických chorob, poúrazových
a pooperačních stavů a na rekondici.
S obchodním ředitelem Slatinných lázní Třeboň, s. r. o., Josefem Provázkem se
potkáváme na otevírání lázeňské sezony
v Třeboni 27. května 2017.
Co vás přivedlo
do Třeboně, pane
řediteli?
Dobrá nabídka a to, že zůstanu
v lázeňství, ve kterém jsem jedenáct
a půl roku pracoval v Piešťanech.
Pak to byli přátelé
Josef Provázek
i kamarádi. Třeboň
jsem totiž navštěvoval už dávno předtím, než jsem odešel
na Slovensko. Je tu krásný renesanční zámek, jehož kastelán je mým spolužákem
z dob, kdy jsem studoval památkovou
péči. Pořádali jsme tu spolu různé akce
týkající se historie a se skupinou Kampanelo jsme odehráli na zámku spoustu
představení.

informacemi o parametrech produktu.
Zásadním argumentem, proč využívat
třeboňských lázní, je náš přírodní léčivý
zdroj – třeboňská slatina, kterou používáme k léčbě a rehabilitaci pohybového aparátu. Dalším atributem, který do Třeboně
přivádí hosty, je přírodní prostředí chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Část
Třeboňské pánve, která byla v roce 1977
v rámci programu Člověk a biosféra zařazena mezi biosférické rezervace UNESCO.
A samozřejmě krajinný reliéf vybízející
k cykloturistice a rehabilitaci sportem.

Zájem o léčebné a wellness pobyty je
v České republice tak vysoký, že v českém lázeňství dochází k vyrovnávání
lázeňské sezony s tzv. mimosezonami.
Nelze se divit. Lidé si dnes daleko víc
cení svého zdraví a dobré fyzické a psychické kondice. Ostatně podzim, zima

předseda dozorčí rady Slatinných lázní Třeboň, s. r. o., Ing. Jiří Vopátek, jednatel Slatinných lázní Třeboň, s. r. o.,
PhDr. Milan Kramárik a jihočeský biskup
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, který tuto
oﬁciální část završil tradičním svěcením
léčebné slatiny. Letošní program otevírání lázeňské sezony v Třeboni připomíná
sto šedesáté výročí narození Berty Huckové, jejíž jméno nese lázeňský dům Bertiny
lázně. Její otec, učitel Václav Hucek, v Třeboni u Zlaté stoky postavil a v roce 1883
otevřel lázně, v nichž jako první začal

www.e-Vsudybyl.cz

Ve svém interview se současným předsedou Českého olympijského výboru
Ing. Jiřím Kejvalem konstatuji, že si
Třeboňské lázně oblíbili čeští olympionici a další sportovci (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „Lázně a sportovci, to jde
dohromady“).
Naše systematická spolupráce s Českým
olympijským výborem a olympioniky, kteří výrazně přispěli k popularizaci našich
lázní, se datuje od roku 1997, kdy předsedkyně Klubu olympioniků Dana Zátopková
společně s bratry Svojanovskými dojednala jejich zdejší léčebné pobyty. Obdobně
dobrou spolupráci máme také s paralympioniky. Jezdí k nám ale i fotbalisté a hokejisté, běžci, kajakáři a další sportovci.

Slavnostní otevírání lázeňské sezony probíhá jak ve městě, tak zejména
v areálech lázeňských domů.
Nejedná se „jenom“ o otevírání lázeňské sezony, ale také o otevření hlavní
turistické sezony v Třeboni. Po průvodu historickým centrem města zazněly
na podiu v lázeňském parku Lázní Aurora oficiální projevy, kterých se zhostili
starostka Třeboně Mgr. Terezie Jenisová,

Umění promlouvat k lidem je pro
obchodního ředitele dobrou výbavou.
Přesvědčit k upujícího ke koupi
služeb nebo výrobků by vždycky mělo
být podloženo nezkresleně podanými
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v lázeňství využívat zdejší přírodní léčivý zdroj. Inspirovala ho k tomu právě jeho
dcera Berta, jež trpěla revmatismem a jezdila se léčit do západočeských lázní. Jím
založené lázně a jejich pokračovatelé systematicky využívají toho, že se Třeboňská
pánev řadí k nejbohatším nalezištím rašeliny s vysoce léčebnými účinky.

standardu. Dojde také k rekonstrukci stávajících pokojů tříhvězdičkové kategorie
a restauračního provozu. Pokud Národní památkový ústav posvětí a povolí projekt, mělo by se začátkem roku 2018 začít
s výstavbou velice hezkého a moderního
lázeňského centra.
Jaký standard nabízíte hostům samoplátcům nyní?
Mohou volit tříhvězdičkové nebo čtyřhvězdičkové ubytování. Tříhvězdičkový
provoz mají Bertiny lázně, čtyřhvězdičkový lázeňský komplex Aurora. Oba nabízejí
ubytování, stravování a kompletní portfolio léčebných a wellness procedur pod jednou střechou. Slatinné lázně Třeboň pro
letošní rok připravily dva nové relaxační pobyty, do jejichž programu byly zařazeny novinky – lázeň v řasách Třeboňská
Chlorella, kterou jsme připravili ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR, dále pak koupele s živou
magneziovou solí nebo se solí z Mrtvého
moře, peloidokinezioterapie a mnohé další procedury.

Jihočeská zima bývá malebná.
Uzdravujících účinků hřejivé slatiny si
v tomto období hosté třeboňských lázní
užívají dvojnásob.

i období, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, mají na Třeboňsku neopakovatelnou atmosféru. Samostatnou
kapitolou je bezesporu období podzimních výlovů rybníků. Jihočeská zima bývá malebná. Uzdravujících účinků hřejivé
slatiny si v tomto období hosté třeboňských lázní užívají dvojnásob.
Slatinné lázně Třeboň, s. r. o., což je oﬁciální název ﬁrmy od 1. ledna 2017, kdy
proběhla fúze společností Bertiny lázně
Třeboň, s. r. o., a Lázně Aurora, s. r. o.,
reagují na rostoucí poptávku svým

Kam kráčí lázeňství?
Za vyšším standardem, tedy za lepším servisem a širší paletou poskytovaných procedur. To je to, na co současní
hosté slyší. V dnešní době se totiž hodně
prosazuje zdravý životní styl, to znamená i zdravé stravování a kvalitní relaxace
a zábava.

>>> www.laznetrebon.cz

investičním rozvojem. Majitel lázeňské
společnosti, město Třeboň, rozhodl o rozšíření kapacity lázeňského domu Bertiny
lázně o sto lůžek ve čtyřhvězdičkovém
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v Lázních Jupiter, a. s., posilují fyzickou
a psychickou kondici, dlouhodobě zlepšují zdravotní stav a zvyšují výkonnost.
Zakoupení lázeňských peněz nebo dárkových poukazů na vybrané služby v rámci
neﬁnančních beneﬁtů lze zahrnout mezi
nákladové položky ﬁrmy. Prostřednictvím
tohoto benefitního programu zaměstnavatel získává konkurenční výhodu
na trhu práce. Za lázeňské peníze a dárkové poukazy Lázní Jupiter lze zaměstnancům pořídit:

Pestrý svět
zaměstnaneckých
beneﬁtů
V Praze, pět minut chůze od stanice metra C Budějovická, najdete
Lázně Jupiter. Nabízejí špičkové komplexní služby v oblasti
regenerace a relaxace. Součástí jejich komplexu je ﬁtness a wellness.
Při procedurách uplatňují nejmodernější technologie a neinvazivní
metody zahrnuté do pestré škály regeneračních balíčků i samostatných
kúr. Svěřte se do rukou profesionálů. Dostanou vás do skvělé formy.

Lázně Jupiter
poskytují procedury zaměřené na řešení zdravotních potíží, detoxikaci organismu, redukci nadváhy a posilování fyzické
i psychické kondice. Mnohými z nich prostupuje lymfatický program. Při sedavém
způsobu života a nedostatečném pohybu
totiž lymfa stagnuje a lymfatické cesty se
zanášejí. To se projevuje zejména zadržováním vody v těle, otoky a syndromem
těžkých nohou. K dalším doprovodným
jevům patří bolesti hlavy, únava a špatná nálada. Lymfatický program sestává
ze speciálních ručních technik a přístrojových masáží aktivujících průchodnost

lymfatických cest. Rozprouděním lymfy dochází k rozmělnění viscerálního
tuku kolem důležitých orgánů a k vylučování nahromaděných toxických látek
z organismu.

Zdraví – výzva dnešní doby

>> lázeňské a wellness služby;
>> kosmetické a omlazovací ošetření;
>> ﬁtness, rehabilitaci a rekonvalescenci;
>> skupinové přednášky zaměřené
na životosprávu a ochranu zdraví při
výkonu povolání;
>> ubytování v luxusním lázeňském
apartmánu v Praze 4 – Hájích;
>> pobyt v komfortní rekreační chatě
na Slapech;
>> ﬁremní wellness party s rautem (max.
pro 12 osob);
>> doplňky zdravé výživy a biokosmetiky.

je motto preventivní zdravotní péče motivující zaměstnance. Motivace lidských
zdrojů je jedním ze základních stavebních kamenů úspěšných firem. Pozitivně motivovaný člověk je totiž výkonnější
a spolehlivější. Beneﬁty zaměřené na relaxaci a regeneraci sil, které mohou zaměstnavatelé pro své zaměstnance pořídit

LÁZNĚ JUPITER, a. s.
Hornokrčská 31, 140 00 Praha 4
Otevírací hodiny:
pondělí až pátek 8:00–21:00
sobota a neděle dle objednávek
telefon recepce: +420 244 463 205
e-mail: recepce@laznejupiter.cz
>>> www.laznejupiter.cz
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Felixem Slováčkem se potkáváme
16. května 2017. Je jedním z mála
hráčů na dechový nástroj, který
dokáže hrát velice dlouhý tón bez přerušení k nádechu.
Pane Slováčku, určitě nebylo lehké zvládnout tuto techniku, kdy během nádechu
do plic hráč rozeznívá nástroj vzduchem
nashromážděným pod tvářemi. Kdo vás
tu machrovinku naučil?
Když jsem nastoupil do Orchestru Karla Vlacha (do v té době nejlepší saxofonové
sekce v Československu), posadili mne vedle pana Tymicha – tenorsaxofonové legendy. A když jsme na plesech hráli dlouhé
pasáže waltzů a já už byl ohnutý až k zemi,
jak jsem tlačil vzduch z plic a bůhví odkud,
pan Tymich se usmíval a pořád hrál. Říkám
mu: „Člověče, Láďo, jak to děláš?“ A on mi
vysvětlil systém tzv. sklářského dechu. No
a pak jsem se o to strašně dlouho pokoušel, až se mi to na chvilečku podařilo. Neustálým zkoušením se to zdokonalovalo. Nejdřív na jednom tónu, pak na víc, pak na celé
stupnici. Dneska s tím nemám problém.
Je to úžasný efekt: nekonečný dech spolu
s vysokými tóny a brilantní technikou.
Stále se držíte ve vynikající muzikantské formě.
Snažím se držet. Když přijde hudební
novinka, věc, kterou ještě pořádně neznám,
nebo si chci upevnit nátisk, je potřeba si
vzít saxofon a makat. To samozřejmě ocení posluchači i moji spoluhráči. Není to
samo od sebe. Člověk musí mít od pánaboha tuhý kořínek, cvičit a hýbat se. Rád
si jdu zahrát tenis, a když je venku hezky
a dobrá partie, tak i golf. To jsou sporty, které dělám na dost amatérské úrovni, ale je to
fajn a větší pohyb, než kdybych hrál šachy.
Karel Vlach nám totiž říkával, že muzikant
nemůže dělat žádný jiný sport než šachy,
aby se mu nestalo něco s prsty.
Ani dirigování není pro pohybový aparát legrace.
Klouby mám naštěstí v pořádku, takže
mohu poskakovat před kapelou a dirigovat. Samozřejmě na zkouškách si s muzikanty řekneme co a jak. Při vystoupení,
tam je spíš třeba mít přehled o tom, co se
hraje, jaká jsou tempa a mít veselý kontakt
s publikem. Nemá cenu se škaredit. Je třeba se usmívat a vycházet vstříc těm, co vás
poslouchají a mají rádi.
Včera jste se vrátil ze svého rodného města, ze Zlína, kde Big Band Felixe Slováčka odehrál vynikající koncert k pátému
výročí hudebního pořadu Klub Evergreen v éteru Českého rozhlasu Dvojky,

Nekonečný dech
Felixe Slováčka

snad už jen televize Šlágr. Kdyby ta nebyla, měl bych pocit, že už skladatelé vymřeli.
Kamarádi, s nimiž jsem hrával v taneční
kapele, pokud vůbec seženou hraní, mají
zhruba stejné honoráře jako před třiceti
lety. Připadá mi nedůstojné vidět pěvecké
hvězdy svíjet se na prázdném pódiu u mikrofonu a zpívat za doprovodu playbacku.
Na orchestry nejsou peníze. Dřív jsem
vzal klarinet, zahrál publiku a vzal za to
peníze. Dneska si musím sehnat peníze,
abych mohl vzít klarinet a zahrát publiku. Žádný pořádný koncert se neuskuteční bez sponzorské podpory.

jehož protagonisty jsou Jan Smigmator
a Dasha.
Umocnili jej i hosté Ondřej Ruml a sourozenci Věra a Antonín Gondolánovi. Fantastické publikum! Standing ovation. Koncert byl plný nádherné muziky, swingu
a radosti. 23. května, na moje narozeniny,
ho opakujeme v Praze v divadle ABC v přímém přenosu Českého rozhlasu Dvojky.
Pane Slováčku, dnes dopoledne jsem
navštívil Lázně Toušeň a šel kolem domu
s pamětní deskou oznamující, že tam
bydleli prarodiče skladatele a houslového virtuosa Františka Bendy (1709–1786)
a jeho bratra, tvůrce melodramatu Jiřího
Antonína Bendy (1722–1795), kteří spolu s mnoha dalšími šířili slávu českých
muzikantů. Nakolik platí rčení „co Čech,
to muzikant“?
Dovolím si odtušit, že platilo. Uplatnit
se jako orchestrální hráč nebo sólista je
čím dál těžší. Teď, když na konkurzy chodí muzikanti z celého světa, to není jednoduché. Čeští hudebníci musejí makat
a mít neskutečně tvrdé lokty, aby se dostali
na pořádnou pozici. Ztěžuje jim to i dramaturgie českých médií. Nová tvorba jazzové
a popové muziky se v nich objevuje zřídkakdy. V televizi téměř vůbec. Stará se o to

Za to, že jsme se potkali, může prezidentka společnosti Lázně Jupiter paní Marta Šuba. Osvědčuje se vám tamní detoxikační program?
Jsem opravdu rád, že jsem byl paní Šuba
představen. Musím říci, že tak intenzivní
péči fyzioterapeutů a důkladné procedury
jsem jinde nezažil. Snad trochu se k tomu
blíží ty, které jsem kdysi absolvoval ve Vietnamu, kde po mně skákaly dvě fyzioterapeutky a já myslel, že mě zabijí. O fungování
lymfatického systému a rozproudění lymfy jsem toho moc nevěděl. Vždycky jsem si
říkal, že to je spíš pro ženské. Moji rodiče
na lymfatickou masáž určitě nechodili, to
bych si pamatoval. Nicméně ona pomáhá.
A i kamarádi a kamarádky, kteří do Jupiteru
rovněž docházejí, stejně jako já tvrdí, že se
pak po ní řadu dní cítí jako znovuzrození.
Doporučil byste péči fyzioterapeutů
společnosti Lázně Jupiter čtenářům
Všudybylu?
Intenzivní detoxikační kúry, popřípadě další programy rozhodně. Lze o tom
dlouho povídat, ale dokud to člověk sám
na sobě nezkusí, pravděpodobně na tom
bude jako já, než si mne tam prvně vzali
do parády. Jako biblický nevěřící Tomáš.
Asi tak jako vy, kdybych vám povídal o neuvěřitelně skvělé muzice, a vy ji neslyšel.

>>> www.bigband.cz
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Zdravá zemská energie

J

méno šumavských Kašperských Hor
neodráží jejich polohu, ale montánní činnost. Na rozdíl od Kutné Hory
či Březových Hor, kde horníci kutali stříbro, zde byla dobývána a ve středověku až ve třech stovkách zlatorudných mlýnů drcena zlatonosná hornina,
z jejíž drtě byl vymýván těžký žlutý kov.
V době keltského osídlení tu žíly zlata vystupovaly až k povrchu a dodnes
tu k němu díky zlatonosnému podloží intenzivně vystupuje zemská energie. Rozhovor s ředitelem Šumavských
bylinných lázní Jaroslavem Fischerem
jsem proto 8. května 2017 začal konstatováním, že snad nejmarkantněji
do skalního dómu pod Parkhotelem.

děti do hotelu až od patnácti let. Šumavské bylinné lázně se těší velké oblibě hned
od otevření. Výrazně zlepšily ekonomiku našeho hotelu. Peníze, které Parkhotel i díky jim generuje, reinvestujeme
do jeho rozvoje. Loni jsme tu tak vytvořili meditační energetický park s výhledem
na hrad Kašperk.

jsou východištěm řady dobře značených
turistických tras. Hosté si mohou i vyjet
do okolí. Například na Modravu nebo
na Kvildu, splout část Otavy nebo se vydat
na kole po některé z cyklotras. Tedy užívat si Šumavy, relaxovat a čerpat energii
nejen v hotelu a meditační zahradě, v níž
mnozí z nich bosky vítají nový den brouzdáním se ranní rosou. Ve zmíněné publikaci „Šumavské bylinné lázně“, kterou
jsme loni vydali a kterou hosté dostávají na pokoj, jsou informace o šumavských
lázních a historii zdejšího lázeňství. V jejím obsahu se odráží, že spolupracujeme s odborníky řady oborů. Svou pasáž

Hotelové hosty jistě potěší, že ve vašich
tiskových materiálech „Naučné stezky
a vycházkové okruhy v okolí Kašperských Hor“ a v publikaci „Šumavské
bylinné lázně“ najdou spoustu inspirace, jak si užít Šumavy.
Parkhotel a koncept jeho Šumavských bylinných lázní jsou určeny hostům, kteří jsou s to absolvovat horské túry a poznávací okruhy. Kašperské Hory

Šumavské bylinné lázně letošním
rokem vstoupily do páté úspěšné sezony. I díky intenzivnímu vývěru pozitivní
zemské energie si tak Parkhotel, v jehož
areálu se lázně nacházejí, vytvořil a posiluje stálou klientelu, která ji k nám jezdí čerpat. Koncept Šumavských bylinných lázní těží i z dalších ozdravných sil
šumavské přírody a ze zdejší bohaté historie, která se promítá i do interiéru hotelu. Vzhledem k charakteru pobytů smějí
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věnovanou správné výživě v ní má lékařka Michaela Šmídová, která se zabývá
celostní medicínou. Další část – od inženýra Pavla Kozáka, s nímž jsme dávali
dohromady energetický meditační park
– je věnována zemské energii. Další bylinám. Je to inspirativní materiál, vybízející čtenáře k zamyšlení nad svým životním
stylem a nad tím, zda by se neměli začít
víc chránit před stresem.

>>> www.sumavskelazne.cz

V

lastníte lázně či wellness a přemýšlíte o nákupu nového prádla
pro vaše zařízení? Pokud je odpověď ano, níže jsme pro vás připravili pár
užitečných rad.
1. Hlavní prioritou je váš spokojený
host – kvalitní prádlo podpoří vámi
nabízené služby.
2. Prádlo je součástí interiéru.
3. Snadná a nákladově přijatelná údržba
je podmínkou.
4. Životnost – po mnohanásobném praní
musí prádlo vypadat stejně dobře jako
při pořízení.
5. Zvolte jednoho dodavatele, který vám
kromě kompletního sortimentu umí
v této oblasti poskytnout i servis.
6. Myslete i na doplňování a stabilitu
dodávek.
7. Za výše uvedené zaplaťte pouze přiměřenou cenu.

Při výběr u ložního prádla dbejte
na zboží ze 100% bavlny. Požadujte zboží
z kvalitních bavlněných přízí, které zajistí vysoký lesk a dlouhou životnost prádla. Na životnost a kresbu vzoru (ve společnosti VEBA, a. s., je možné vytkat logo
dle požadavků zákazníka) má vliv hustota
tkaniny. Požadujte prádlo z jemných přízí a s vysokou hustotou. Právě tato skutečnost vám zajistí, že hmotnost/gramáž
prádla nebude tak vysoká. V případě, že
platíte za kila odepraného prádla nebo
máte vlastní prádelnu, vám pak výrazně
klesnou výdaje za údržbu. Nezapomeňte
si pohlídat i správné konfekční zpracování.
To má vliv na žehlení/mandlování a hlavně na snadnou výměnu ložního prádla.
Pokud kladete důraz na estetický
vzhled, který podpoří jméno vašeho zařízení a doplní interiér, doporučujeme možnost vytkaného loga.
U koupelnového prádla se stejně jako
u prádla ložního vyplatí klást důraz
na použitý materiál. Kvalitní bavlněná
příze v kombinaci s vhodnou konstrukcí vám zajistí vysokou savost a přitom

Co doporučit
při výběru prádla
snadnou údržbu. My doporučujeme prádlo ze skané příze a s nízkou smyčkou.
U nízké smyčky nedochází při používání k mechanickému poškození neboli
tzv. zatržení smyček. Co se týká hmotnosti, je nutné vyvážit požadavek na pohodlí klienta (vysoká hmotnost = výborná
savost) a náklady za údržbu.
Vaše gastronomické umění podpoří nejen výborný kuchař, ale i správně
prostřený stůl. U stolního prádla jsou
také důležité použitý materiál a stálost
barev. Lze použít 100% bavlněné tkaniny
nebo směs bavlna/PES. Z důvodu dlouhé životnosti doporučujeme plnoskané
nebo poloskané materiály. Stálicí jsou tkaniny bez vzoru. Módním trendem v této
oblasti však jsou mikrodezény. V případě
požadavku na odstín doplňující interiér
požadujte chlorostálou barvu, která zajistí stálost vybraného odstínu.
Do spa a wellness doporučujeme speciální materiál Prowell. Tento materiál dopřeje klientům maximální komfort. Prowell je unikátní svou konstrukcí
a použitím dvou rozdílných materiálů. Díky tomu rubová strana, jež přichází do styku s pokožkou, odvádí vlhkost
z těla, kterou předá lícní smyčkové straně, odkud se vlhkost odpaří do ovzduší.
Díky tomuto produktu se váš host bude
cítit stále v suchu.
V sauně můžete využít i další „vychytávku“ – technologicky unikátní ručník Water, který kombinuje výhody vaﬂe a froté.
Z jedné strany se můžete otřít do mimořádně savého a měkkého froté, vaﬂová strana zase přidává ručníku masážní účinky.

Při pořizování prádla je nutné stanovit jednoznačné parametry. Při vyhodnocení nabídek vám to usnadní rozhodování. Je nutné porovnávat stejné materiály.
Od vybraných firem požadujte vzorky
na vyprání. Po desátém pracím cyklu uvidíte, jak se produkt chová. Vždy je dobrézboží odebírat od výrobců s dlouholetou
tradicí. Ti vám jsou schopni zajistit stabilitu dodávek i po určitém čase. Výrobce hotelového prádla se zkušenostmi
upravuje a vyvíjí produkty dle požadavků zakazníků a dbá, aby výrobky měly
dlouhou životnost při současné technologii údržby.
A cena? Uvědomte si, že investice
do prádla je ta menší část oproti hodnotě, kterou zaplatíte za údržbu. V případě,
že nakoupíte kvalitní prádlo, bude váš
host spokojený a bude se k vám rád vracet. A vašemu manažerovi zařízení odpadá starost, kterou by měl s nekvalitním
prádlem. Majitel tedy v konečném důsledku vydělá.
Hotelové prádlo je jednou z desítek
položek, které ovlivňují spokojenost
klienta. Dobrý spánek ke spokojenosti patří. Věřte, že málokterý klient vám případnou nespokojenost s lůžkem řekne, ale
bude hodně zvažovat, zda se k vám vrátí.
A spokojený klient je to, o co nám všem jde.
Ing. Šárka Nadrchalová

>>> https://b2b.vebaht.cz/
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Upgrade Wellness Hotelu Step

S

ředitelem pražského čtyřhvězdičkového Wellness Hotelu Step
Lukášem Suchánem se potkáváme 14. června 2017 na velkolepé hotelové korporátní party, na které se sešlo
na čtyři sta hostů.
Pane řediteli, proč tuto akci pořádáte?
Protože korpo rátním klientům
a obchodním partner ům chceme
ukázat nové a nově
zrekonstruované
prostory. Po někol i k a letech je to
naše dr uhá akce
tohoto typu. PrvLukáš Suchán
ní se uskutečnila
v roce 2013, když jsme ukončili první fázi rekonstrukcí našeho areálu. Upgrade, který nyní prezentujeme, je mnohem rozsáhlejší a netýká
se jen vnitřních prostor, ale i některých
venkovních ploch. Rekonstrukcí prošly
pokoje v pátém patře. Z pokojů double
jsme udělali nadstandardní singl pokoje.
V šestém patře, kde dřív byly kanceláře,
vzniklo čtrnáct luxusních apartmá. Rovněž některé prostory před budovou hotelu prošly zásadními úpravami včetně příjezdové komunikace. Před rekonstrukcí
bylo před hlavním vchodem do hotelu
parkoviště. Teď je tam atrium s kruhovým příjezdem a fontánkami. Fontánky
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jsme úmyslně koncipovali jako pochozí. V nynějších letních parnech jsou pro
děti velkou show, protože v nich mohou
pobíhat. Omezit parkování před hotelem
jsme si mohli dovolit, neboť jsme naproti vystavěli nový objekt, jehož první tři
patra zabírá parkovací dům s půldruhým stem stání. Nad ním pak je patro
s dvaatřiceti pokoji a nad tímto hotelovým patrem se nachází páté, administrativní podlaží, v němž jsou situovány kanceláře nejužšího vedení hotelové
společnosti a stavební společnosti Step.
Lehkým upgradem prošlo i konferenční
zázemí. Nově byl vytvořen další salonek
Bohemia, který má kapacitu pětadvacet
míst. Došlo zde k výmalbám, vyměnili
jsme koberce, doplnili a nechali nainstalovat nejmodernější audiovizuální techniku. K tomu jsme naše služby rozšířili i o nový limousine service Mercedesy
třídy S. A pro hodně náročnou klientelu
Mercedesy S 500 Maybach.

Velkou konkurenční výhodou hotelového komplexu Step je rozsáhlé sportovní
a wellness zázemí.
Ano, investice do Wellness centra Step
a Sportcentra Step se vyplácejí. I tady
jsme provedli upgrade. Ve wellness centru jsme nově zřídili šestou, tentokrát
bylinnou saunu. Opět jsme zdokonalili indoor golfové centrum. Investovali
jsme tu do špičkových projektorů, aby
byla hra ještě zajímavější. Na spokojenost hostů, vysokou obsazenost hotelu

a nárůst cen dosahovaných za ubytování (jak vyplývá i z recenzí hostů) měly
výrazně pozitivní vliv také investice
do těchto veřejných prostor. Klienti totiž
náš komplex volí cíleně. Kvůli jeho komplexní vybavenosti.

>>> www.hotelstep.cz
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Čtyřhvězdičkový TWH
Hotel Savannah deluxe

Trans World
Hotel Savannah

S

ředitelem TWH Hotelu Savannah
Vojtěchem Kačerovským se potkáváme v Hatích poblíž Znojma.
Při setkání s ním se mi vybavil začátek textu trampské písně: „Byl jsi Johny
Američan…“
Takže Vojtěchu, jak je zpátky v Česku?
Krásně. Určitě i díky tomu, že
jsem si k návratu do vlasti vybral
nádhernou část
České republiky,
která není stresující, ale je příjemná, milá, oplývající vínem, zpěvem
Vojtěch Kačerovský
a dalšími atribut y, historickými
památkami i nádhernou přírodou, takže
hotelnictví se tu může dobře dařit. Během
své profesní kariéry jsem měl možnost
pracovat či se seznámit s mnoha zahraničními i českými hotely. Včetně amerických, jak už jsi naznačil. Troufám si proto konstatovat, že spolu s jedním, možná
dvěma brněnskými hotely (které ale mají o hvězdu víc) je Savannah jedním z nejlepších hotelů na jižní Moravě. Investor
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jej koncipoval hodně velkoryse a má skvělý personál.
Kde všude jsi působil, než jsi přijal místo ředitele tohoto hotelu?
Jsem z v ýchodních Čech, ze Dvo ra Králové. Vystudoval jsem chemii
v Pardubicích a v osmnácti letech se
rozhodl opustit Československo. To se
mi podařilo a v roce 1986 jsem se ocitl v USA. Tam jsem přičichl k něčemu,
co bylo v naší rodině tradicí: k hotelnictví a gastronomii. Ze začátku jsem pracoval u McDonald’s v Kalifornii v severním Long Beach, kde jsem po přípravě
hranolků „povýšil“ na obracení hamburgerů. To bylo mé vůbec první americké pracov ní angažmá. Odtamtud
jsem se skrze pár vzestupných pozic
v pětihvězdičkovém hotelu Embassy
Suites dostal zpátky do České republiky, do pražského hotelu Renaissance.
Pak to zase byla Amerika, Hotel Westin Long Beach. Do Prahy jsem se vrátil po narození synů otevírat hotel Marriott. V Česku jsem pak zůstal dalších
dvanáct let. Velkou výzvou určitě byly
i tři roky v Eurotelu na pozici country
manažera značkových prodejen. Poté

je součástí mezinárodního hotelového
řetězce Trans World Hotels. Nabízí plejádu tematických zážitkových balíčků
s množstvím rozmanitých firemních
a privátních programů. Nachází se
na české straně u hraničního přechodu Hatě/Kleinhaugsdorf blízko Znojma
a Národního parku Podyjí/Thayatal,
které nabízejí nepřeberné možnosti vyžití – od putování po památkách a vinařských stezkách po pěší túry a cyklistické
výlety. Hotel disponuje 70 dvoulůžkovými pokoji kategorie Komfort a Executive a 7 apartmány. Má 8 konferenčních
sálů v rámci 3 konferenčních komplexů vhodných pro pořádání konferencí,
seminářů a školení, ﬁremních večírků,
oslav, banketů, recepcí, rodinných oslav
a svateb. Hotelová kuchyně a restaurace jsou s to uspokojit i ty nejnáročnější
gurmány. Hoteloví barmani nabízejí
nepřebernou škálu drinků a koktejlů
dle receptur z celého světa. Hotel má
vlastní kosmetický salon. Wellness
& spa, do kterého je pro hotelové hosty vstup zdarma, nadchne plaveckým
bazénem (22×8 m), saunou, parní lázní, whirlpoolem a kardiofitness centrem. Vyhlášené autentické ajurvédské
wellness nabízí tradiční, přes pět tisíc
let cizelované terapie – masáže a další
procedury, které mají vedle relaxačního
i rehabilitační a léčebný efekt – prováděné špičkovými terapeuty ze Srí Lanky.
S hotelem je bezbariérově propojeno
American Chance Casino Route 59
s živou hrou.

návrat do hotelů – pražského Hotelu
Step, později do společnosti Flow East,
pod niž spadají hotely Plaza Alta a Jalta, kde jsem byl provozním ředitelem
a pak ředitelem obou hotelů. A opět jsem
se vrátil do Spojených států amerických
– jako ředitel zastoupení CzechTourism
pro západní USA a Kanadu… Kancelář
CzechTourismu jsem otevřel v Los Angeles a po jejím uzavření v roce 2016 jsem
se rozhodl vrátit do Česka, kde mi rychle přišla právě tato zajímavá nabídka.
A tak jsem se ocitl tady, na jižní Moravě
v Hotelu Savannah.

pracují. Po vzoru pana Johna Willarda Marriotta věřím, že nejdůležitějším prvkem
úspěšného chodu hotelu je jeho zaměstnanec. Ten v první řadě spoluvytváří atmosféru hotelu, a tak je dobré, aby byl v pohodě,
aby svou dobrou náladu přenášel na hosty.
Pak může být vše, jak má být. Přeji všem –
nejen českým – hotelům, ať se jim daří.

Váš hotel disponuje atraktivním konferenčním a wellness zázemím.
Savannah má opravdu velké konferenční zázemí. Pro zábav u přímo
v hotelu máme řadu možností přinášejících skvělé zážitky. Hotel též disponuje multifunkční venkovní plochou, která slouží jako hřiště nebo prostor vhodný
pro pořádání koncertů či outdoorových
aktivit. Pro organizátory ﬁremních akcí
a jejich klienty často zajišťujeme návštěvy okolních vinařství. Nezřídka i výlety po nedalekých historických městech
a pamětihodnostech, jako jsou Znojmo,
Mikulov, Pálava, rakouský Retz či hrad

Hardegg, jež jsou zajímavé nejen pro
účastníky ﬁ remních akcí, ale i atraktivním cílem výletů individuálních hostů.
Naší cílovou skupinou jsou i organizátoři a účastníci sportovních soustředění.
Zázemí hotelu Savannah využívá hokejový tým Orli Znojmo a velmi často u nás
bydlí i jejich soupeři. Zrovna dnes jsem
dostal informaci, že zřejmě uzavřeme

kontrakt, kdy týden v každém měsíci
u nás bude fotbalový tréninkový kemp
pro mládež. Takže naše nové hřiště bude
v permanenci. Nejen sportovci potřebují jacuzzi, masáže, bazén, posilovnu a to
všechno je jim u nás k dispozici.

Troufám si konstatovat, že spolu
s jedním, možná dvěma brněnskými
hotely (které ale mají o hvězdu víc)
je Savannah jedním z nejlepších hotelů
na jižní Moravě.

Vojtěchu, kam kráčí hotelnictví v Česku?
Na to si netroufám odpovědět. Starám
se hlavně o náš hotel a beru to hodně srdcem. Snažím se, aby vše fungovalo, jak
má, abych pochopil jeho okolí a lidi. Nejen
ty, kteří k nám jezdí, ale i ty, kteří v něm

Trans World Hotels Savannah
Chvalovice-Hatě 198
Znojmo 669 02, Czech Republic
tel.: +420 515 284 084
e-mail: hotel@hotel-savannah.com
>>> www.znojmo.twhotels.cz
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Praha bude spolupracovat

s Berlínem a Vídní
na vzdálených trzích

B

erlín, Praha a Vídeň k sobě mají
blízko geograficky, historicky
i současným životním stylem.
Všechna tři města jsou turistickými
destinacemi zásadního mezinárodního
významu. Je mezi nimi mnoho podobností a vzájemně se doplňují v jedinečném koherentním prostoru v centru

Ředitelka Prague City Tourism Nora
Dolanská, ředitel Visit Berlin Burkhard
Kieker a ředitel organizace WienTourismus Norbert Kettner se sešli 9. března na veletrhu ITB v Berlíně a podepsali Memorandum o společné
prezentaci zejména na zámořských trzích.
Účast na veletrzích a marketingové kampaně v Asii nebo Americe jsou totiž velmi
nákladné, a proto se středoevropská hlavní města rozhodla spojit síly a na vybraných vzdálených trzích vystupovat
pohromadě. Dohoda platí od roku 2017
do roku 2019. Zúčastněné strany se zavázaly ke spolupráci na marketingových

Nevšední trasy
po místech známých
i neznámých

kampaních, PR eventech, press a fam tripech, společné prezentaci pro cestovní
kanceláře a širokou veřejnost a optimalizaci vlakového spojení mezi destinacemi.
V roce 2017 se Praha, Berlín a Vídeň
zaměří na Latinskou Ameriku, kde se
budou společně prezentovat na veletrzích a workshopech pro cestovní kanceláře. Další konkrétní kroky budou projednávány postupně v závislosti na aktuálních
marketingových plánech.

>>> www.prague.eu

Evropy. Pro návštěvníky přijíždějící ze
vzdálenějších zemí má návštěva trojice středoevropských metropolí bezpochyby smysl. Svým jedinečným charakterem totiž reprezentují to nejlepší, co
může střední Evropa nabídnout, Praha
je skvělým příkladem autentického historického města, Berlín je naopak vzorovým moderním velkoměstem a v neposlední řadě Vídeň jako skvělý příklad
elegantní imperiální metropole.
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Praha se
představila
brazilskému trhu
cestovního ruchu

P

rvní společnou akcí pořádanou
na základě podepsaného memoranda o spolupráci na vzdálených
trzích byla v posledním dubnovém týdnu prezentace zástupců Prague City Tourism, Visit Berlin a WienTourismus v Rio
de Janeiru a Sao Paulu. Společně zde prezentovali své novinky a produkty zástupcům cestovních kanceláří a zúčastnili se
veletrhu zaměřeného na luxusní turistiku
Travelweek Sao Paulo by ILTM.
V Rio de Janeiru a Sao Paulu zástupci
agentury CzechTourism v Latinské Americe zorganizovali dvě prezentace, kde
se Praha, Berlín a Vídeň společně představily jako atraktivní turistické destinace, které společně tvoří ideální poznávací
trasu střední Evropou. Setkání se zúčastnilo na 300 zástupců cestovních kanceláří a agentur. Na veletrhu Travelweek
absolvovali reprezentanti Prahy, Berlína
a Vídně osm desítek produktivních schůzek s agenturami zaměřenými na individuální luxusní turistiku. Prezentační cesta byla symbolicky zakončena otevřením
promoakce v nákupním centru Shopping
Villa Lobos. Zde zástupci agentury CzechTourism a nákupního centra připravili rozsáhlou vizuální prezentaci Prahy
a České republiky spojenou se soutěží
o zájezd do Prahy pro čtyři osoby.
Prezentace v Rio de Janeiru a Sao Paulu
byla velmi úspěšná. Potvrdilo se, že Brazilci mají o Prahu a střední Evropu velký zájem a již dnes sem často a rádi jezdí.
Návštěvu Prahy většinou spojí s návštěvou Berlína a Vídně, velmi populární je
také Budapešť. Prague City Tourism získal touto cestou mnoho důležitých kontaktů a navázal spolupráci s několika
cestovními kancelářemi, které se zabývají luxusní turistikou. Největší nadšení účastníků prezentací vyvolal vzácný
člen pražské delegace, keramická soška
Pražského Jezulátka.

Státní
svátek

Ázerbájdžánu

R

ecepci ke státnímu svátku Ázerbájdžánu na velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze
zahájili 24. května 2017 velvyslanec Ázerbájdžánské republiky v Česku Jeho Excelence Farid Shafiyev a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan
Hamáček.

>>> www.azembassyprague.az

>>> www.prague.eu
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Rekonstrukce

Divadla
Na Zábradlí

O

Oprava Šlechtovy
restaurace
Areál Šlechtovy restaurace
je kulturní památkou, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek České
republiky. Po 2. světové válce však restaurace chátrala zcela bez využití, dvakrát vyhořela a v roce 2002 ji zasáhla povodeň. Předmětem rekonstrukce jsou historické jádro
budovy, přistavovaný zadní trakt hlavní
budovy (východní a západní část), východní přístavba, západní přístavba a vedlejší
budova. Dále jsou součástí projektu původní sklepy, opěrná
zeď, altán a zpevněné plochy.
„Šlechtova restaurace patří k významným pražským
památkám. Její historie sahá minimálně do 16., respektive
17. století, od konce
Jan Wolf
19. století až do druhé světové války zde
byla v provozu restaurace. Nyní, poprvé
od války, poprvé od sametové revoluce, kdy
se o rekonstrukci začalo opět hodně mluvit,
máme reálné vyhlídky, že za dva roky touto
dobou, tedy na začátku letní sezony, budou
moci návštěvníci opět využít toto výjimečné
místo pro odpočinek a společenská setkávání.
Předání stavby k zahájení prací dojde již nyní
v červnu,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Pražská památková rezervace slaví
25 let na Seznamu UNESCO
„V letošním roce uplyne 25 let od zápisu Historického centra Prahy, jedné z největších a nejucelenějších městských památkových rezervací
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v Evropě, na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. Oslavy výročí
takto významné události, která znamenala oﬁciální potvrzení výjimečnosti historického centra Prahy v celosvětovém měřítku, doprovází
řada odborných, kulturních i společenských
akcí. Zejména pak mezinárodní konference,
která se bude konat počátkem prosince tohoto
roku a na kterou budou pozváni zástupci českých i evropských měst, která jsou na Seznamu UNESCO, významné české i zahraniční
osobnosti společenského, politického a kulturního života, ale také odborníci z oblasti památkové péče, architektury, urbanismu a historie,
aby sdíleli své poznatky z ochrany a využití
památek UNESCO. Konferenci bude doprovázet venkovní výstava v horní části Václavského náměstí věnovaná stavebním proměnám
centra hlavního města v uplynulých desetiletích,“ řekl Jan Wolf.

bjekt Divadla Na Zábradlí byl
naposledy rekonstruován v 70.
a následně 80. letech, kdy se jednalo především o zaﬁxování stavu a drobné nesourodé stavební úpravy. Do vlastnictví hlavního města Prahy byla budova
divadla převedena v roce 1993 a provoz
v ní bez jakýchkoli zásahů pokračoval až
do současnosti. Skutečnost, že do stavební
obnovy domu se neinvestovalo od poloviny 80. let, je hlavním důvodem pro celkovou rekonstrukci. Ta má zachovat autenticitu domu i divadelní scény a zároveň
zkvalitnit provozní poměry vytvořením
jednoduchého, univerzálního a inspirativního atria domu.
„Po konci letní sezony, až nám na dveře
zaklepe podzim, se veřejnosti a divákům otevřou dveře Divadla Na Zábradlí, kde od září
loňského roku probíhá kompletní rekonstrukce dvorany. O rekonstrukci divadla, již
nerozlučně spjatého s životem a dílem Václava Havla, se hovořilo dlouho. Věřím, že zvolený velkorysý modernistický projekt, který
ovšem ve spolupráci s památkáři zachovává charakter tohoto místa, by pana prezidenta Havla potěšil,“ uvedl radní Jan Wolf.

>>> www.praha.eu

Prahu rozezní hudební festivaly
United Islands of Prague
a Prague Metronome Festival
„Parné letní dny nám již tradičně zpříjemní řada kulturních a společenských akcí.
Milovníci kultury pití vína mohou ve dnech
24.–25. června navštívit Pražské vinice, příznivce festivalové sezony čekají další ročníky
United Islands of Prague a Prague Metronome Festival. Ty, kteří tíhnou spíše ke klasické hudbě či jazzu, potěší další ročník Prague Proms. Všichni návštěvníci, tuzemští
i zahraničí, nejen Pražané, si tak jistě vyberou to své a při svém putování můžou obdivovat a relaxovat nad sochami a výtvarnými objekty v ulicích Prahy v rámci projektu
Sculpture Line,“ dodal Jan Wolf.

Více na festivalových webových stránkách.

>>> www.unitedislands.cz
>>> www.metronomefestival.cz

Náměstí s radnicí, 40. léta 19. století.
Reprofoto: SOka Jeseník

V

letošním roce slaví Jeseník
významné výročí – 750 let. Při
této příležitosti jsem oslovil starostu města Ing. Adama Kalouse.
Pane starosto, prozraďte našim čtenářům, jak bude
vypadat pr ůběh
hlavních oslav.
Oslavy 750 let
města Jeseníku
proběhnou v třídenním bloku, který zahájí 15. září
Ing. Adam Kalous
slavnostní galavečer, kde budou oceněny významné
osobnosti a počiny za účasti delegací
našich partnerských měst a řady pozvaných hostů. Hlavní oslavy ve středověkém duchu propuknou o den později
přímo v centru města. Diváci se stanou
svědky pravého, nefalšovaného rytířského turnaje, k poslechu a tanci zahraje
dobová hudba, vystoupí šermíři. Zájemce o historii potěší ukázky starodávných
řemesel a děti zase pobaví kejklíři nebo
žongléři. Bohatý program zpestří prezentace a výstava středověkých zbraní,
Masarykovo náměstí.
Foto: Marek Kačor

dobové a orientální tance a chybět nebude ani ohňová show. O závěrečnou tečku
se v neděli 17. září postará slavnostní mše
s odhalením restaurované sochy sv. Jana
Nepomuckého, která se po více než půlstoletí vrátí na své původní místo – Masarykovo náměstí.
Jste předsedou Výboru pro cestovní ruch Olomouckého kraje a místopředsedou správní
rady destinační společnosti
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Jakým způsobem
se Olomoucký kraj podílí
na rozvoji turistického ruchu
v Jeseníkách?
V této souvislosti bych se rád
zmínil, že poprvé od roku 2007
došlo letos k navýšení ﬁnančního příspěvku, který Olomoucký

Město Jeseník
a jednotné Jeseníky
kraj investuje do podpory cestovního
ruchu v Jeseníkách, a to ze dvou na tři
miliony korun. Milion korun navíc bude
směřovat do marketingových aktivit,
za 800 tisíc korun vznikne turistický průvodce včetně map a přehled poskytovatelů
služeb v cestovním ruchu na území Jeseníků. Zbylých 200 tisíc korun půjde do rozvoje a obnovy běžeckých a pěších tras.
Katastr města Jeseníku protíná řada
turistických tras a cyklotras. Co se týče
pohoří Jeseníky, ty zase protíná, respektive rozděluje hranice dvou krajů – Olomouckého a Moravskoslezského.
Proto jsme přišli s myšlenkou jednotných Jeseníků. Tedy s prosazováním této destinace jako celku. Donedávna totiž
oba kraje svoji část Jeseníků podporovaly a propagovaly samostatně. Na moravskoslezské straně byl nositelem této činnosti euroregion Praděd, který ale vznikl
za jiným účelem. Postupem času pak převzal úlohu destinační agentury. Na naší
straně je to destinační management Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu. V současné době byla
v rámci Jeseníků nastartována součinnost obou krajů, přičemž Moravskoslezský kraj se
stal přidruženým členem destinační agentury Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu.
Jeseníky chceme společně propagovat a rozšiřovat síť skibusů
a cyklobusů.
K propagaci Jeseníků patří
také účast na veletrzích.

PROGRAM OSLAV
750 LET MĚSTA JESENÍKU
15. září 2017
Slavnostní galavečer
Předávání ocenění významným
osobnostem
Kongresový sál PLL, a. s.
16. září 2017
Středověká slavnost
Jeseník zpátky v čase aneb Oslavy
ve středověkém duchu
Masarykovo náměstí, Jeseník
17. září 2017
Slavnostní mše a odhalení sochy
sv. Jana Nepomuckého
Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Masarykovo náměstí

Město Jeseník se každoročně účastní
domácích i zahraničních veletrhů cestovního ruchu. Tím rozhodně klíčovým je Polsko, a proto jsme vystavovali i ve Wrocławi.
Poláci rádi vyhledávají naše horské terény
a mají rádi česká jídla a pivo. Čím dál víc
z nich objevuje kouzlo horských kol. V zimě jsme pro ně lyžařsky atraktivní a snadno dostupná lokalita. Sama Vratislav má
šest set tisíc obyvatel, kteří to k nám mají půldruhé hodiny autem. Z růstu jejich
výdajů na našem území je zřejmé, že Polsko bohatne, a tak díky útratám polských
turistů začínají bohatnout i Jeseníky. Určitě by to chtělo vést v Polsku daleko intenzivnější kampaň – „Přijeďte do Jeseníků!“

>>> www.jesenik.org
>>> www.jesenikytourism.cz
čtvrté vydání 2017
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CzechTourism posiluje propagaci

Česka v Indii, Izraeli
a na Blízkém východě
Na začátku roku CzechTourism posílil svou přítomnost na dvou
strategických trzích a uzavřel smluvní spolupráci s partnery v Indii
a Izraeli. Lokální PR agentury operují od února z Bombaje a Tel Avivu,
a to jako zahraniční zastoupení CzechTourism druhého stupně.
Pobočky zveřejnily plán aktivit a jsou připraveny zahájit spolupráci
s českými podnikateli a regiony.
„Nárůst počtu turistů z Asie, především z Číny, za poslední roky ukazuje, jakým směrem
bychom měli zaměřit propagaci naší republiky. Indie a Izrael jsou proto dalším strategicky logickým zacílením na jednu z největších oblastí s potenciální klientelou v oblasti
cestovního ruchu,“ konstatovala ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
„Česká republika je mezi deseti nejrychleji rostoucími cílovými destinacemi indických
turistů v Evropě. Do roku 2021 by měl počet
výjezdů z Indie do střední a východní Evropy vzrůst o 60 procent. Tato příznivá predikce potvrzuje, že založení naší širší působnosti
v tomto teritoriu je krok správným směrem,“
komentuje změny v síti zahraničních
poboček ředitelka agentury CzechTourism
Monika Palatková.
Za posledních pět let se počet indických
turistů přijíždějících do Česka téměř ztrojnásobil. V roce 2016 jich přijelo 66 tisíc
a strávili zde 159 tisíc nocí. Podobně rostou i výdaje indických klientů. V Česku
utrácejí zhruba o 30 procent nad průměr – kolem 4 tisíc Kč na osobu a den.
Typický indický turista navštěvuje Česko v kombinaci s dalšími dvěma až třemi evropskými zeměmi, kam zavítal již
dříve. Právě na tento segment zkušených
cestovatelů, kteří se zajímají víc o kulturu
než o nakupování a mají chuť objevovat
nové věci, bude CzechTourism cílit.
„Usilujeme o to, abychom rozšířili cíle jejich
cest za hranice Prahy. Kromě již poměrně dobře známých Karlových Varů a Českého Krumlova chceme představit i další regiony. Vedle
památek UNESCO či historických měst také
české tradice, gastronomii, vinařství. V neposlední řadě sázíme i na celoroční nabídku
bohatého kulturního programu,“ říká ředitelka odboru zahraničních zastoupení
agentury CzechTourism Klára Vysloužilová a dodává: „Velmi dobrou spolupráci dlouhodobě máme s velvyslanectvím České republiky v Novém Dillí, které je partnerem naší
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letošní kampaně. Díky jeho aktivitě vstupujeme na trh, kde už funguje 13 vízových center
a který můžeme dynamicky rozvíjet.“
Intenzivní spolupráce agentury CzechTourism se zastupitelským úřadem probíhá i v Izraeli. Kromě realizace projektů
na podporu ekonomické diplomacie bude
nově vzniklá pobočka agentury CzechTourism propagovat nejen dobře známé
a populární turistické cíle a segmenty, jako
je spa a medical turismus, ale víc se zaměří na nové produkty.

„Vnímáme intenzivní poptávku izraelských
partnerů po nabídce aktivní a rodinné dovolené, pobytech v přírodě a nových destinacích,
která jde ruku v ruce se stoupající oblibou
Česka u izraelských turistů,“ říká Monika
Palatková. „U Izraelců máme velkou šanci, že se stanou častými hosty našich regionů. V Česku totiž tráví nadprůměrně dlouho,
téměř pět dní, a toho chceme určitě využít.“
Izrael se dlouhodobě profiluje jako
bonitní trh. Za posledních pět let se počet
izraelských turistů téměř zdvojnásobil, příjezdy rostou dvouciferně. Jen za rok 2016
meziročně stoupl o 20 procent na téměř
170 tisíc, z hlediska útrat jsou Izraelci
s denními výdaji 3 700 Kč na osobu a den
také nad průměrem. A nakupují rádi, jak
potvrzuje žebříček tax free nákupů v Česku, kde zaujímají 4. místo.

Blízký východ je dalším teritoriem, kde
CzechTourism letos posílí propagaci Česka a nabídne podnikatelům a regionům
možnost prezentovat svou nabídku lokálním obchodním partnerům. „Připravovanou listopadovou road show ve Spojených
arabských emirátech, Saúdské Arábii, Kuvajtu a Íránu reagujeme na dynamický vývoj
tohoto teritoria, který nám potvrzuje i sílící
poptávka ze strany českých i zahraničních
partnerů. Sledujeme samozřejmě také predikce výjezdů, které uvádějí, že například příjezdy turistů ze SAE budou generovat nejvyšší
nárůsty právě do střední a východní Evropy,“ vysvětluje Monika Palatková.
Pro turisty z těchto trhů je charakteristická výrazně delší průměrná doba pobytu, která se pohybuje mezi čtyřmi až šesti
a půl dny, což je dáno především povahou
jejich cest, kdy častým cílem jsou léčebné
pobyty v českých lázních. „Nabídka tradičních léčebných lázní je již v tomto regionu velmi dobře známá, budeme však i nadále vytvářet příležitosti pro její propagaci a propojení
s nabídkou wellness či služeb v oblasti medicínského turismu. Zároveň se také zaměříme na nové cílové skupiny a jejich preference. Výzvou pro nás bude připravit kvalitní
nabídku zejména pro dovolenou rodin s dětmi, představit českou přírodu a nové regionální cíle, které budou infrastrukturně dobře
zajištěny a budou splňovat nároky na stravování a další specifické požadavky této
klientely,“ doplňuje plánované kroky Klára Vysloužilová. Charakteristickým rysem
cestování do zahraničí společným pro celé
teritorium je to, že významnou roli hraje
vysoký standard kvality a úrovně služeb.
Trhy Blízkého východu tak představují nesporný potenciál také pro segment
MICE a luxusního turismu.
Nad rámec uvedených trhů agentura
CzechTourism rozvíjí propagaci Česka
i v dalších bonitních regionech. „Začátkem
května jsme připravili poznávací program
ve středních Čechách, Libereckém a Karlovarském kraji pro delegaci z Ománu. Spolu s ČSA
prezentujeme Česko v rámci sezonních letů
z Bejrútu a Rijádu do Prahy,“ sdělila Monika Palatková.
Rozsah aktivit nových poboček agentury CzechTourism je stanoven v plánu propagačních aktivit na letošní rok. Kromě
spolupráce se zahraničními odborníky
a médii obsahuje prezentace, workshopy,
školení, kampaně a studijní cesty do České republiky.

>>> www.czechtourism.cz

150. výročí
Kanady

P
Série studijních cest

pro touroperátory
ze zemí Perského zálivu

Agentura CzechTourism ve spolupráci s pražským zastoupením Turkish
Airlines na začátku května zrealizovala sérii studijních cest pro
touroperátory a novináře z regionu GCC, ze zemí Kuvajt, Omán, Bahrajn,
Katar, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Na akci spolupracovalo
Prague Convention Bureau.

V

průběhu studijních cest byla
představena nejen Praha, ale i další atraktivní cíle v regionech. Konkrétně Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Jáchymov, Lázně Bělohrad a další místa
reprezentující nabídku produktů léčebného lázeňství, medical turismu, wellness
pobytů a také aktivního turismu – golfu.
Nad rámec představených produktů se
partneři z regionu GCC zajímali i o možnosti pro dovolenou s dětmi. Součástí programu byl také workshop Czech Republic: Land of Stories B2B Workshop GCC,
zorganizovaný ve spolupráci s hotelem
Four Seasons. Cílem bylo posílit stávající
a umožnit navázání nových obchodních
partnerství mezi zahraničními nákupčími a českými podnikateli. Pozvání
na akci z české strany přijalo 24 subjektů nabízejících ubytovací a lázeňské služby, dále pak cestovní kanceláře, agentury
a destinační organizace. V rámci události

ředseda Senátu Parlamentu České
republiky Milan Štěch, velvyslankyně Kanady v Česku Její Excelence paní Barbara Catherine Richardson
a prezident Kanadské obchodní komory v České republice Jiří Krejča zahajovali vpodvečer 14. června 2017 v zahradách Senátu recepci ke státnímu svátku
Kanady, 150. výročí jejího vzniku jako státu. Recepci pořádalo velvyslanectví Kanady v Praze spolu s Kanadskou obchodní
komorou v České republice, která si letos
připomíná 20 let od svého založení. Akce
se konala pod záštitou předsedy Senátu
Milana Štěcha.

>>> www.gocanada.cz

proběhlo více než tři sta padesát individuálních desetiminutových schůzek. Propagace Česka v regionu GCC jako ideální turistické destinace bude pokračovat.
Na podzim CzechTourism připravuje
road show ve čtyřech vybraných zemích
(předběžně Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty a Írán). Hlavními
přínosy již zrealizovaných akcí bylo získání nových obchodních příležitostí. Tento typ akcí je účastníky velice ceněn, což
dokazuje skutečnost, že obchodní jednání
v rámci workshopu byla během 15 minut
od spuštění registrace plně obsazena.
Další možnost projednání spolupráce se
zahraničními nákupčími pod záštitou
CzechTourism bude na akci Travel Trade
Day 26. a 27. června 2017 v Plzni.

>>> www.czechtourism.cz
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V

íc epr ez ident a Kon federac e
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky,
předsedu Svazu českých a moravských
výrobních družstev, člena představenstva Evropské konfederace výrobních
a sociálních družstev CECOP a výkonného výboru Mezinárodní organizace
průmyslových a řemeslných výrobních
družstev CICOPA JUDr. Rostislava Dvořáka jsem navštívil 23. května 2017.
Pane doktore, koncem letošního dubna
jste byl na Maltě opětovně zvolen členem představenstva nejvýznamnější
evropské družstevní organizace Cooperatives Europe. Koho reprezentuje?
Je centrálním orgánem evropských
družstevních obchodních společností a jejich asociací zastřešujícím veškeré země Evropy. Tedy i nečlenské
země Evropské unie. Pochopitelně, práce každé vrcholové instituce má mnoho formálních znaků, tato však i řadu pozitiv. Například na jeden z mých
podnětů, které Cooperatives Europe
předložilo Ev ropskému parlamentu
a Evropské komisi, tyto instituce reagovaly významně rychleji než česká vláda na obdobně závažné podněty, které
jí předkládá Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Vrcholové orgány Evropské unie chápou, že pro úspěšnost národních ekonomik jsou velké ﬁ rmy důležité, někdy
bohužel bez ohledu na to, ve které zemi
mají své matk y. Chápou ale i to, že
k udržení hospodářské stability zemí
musejí v jejich struktuře převažovat
dobře fungující národní ﬁ rmy, což jsou
povětšinou podniky střední a malé velikosti. A uvědomují si to víc než česká vláda, která v době, kdy tuzemské firmy
trpí nedostatkem pracovních sil, nejen
že pokračuje v krocích, které přivádí další zahraniční investory, jež českým ﬁ rmám přetahují zaměstnance, ale společně s odbory omezuje příliv pracovních
sil zvenku. Odbory a vláda tento proces
tak dlouho brzdily, že doplňovat pracovní síly už nebude odkud. Milion Ukrajinců pracuje v Polsku a další statisíce
v jiných zemích Evropské unie. Už mockrát jsem upozorňoval, že v bývalém
v ýchodním bloku je pohled na malé
a střední ﬁ rmy zkostnatělý a příliš socialistický. Že v nich tím pádem priority nejsou směrovány na malý a střední domácí kapitál, ale hlavně na velký
zahraniční. Možná i proto, že pro rychlé
zajištění zaměstnanosti je to jednoduší.
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JUDr. Rostislav Dvořák

Nestabilní
podnikatelské prostředí
omezuje rozvoj ﬁrem
Ale abych se vrátil na začátek. Představitelé Evropské unie si uvědomují,
že jejich země musejí mít základ ekonomiky v domácích ﬁ rmách, a tak vyšli
vstříc výše uvedenému podnětu Cooperatives Europe (na který zareagovali
během čtyř měsíců) a rozhodli, že evropské peníze, které půjdou mimo jiné
i do České republiky na podporu podnikání, budou účelově u řady programů
z osmdesáti procent alokované na projekty malých a středních ﬁ rem. Kdyby
tohle před pěti lety Evropská unie neudělala, malé a střední ﬁ rmy by se v Česku podpory asi vůbec nedočkaly. A ani
tak jí není z národních fondů dostatek.
V Německu a ve Francii například vlády
na podporu družstev a středních ﬁ rem
uvolňují miliardy eur. Návrhů Cooperatives Europe není mnoho, protože
každý musí odsouhlasit všech 84 členských organizací z 33 evropských zemí
sdružujících přes 176 tisíc družstev ze
všech sektorů hospodářství. Tady vidíte, jak je v Evropě družstevnictví silné.
Družstva mají přes 141 milionu členů
a zaměstnávají dalších 4,7 milionu pracovníků – nečlenů družstevních obchodních společností. V jednotlivých zemích
jsou odlišné struktury a na některé věci
hodně odlišné názory. Avšak zastáváme
i řadu společných postojů. Třeba k tomu,

že stát má podporovat středně velké
a malé ﬁ rmy, aby mohl disponovat silnou stabilní ekonomikou. To už dneska
vědí i Rumuni a Bulhaři. Jenom v České
republice, kde se o tom začalo před pěti
lety intenzivněji hovořit, se pro to zatím
nic, co by vedlo k výsledkům, nedělá.
Co půtky politiků? Mají vliv na podnikatelské prostředí?
Přes oficiální růst výnosů je skutečný stav v Česku neutěšený. Názor některých politiků z posledních týdnů, že
jejich rozhádanost nemá vliv na podnikatelskou sféru, odmítám. Zaměstnavatelé potřebují podnikat v prostředí,
které je stabilní. Pokud vnímají nestabilitu, je složité dělat dlouhodobé rozvojové kroky a investice, když nevědí, jak
to bude zítra, natož za pět let. K tomu,
co se v Česku děje, si proto neodpustím
dvě poznámky.
První se týká konﬂ iktu standardních
politických stran versus hnutí Ano, tedy
versus Andrej Babiš. Můj názor je, že
není dobře, když oligarchové zastávají

vysoké státní funkce. Musím však říct,
že pan Babiš byl zvolen právě díky mnohaletému působení a úrovni některých
představitelů standardních politických
stran. Někteří lidé, i když si to neumějí
odborně vyložit, už jen ze závisti nemají rádi miliardáře. Ale pokud vidí, že se
ve standardních stranách exponují politici, kteří léta nemají dobré výsledky
a svými rozhodnutími poškozují občany
nebo dokonce rozkrádají majetek, pak
podpoří i miliardáře, jen aby byla změna. A protože vybudovat miliardářské
impérium vyžaduje schopnosti a práci
s konkrétními výsledky, lze očekávat, že
budou výsledky i v práci ve státní sféře a ve správě daní. A pan Babiš výsledky bezesporu měl. To, že byl zvolen, je
důsledkem práce české politické reprezentace uplynulých dvaceti let.
Druhá poznámka bude vypadat trošku jako odbočení. Při napjatých a nedůstojných jednáních posledních t ýdnů jsem zaznamenal názor několika
politiků a poslanců, při kterém mrazí: „Umožnění přímé volby prezidenta
občanům byla chyba, která by se měla
napravit a vrátit pravomoc volby poslancům do sněmovny.“ Poslanec, který něco takového řekne, by měl v ten okamžik
skončit, odstoupit nebo být vyměněn
občany. Přímá volba prezidenta je totiž
v naší zemi jednou z mála forem uplatnění přímé demokracie. Jen v přímé
demokracii mohou občané rozhodovat
sami a jen ona neobsahuje zkreslení,
které s sebou nese zastupitelská demokracie zprostředkovaným rozhodováním poslanců a senátorů, často drtivě
odlišným od jejich předvolebních slibů. Pokud náš parlament bude předvádět to, co měli občané možnost sledovat v televizi, měli bychom se zamyslet,
jestli by nebylo vhodné rozšířit pr vky přímé demokracie o občanská referenda o stěžejních otázkách a „zastupitelům demokracie“ jejich často špatné
rozhodování omezit. Celý svůj profesní život jsem věřil ve zdravý názor většiny a mnohokrát jsem měl osobní příležitost se o něm přesvědčit. Na druhé
straně jsem často byl svědkem prosazování zájmů úzkých skupin a jednotlivců, jejichž kroky byly v rozporu s potřebami většiny.

>>> www.scmvd.cz

Business Breakfast
Kanadské obchodní komory

N

a Letišti Václava Havla Praha
pořádala Kanadská obchodní komora v České republice
31. května Business Breakfast. Hlavního řečníka a hostitele, předsedu představenstva Letiště Praha, a. s., Václava Řehoře, uvedl prezident Kanadské
obchodní komory v České republice Jiří
Krejča, kterého jsem požádal o pár slov.
Kanadská obchodní komora je business networking platformou a už řadu
let pořádá pracovní snídaně, na které zve

jeho novými částmi. Rovněž jeho přednáška, která exkurzi předcházela, byla velmi
zajímavá.

renomované osobnosti z politiky a byznysu. Jejich cílem je seznámit s nimi a jejich
názory členy komory a získat informace
o oborech, v nichž působí. V neposlední
řadě pak vytvářet členům komory prostor
víc se navzájem poznávat. Na pražském
letišti jsme se setkali i proto, že nám předseda představenstva Českého Aeroholdingu Václav Řehoř nabídl, že nás provede

>>> www.gocanada.cz
>>> www.prg.aero

Předsedy představenstva Letiště Praha Václava Řehoře jsem se zeptal, jak je
na tom ruzyňské letiště na prahu hlavní turistické sezony.
Určitě je dobře připraveno. Během
posledních dvou let jsme vždy pečlivě
vyhodnocovali předchozí sezonu a připravili opatření pro to, jak zlepšit prostředí letiště, zejména jak plynuleji odbavovat cestující. Každoročně roste počet bodů
ve světě, které stávající i nově přibývající letecké společnosti propojují s Prahou,
a také frekvence stávajících linek. Spolu
s tím narůstá i počet cestujících odbavených na Letišti Václava Havla Praha (každý rok zhruba o milion). Lze si tedy představit, kolik úsilí a práce musejí naši lidé
vynaložit, aby s tímto vývojem Letiště Václava Havla Praha drželo krok. Abychom
jej zase o kousíček posunuli a aby mohlo
dál růst, připravujeme na další desetiletí i větší investice. Plány zahrnují mimo
jiné paralelní dráhu a rozšíření současného Terminálu 2.
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výkonů takovýchto zařízení z veřejných
zdrojů je zatím tak špatně nastaven, že
takřka neexistuje. Doufáme, že se to změní a že se mobilní hospicová péče dostane
do úhradové vyhlášky. Než se tak stane,
je závislá na darech. Mnozí z těch, kdo se
rozhodli pomáhat, vstoupli do Klubu Stromu života. Sdružuje fyzické i právnické
osoby, které Stromu života pravidelnými
ﬁnančními příspěvky umožňují sloužit
a pomáhat. V klubu jsou lidé, kteří posílají sto korun měsíčně, ale i ﬁrmy, které
na pomoc bližním měsíc co měsíc vydávají dvacet tisíc korun.

Mobilní hospic

Strom života
D

o Nového Jičína jsem zavítal
17. května 2017, abych navštívil mobilní hospic Strom života. Jako prvního jsem oslovil jeho provozního ředitele Martina Šimáka.
Pane řediteli, co vás vedlo k vytvoření
mobilního hospice?
Smutný příběh, kdy se nám nepodařilo
zajistit péči pro maminku kolegyně Marušky. Měla onkologickou nemoc a v té době
jsme nedokázali najít nikoho, kdo by nám
pomohl, aby mohla zůstat doma mezi nejbližšími a přitom netrpěla bolestmi. Přestože byla zásadně proti, v závěrečné fázi nemoci jsme ji proto nechali převézt
do nemocnice. V začátcích jsme mobilní hospic neplánovali. Spíš jsme mysleli,
že budeme koordinovat věci, které jsou
ke zvládnutí důstojného umírání potřeba. Nakonec se ukázalo, že pokud nebudeme mít vlastní lékaře, zdravotní sestry, přístroje a vše, co je třeba, nebudeme schopni
takovouto péči nabídnout. Dnes jsme plnohodnotným mobilním hospicem s více než
čtyřiceti pracovníky, s nimiž se ke dnešku
staráme o třicet pacientů.
Jak se vám podařilo získat lékaře a zdravotnický personál?
Až do určité fáze to byl problém. Pak se
ukázalo, že spousta zdravotníků není spokojena s tím, jak funguje systém zdravotnictví v Česku. Jakou péči v jeho rámci lze
pacientům poskytovat. Řada z nich proto
hledá něco, co jim bude dávat větší smysl.
Pak se to zlomilo – a my teď dostáváme víc
žádostí, abychom někoho vzali do týmu,
než jsme s to přijmout.
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Vedle onkologicky nemocných pacientů
značnou část péče věnujete osobám, kterým umřeli jejich nejbližší.
K hospicové péči neodmyslitelně patří
starat se o psychosociální potřeby nejen
pacienta, ale i jeho rodiny. Péče nesmí
skončit úmrtím pacienta. S pozůstalými tam, kde je to potřeba a kde si to rodina přeje, pokračujeme dál. Pomáháme
jim najít světlé okamžiky v budoucnosti
a věci, z nichž se mohou v této těžké chvíli, kdy je zavalí smutek, těšit. Za pacienty jezdíme domů, avšak neléčíme jejich
nemoc jako takovou. Pouze symptomy,
které způsobuje. Nemocnému, pečujícím
a posléze pozůstalým (ať se jedná o dospělé, nebo děti) poskytujeme služby odborného sociálního poradenství a tam, kde
to je vhodné, skupinové terapie. Pomáháme i terénní odlehčovací službou, kterou
vykonávají lidé, kteří mohou v dané rodině načas zastoupit pečujícího tam, kde si
pečující potřebuje od náročné péče o svého blízkého odpočinout nebo už ji sám
zkrátka nezvládá.
Díky vstřícnosti majitele objektu sídlí
hospic v hezkém domě a zásluhou dalších obětavých lidí a organizací je slušně vybavený.
Velice si vážíme podpory naší práce.
Ať od ﬁrem, nebo od jednotlivců. Spoustu vybavení, počítače, tiskárny, nábytek
mobilnímu hospici věnovali ti, kdo se rozhodli pomáhat lidem a rodinám v těžkých
životních situacích. Bez nich by mobilní
hospic Strom života nemohl fungovat,
protože systém úhrad zdravotnických

Ředitelku mobilního hospice Marii Ryškovou jsem požádal o pár slov ke službám dětem.
Pro ty zde mj. máme Pohádkové sklepení. Jeho vytvoření nastartovala okolnost,
že jsme tu v jednu chvíli měli osm dětí –
polosirotků – a měli jsme je vodit do škol,
protože se tam po úmrtí nejbližšího člena
své rodiny (i kvůli změněnému chování
spolužáků k nim) bály jít samotné. A protože je takováto asistence z personálního
hlediska hodně náročná, tak jsme to otočili a požádali školy, aby chodily k nám.
Mateřské školky a první stupně základních škol k nám už přicházejí pravidelně. Například Základní škola v Libotíně
sem v rámci etické výchovy posílá čtvrté a páté ročníky. Tyto starší děti vesměs
chápou problematiku závěru životního
cyklu. Těm menším se formou pohádky
snažíme přiblížit, že jsme zdravotní služba, která pomáhá těžce zkoušeným lidem
a rodinám, a proč je dobré pomáhat.
Pozůstalými se stávají i mladí partneři
zemřelých a jejich děti.
Děti truchlí jinak než dospělí. Snaží se
chránit rodiče, který jim zůstal. Berou
na sebe zodpovědnost: já musím být veselý, musím být ten, kdo tátu nebo mámu
povzbudí. To dítě z dlouhodobého hlediska vyčerpává. V rámci psychoterapie
jsme proto s nimi začali pracovat a vznikl klub Stromeček, v němž je v tuto chvíli
čtyřicet polosirotků. Do roka klub povětšinou opouštějí, aby se u nich na této službě nevytvořila závislost. Nicméně počet
dětí ve Stromečku neklesá, neboť průběžně přibývají další.

>>> www.zivotastrom.cz

13. ročník party v Becher’s Baru

Grandhotelu PUPP
Wine
Prague 2017

T

řetí ročník mezinárodního veletrhu Wine Prague 2017 proběhl
za podpory Vinařského fondu ČR
29. až 31. května 2017 na výstavišti PVA
Expo Praha. Jeho organizátorem byla společnost Yacht a zúčastnilo se jej přes tři sta
vystavovatelů z Česka a zahraničí.

>>> www.wineprague.com

D

odavatelé technologií a vybavení do hotelů uspořádali 18.
května 2017 třináctý ročník tradiční party v Becher’s Baru Grandhotelu PUPP. Akce byla zpestřena obsluhou
„ředitelů“ jednotlivých dodavatelů, kteří v kuchařských rondonech vzali „brigádu“ a vydávali předkrmy. V Mattoni
salonku se podávalo menu šéfkuchaře Martina Pitáka, které sklidilo velký
úspěch. O vinný doprovod se postarali
Markéta a Jakub Šamšulovi, Petr Ilgner
z vinařství Špalek a Martin Heřmánek
ze společnosti Bohemia Sekt. Na konci
večera všem udělala radost bohatá tombola. Poděkování patří hostům za hojnou
účast a velkou pochvalu si zaslouží tým

7

Grandhotelu PUPP za bezvadně zajištěnou akci v nově zrekonstruovaných prostorách slavného baru. Coby mediální
partner akce jsem o krátké vyjádření
k tomuto tradičnímu setkání požádal
generální ředitelku Grandhotelu PUPP
Ing. Andreu Pfeffer-Ferklovou.
Paní ředitelko, letošní party v Becher’s
Baru Grandhotelu PUPP se opět vydařila.
Jsme rádi, že se takovéto tradiční akce
v Becher’s Baru konají. O to větší radost
máme letos, kdy jsme klientům a jejich
hostům mohli tento tradiční prostor
nabídnout v novém designu, za kterým
stojí architekt Boris Drbal. Rekonstrukce
Becher’s Baru za dvanáct milionů korun

spočívala nejen v novém vybavení restaurace nábytkem, ostěním, novým tanečním
parketem či koberci, ale také novými barmanskými technologiemi. Barmani tu teď
mají špičkově vybavené pracoviště. Ruku
v ruce s tím jsme rozšířili nabídku nápojů
o další prémiové destiláty a nealko.

>>> www.pupp.cz
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Barman
a nápoje hezkých chvilek
Když se řekne barman

„Nápoje hezkých chvilek“

nebo míchaný drink, nelze nevzpomenout mistra Bohumila Pavlíčka, který
již šéfuje v baru „U Pánaboha“. Bohumil
Pavlíček byl osobnost. Lidé ho obdivují
a uznávají, ale najdou se i tací, kteří odmítají vše, co je spojováno s jeho jménem.
Je to příznačné. Individuality kolem sebe
dokážou vytvářet prostředí, které někdo
vyhledává a jiný odsuzuje. Mohou být
zbožňovány i nenáviděny.

jsou sestaveny vždy v sérii po čtyřech,
což odpovídá jejich členění do charakteristických skupin, jak to stanovuje mezinárodní organizace IBA (International
Bartendr’s Association). Ta rozeznává:
1. nápoje tzv. krátké (short drinks), které
mají podskupinu polohořkou – aperitivovou (dry nebo medium, kde mohou být
použity až 2 cl sladkého produktu) a polosladkou až sladkou;
2. nápoje tzv. dlouhé (long drinks);
3. nápoje nealkoholické (soft drinks);
4. nápoje teplé (hot drinks).

Že Bohumil Pavlíček
má příznivce doma mimo obor a jinak
hlavně lidi z ciziny a že z domácího profesního okruhu slyšíte víc pomluv, je možná pro naši povahu typické. Po svých zkušenostech ale musím říci, že české kolegy
doslova dráždí svou prací. Aktivitou hraničící se zarputilostí. Tím, že býval první
a jedinečný. Kolik jeho známých (ne)přátel řeklo: „Tam už nejdu, tam byl Pavlíček!“

Tou zahořklou větou
nezřídka omlouvali vlastní lenost či
neschopnost. Skrývali závist, že se jiný
plynně domluví třemi světovými jazyky, a získává tak okamžitě kladné body,
náskok pro sebe a sponzory pro podnikání. Že s jistou dávkou elegance dovede jít
za věcí. Za inzercí, za prezentací barmanské asociace, svého jména a své práce.
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Moravský kohout
je krátký aperitivní koktejl mistra Pavlíčka. Nápoj i legenda o něm vznikly v Brně.
Ta s léty a interprety dostala mnoho verzí, ale tahle je Pavlíčkova, na což jsou svědci a doklady. Pan Pavlíček v době veletrhů pracoval v hotelu International, kde
byl vyhledávaný barový provoz. Jeho
pravidelným hostem byl i jeden americký obchodník, který měl řetězec českých
restaurací v Chicagu a okolí. Posedával
u baru, skamarádili se s Bohumilem Pavlíčkem a jednou přišel s prosbou, aby mu
pomohl. Že prý dováží řadu československých potravinářských produktů, od piva
přes šunku až po becherovku a slivovici,
a že ho jeho barmani přesvědčují, že se

z naší slivovice nedá nic udělat. Požádal:
„Dejte něco dohromady…“ a pozval si
v noci menší společnost. Někdy mezi druhou a třetí ráno pan Pavlíček připravil
ochutnávku různých nápojových kombinací s Jelínkovou pětiletou dámou z Vizovic, kterou Američan dovážel. Popíjeli
a najednou Američan přiběhl: „Tohle je to
pravé, to beru!“ Bohumil Pavlíček si v tom
fofru už pomalu nepamatoval recepturu
a Američan na něho vybaﬂ: „Jak se to jmenuje?“ „Nad tím jsem vůbec neuvažoval,“
vzpomínal později Bohumil Pavlíček, „ale
profesionál se nesmí shodit a říct ‚nevím‘.
Tak jsem odpověděl: ‚Moravský kohout‘
a provokativně jsem připojil: ‚Vy to nevíte?‘“ Američan běžel do recepce pro papír,
aby mu pan Pavlíček napsal recepturu.
Napsal ji na účtenku, Američan hned
telefonoval do Ameriky a pak informoval:
„Pozítří to bude všude v mých hospodách.

To budou koukat, až se tam objeví Moravský kohout (aperitivy tam nejsou v nápojovém lístku, ale uvedeny na začátku jídelního lístku, který se pro každý den tiskne
nový). Recepturu už dostali. A já ji kupuju! V Americe je moje – tak jsme se přece dohodli.“ Šli s Bohumilem Pavlíčkem
do kuchyně, kde měli cukráři pergamen
na štrůdl, opálili ho, sepsali recepturu,
dali pečeť a Američan za recept na svůj
drink slušně zaplatil.
Moravských kohoutů je teď několik
variant, ale pokaždé je základem jeden díl
slivovice a dva díly vermutu rosso. „Nejlepší je Martini,“ říkával mistr Pavlíček.
Z materiálů a vzpomínek mistra
Bohumila Pavlíčka připravil
jeho žák Karel Mayer – CBA.

V

br něn ském hotelu Vor oněž
a v pr o s tor ác h budov a ného
Národního vzdělávacího centra CBA se 29. a 30. dubna 2017 uskutečnila výroční konference České barmanské asociace, na které byla zvolena nová
viceprezidentka CBA – Monika Mecová.
Vítězem dvacátého ročníku soutěže
Mattoni Grand Drink se stal Jan Lukas

GENERÁLNÍ PARTNER

Konference České
barmanské asociace
HLAVNÍ PARTNEŘI

GASTRONOMICKÝ PARTNER

EXKLUZIVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

s drinkem Eco-ttoni. Tento českokrumlovský barman tak bude Česko reprezentovat na letošním mistrovství světa
v míchání nealkoholických drinků.
V exhibičním vystoupení baristů Captain Bucanero Professional Mistr Kávy
se nejlépe vedlo Adamu Troubilovi.
Novou disciplínu – párování čaje s jídlem – nabídla soutěž sekce Czech Teatenders, která byla národním nominačním kolem na čajové mistrovství světa.
Nejlépe uspěl Karel Veverka s kombinací japonského zeleného čaje Gyokuro
a marinovaného lososa s koprem.
Odpoledně -večerní program gradoval
exhibiční soutěží dvacítky tuzemských
top barmanů – Grand Prix CBA. Absolutním vítězem se stal Tomáš Ricciardi
z pražského Black Angel’s, který porotě ve složení Alex Kratěna, Jiří Němec
a Miloš Danihelka servíroval signature drinky Womanizer a Pepper Journey.
„Hodnotitelé se shodli na vysoké úrovni výkonů. Alex Kratěna dokonce prohlásil, že se zde dozvěděl mnoho nových
inspirativních věcí. V sále vládla perfektní atmosféra. Přišlo na třináct set lidí,
tedy ještě víc než loni,“ konstatoval prezident CBA Aleš Svojanovský. Bonbónkem nedělního programu byla performance světoznámého barmana Alexe
Kratěny na téma „Proč je důležité mít
nervy“. Pozitivní stres podle výzkumů
lidi posiluje a posouvá dál. Alex Kratěna
hovořil i o budování svého nového londýnského podniku a nadaci P(our), jejímž je spoluzakladatelem.
Konferenci protnulo hledání českého
národního koktejlu. Návštěvníci prostřednictvím žetonů vybírali jednu ze
dvou variant, kterými byly Moravský
kohout a Beton.

Vyhlášení pohárů
Barman roku 2016, kategorie Flair Professional – Martin Vogeltanz
Barman roku 2016, kategorie Classic Professional – Jan Teska
Barista roku 2016, kategorie Mistr kávy
Professional – Kamil Hégr
Poděkování za přínos oboru barmanství se dostalo pedagožce Soukromé střední školy gastronomie, Svídnická, Praha,
Ivetě Švédové. Gastronomickou osobností byl vyhlášen ředitel divize konferenčních a hotelových zařízení Akademie věd
ČR Vratislav Minár.

>>> www.cbanet.cz
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1998 – 2017

Jubilejní 20. Starobrno
Ignis Brunensis

K

rajská metropole Jihomoravského kraje se zařadila k hostitelům největších ohňostrojných
soutěží světa. Všechny soutěžní týmy
dvacátého jubilejního ročníku Starobrno Ignis Brunensis 2017 jsou vítězi
některé z velkých
světových přehlídek . Fes t iva l se
uskutečnil za podpory Ministerstva
pro místní rozvoj
ČR a jeho agentury CzechTourism.
Hlavními spolupoJUDr. Bohumil Šimek
řadateli byly statutární město Brno,
Jihomoravský kraj a SNIP & CO, reklamní společnost. Titulárním partnerem Heineken Česká republika – pivovar Starobrno. Ohňostrojných show se zhostily:
Theatrum Pyroboli (Česko), Ignis Brunensis Team (Česko), Pyrovision (Rakousko), IP Innovative Pyrotechnik (Německo), Sugyp (Švýcarsko) & Jin Yi Fireworks
(Čína), Pirotecnia Ricardo Caballer (Španělsko) a Flash Barrandov SFX (Česko).
Hej t m a n a Ji homor av ského k r aje
JUDr. Bohumila Šimka jsem oslovil
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na zahajovacím večeru jubilejního dvacátého ročníku Ignis Brunensis v Brně
na hradě Špilberku 2. června 2017.
Pane hejtmane, tato událost každoročně poutá velkou pozornost a přivádí do metropole Jihomoravského kraje
nejskvělejší týmy světových ohňostrůjců a obrovská množství tuzemských
a zahraničních návštěvníků.
Jihomoravský kraj je dlouholetým
partnerem této úžasné akce. Tato soutěžní přehlídka ohňostrojů už dvacet
let budí velkou pozornost a věřím, že si
své diváky najde i v dalších letech. Stejné „narozeniny“ jako tento festival letos
slaví i moje dcera. A člověk si právě při
pohledu na své dospívající děti a při
účasti na takových akcích uvědomí, jak
ten čas rychle letí. V průběhu uplynulých dvaceti let jsme měli v Brně možnost vidět unikátní ohňostrojné show,
a to jak tady na Špilberku, tak zejména na Brněnské přehradě. Už se těším
na to, co divákům ohňostrůjci předvedou letos.
Ohňostrůjci určitě fascinující úžasnosti. Ale něco neuvěřitelného je i to, co
po dvacet let předvádí pořadatel festivalu Starobrno Ignis Brunensis, reklamní společnost SNIP & CO.

Zkušenosti a organizační schopnosti
této společnosti jsou prověřeny mnoha
zorganizovanými akcemi. Právě Starobrno Ignis Brunensis dovedla až k tomuto
dvacátému ročníku a za to je jí potřeba
poděkovat a poblahopřát. A chtěl bych jí
popřát, aby se Ignis Brunensis vedlo stejně dobře i v dalších letech.

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

Bezpečné
provozování sauny

P

rovozování saun se stalo v poslední době nejen soukromou, ale rovněž společenskou zálibou, která
je provozována jak pro širokou veřejnost
v rámci podnikání právnických osob, tak
různými spolky pro své členy. V obou zmíněných případech, tedy případech veřejného provozu, jsou podmínky provozování saun stanoveny vyhláškou č. 135/2004
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické
limity písku v pískovištích. Kromě hygienických požadavků upravuje vyhláška rovněž pravidla pro vytápění,
větrání a osvětlení a dále požadavky na dispoziční
a materiálové řešení prostor saun.
Co se týká bezpečnosti saun, která byla v nedávné
JUDr. Lucie Kolářová
době tolik diskutována, zejména
s ohledem na možnost za každé situace saunu opustit, je třeba zmínit úpravu
sauny, tzv. prohřívárny. V té se uvádí kromě jiného podmínky pro dveře do prohřívárny, které musejí být z průhledného
materiálu nebo se zaskleným okénkem,
s dřevěným madlem z obou stran a musejí se otvírat ven, bez použití zámkové
sklapky. Dveře musejí spolehlivě umožnit za každých okolností východ z prohřívárny ven. Použití kliky, s níž se lze často setkat v saunách soukromých, je tak
vyhláškou zakázáno právě z důvodu bezpečnosti. Kromě úpravy dveří se vyhláška věnuje rovněž materiálům, které smějí být v interiéru prohřívárny použity.
Žádné dřevo v prohřívárně nesmí být
impregnováno, napuštěno nebo nalakováno, s výjimkou venkovní plochy dveří
a stěn. Stěny i strop prohřívárny musejí
být obloženy materiálem dobře absorbujícím teplo a vlhkost, nejlépe kvalitním
vyschlým dřevem, na povrchu obroušeným, bez smolných ložisek a suků.
K bezpečnosti přispívají i pravidla upravující saunové topidlo, které v případě, že
se jedná o topidlo na pevná nebo plynná
paliva, musí být umístěno vně a do prohřívárny lze umístit pouze tepelný výměník.

Saunové topidlo musí být zajištěno proti
náhodnému dotyku saunujících se osob.
Přenos nadměrného sálavého tepla do prostoru je třeba omezit konstrukcí topidla
nebo vhodnými kryty. Kouřovod a související zařízení nesmějí být umístěny v prostorách prohřívárny, která má být dostatečně větratelná, s možností regulace.
Je třeba také zmínit povinnost dostatečného osvětlení včetně nouzového v prostorách prohřívárny. Osvětlovací tělesa
by měla byt umístěna tak, aby nedošlo
k ohrožení saunujících se osob.
Kromě prohřívárny sauny obsahuje řadu bezpečnostních opatření rovněž úprava
tzv. ochlazovny, která může být vnější (venkovní prostor pro ochlazování těla vodou
nebo vzduchem spojený s ostatními prostory sauny), nebo vnitřní (ochlazovací sprcha
nebo bazének). Kromě nutné omyvatelnosti povrchu bazénku stojí za připomenutí
rovněž požadavek hladkého a nepórovitého povrchu s protiskluzovou úpravou dna.
Samozřejmostí týkající se vody v bazénku
je odtok pomocí přepadu, a tedy neustálá

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

cirkulace vody. Kvalita vody se přitom
zjišťuje jednou měsíčně, a to pomocí chemického a mikrobiologického rozboru.
Voda z ochlazovacího bazénku bez recirkulace se denně po skončení provozu vypustí
a provede se jeho úklid.
K výše uvedenému je třeba poznamenat, že daná úprava vyhláškou se nevztahuje na provozování saun soukromých,
které pokud jsou vyráběny tzv. po domácku, často nesplňují ani základní bezpečnostní pravidla, což může za určitých okolností vést až k tragickým následkům.
JUDr. Lucie Kolářová,
Advokátní kancelář Vácha & Kolář

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

>>> www.vacha-kolar.cz
čtvrté vydání 2017
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Nevšední trasy
po místech známých
i neznámých

Lázenský & wellness

hotel Niva
Čtyřhvězdičkový lázeňský & wellness
hotel resort nad Luhačovickou
přehradou na pomezí malebné
chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
a Vizovických vrchů zabezpečuje
léčebné pobyty hrazené zdravotními
pojišťovnami a lázeňské, rehabilitační
a wellness pobyty pro samoplátce.

U nás nacerpáte novou energii a budete se k nám rádi vracet.
Stylová vinotéka

Arevian
U Pozlovického certa
Na pětačtyřicet tisíc lahví vína
ročníků 1974 až 2016.
Prezentace a degustace vín
vinařství Znovín Znojmo.

Lázeňský & wellness hotel Niva, Antonína Václavíka 336, 763 26 Luhačovice
T: 577 131 326, F: 577 131 218, E: info@niva.cz, GPS: 49.1231294 N, 17.7693961 E, FB: Niva Luhačovice

www.niva.cz

Západočeské
lázně
Líbí se vám
představa, že své
tělo i duši necháte
hýčkat zázračnými
prameny věčného
života?

www.ceskozemepribehu.cz

Pak jsou pro vás Západočeské lázně
tím pravým místem. Místem s nejvyšší
koncentrací minerálních léčebných
pramenů na celém světě. Místem,
kde si kromě tradičních léčebných
procedur užijete i relaxační wellness
pobyty. To všechno v neopakovatelné
lázeňské atmosféře!

