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Renata Langmannová, 
Česká Miss 2006

Specializovaná zubní klinika Elite Dental nabízí zubní péči 
nejvyšší kvality ve všech oborech stomatologie. Veškeré služby 
pod jednou střechou, včetně nejnáročnějších zákroků. To vše 
s minimálními objednacími lhůtami a nabídkou pohotovostního 
ošetření v den poptávky.

Tým renomovaných lékařů pracuje s unikátními přístroji, které lze 
směle označit za naprosto bezbolestné. Ošetření zubního kazu 
nebo kamene laserem, bez nutnosti vrtání, se u nás ze sci-fi  mění 
v realitu. 

Elite Dental Prague, s.r.o. 
Vodičkova 5/12
120 00 Praha 2 
tel.: 222 510 888
mobil: 603 789 789 
e-mail: recepce@elitedental.cz
www.elitedental.cz
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Specializovaná zubní klinika Elite Dental nabízí zubní péči 

zubní klinika Elite Dental

ordinace nového tisíciletí



CENTRUM BABYLON
ZÁBAVA PRO CELOU RODINU A ZA KAŽDÉHO POČASÍ
CENTRUM BABYLON nabízí ideální 
propojení zábavy, relaxace a sportu. 
Stačí jen využít pestrou nabídku. 

Přijeďte a vezměte s sebou rodi-
nu a přátele! V komplexu CENTRA 
BABY LON naleznete hotelové služby 
nadstandardní úrovně, restaurace, 
bary a kavárny. Při procházce hote-
lem načerpáte originální atmosféru. 
Každá část komplexu má své téma, 
svou příchuť. 

Hlavním cílem CENTRA BABYLON 
je však „ZÁBAVA“. Pro nejmenší je 
připraven LUNAPARK ve stylu staro-
české pouti, starším je určen iQPARK 
– interaktivní poznávací centrum, 
kde i věda je zábava, a nechybí ani 

tematicky zaměřený AQUAPARK. 
Součástí komplexu jsou i další zá-
bavní centra LASERSHOT, ZRCA-
DLOVÉ BLUDIŠTĚ – největší v České 
republice či XD THEATER – v ČR je-
diná 4D produkce. Nechte se pohltit 
dějem a prozkoumejte cizí planety, 
podzemní bludiště… Připraveny jsou 
filmy pro malé i velké.

GOLF – TURISTIKA - ZÁBAVA
RELAX – WELLNESS 

Ani ti odrostlejší u nás nepřijdou 
zkrátka. V Centru Babylon naleznete 
i WELLNESS CENTRUM s rozličnou 
nabídkou procedur ve stylu antic-
kých lázní. Hollywoodská atmosféra 
na Vás dýchne při BOWLINGU.

K CENTRU BABYLON neodmyslitel-
ně patří i golfové hřiště GOLF CLUB 
JEŠTĚD. Devíti jamkové hřiště nabízí 
jedinečnou atmosféru, velmi osobitý 
terén, příjemné zázemí, vynikající 
restauraci se zahradní terasou. I zde 
naleznete část věnovanou dětem 
– prolézačky, houpačky, exponá-
ty z iQPARKU, indiánské tábořiště 
a půjčovnu koloběžek. 

Možností, jak strávit volný čas, je spous-
ta - neváhejte, přijeďte a vyzkoušejte. 

Ocenění agentury CZECH TOURISM 
„Nejlepší turistický produkt v ČR“, 
které CENTRUM BABYLON získalo, je 
příslibem toho, že budete spokojeni 
a příjemně překvapeni.

CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, 460 12 LIBEREC, tel.: +420 485 249 202, www.BabylonLiberec.cz

AQUAPARK

GOLF JEŠTĚD

WELLNESS

LABYRINT



Střední škola hotelnictví 
a gastronomie SČMSD, s.r.o. 
Praha 9 - Klánovice
www.hotelova-skola.cz

Střední škola ekonomiky, 
obchodu a služeb SČMSD, s.r.o. 
Benešov
www.skola.eosbn.cz

Střední škola SČMSD Humpolec, s.r.o.
Humpolec
www.stredniskola.com

Vyšší odborná škola 
a Střední škola hotelová SČMSD, s.r.o.
Pelhřimov
www.hs-pe.cz

Střední odborné učiliště 
a Střední odborná škola SČMSD, s.r.o.
Žatec
www.sousos-zatec.cz 

Střední škola hotelnictví 
a podnikání SČMSD, s.r.o.
Hronov
www.hshronov.cz

Střední škola obchodní 
a služeb SČMSD, s.r.o. 
Polička
www.souobchpolicka.cz 

Střední odborné učiliště 
a Střední odborná škola SČMSD, s.r.o. 
Lomnice u Tišnova
www.zameklomnice.cz

Střední odborné učiliště 
a Střední odborná škola SČMSD, s.r.o.
Znojmo
www.sousoszn.cz

Střední škola obchodní a služeb 
SČMSD, s.r.o. 
Žďár nad Sázavou
www.obchodskolazr.cz

Střední škola hotelnictví, 
gastronomie a služeb SČMSD, s.r.o. 
Šilheřovice
www.hssilherovice.cz

Přijďte se podívat. Nejbližší termíny Dnů 
otevřených dveří najdete na webových 
stránkách jednotlivých škol.

JE NÁS JEDENÁCT A VY 
SI MŮŽETE VYBÍRAT
Studijní obory s maturitou 
(denní i dálkové studium)
Analýza potravin

Cestovní ruch

Hotelnictví a turismus

Gastronomie

Kosmetické služby

Vlasová kosmetika

Ekonomika

Obchod a služby

Podnikání

Informační technologie

Sociální činnost

Učební obory
Cukrář

Kuchař, číšník

Kadeřník

Kosmetické služby

Aranžér

Prodavač

Automechanik

Truhlář

Další vzdělávání
Nástavbové studium

Rekvalifi kační kurzy

VOŠ

Název školy a kontakt

COOP VŠECHNO DOBRÉ

Střední školy SČMSD – JSME TU PRO VÁS
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Praha - Klánovice

Benešov

Humpolec

Pelhřimov
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Znojmo

Lomnice u Tišnova

Šilheřovice
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Kupní síla má v tržním 
hospodářství stěžej-
ní roli, a ne každý čes-

ký podnikatel je exportér. Ne-
ní-li práci a její výsledky komu 
prodávat, hrozí zadlužování 
a krize. Avšak i ti s nejvyššími 
kompetencemi, a na české po-
měry výjimečně osvícení, pro 
něž cestovní ruch není trajdá-
ní, mají tuto syntézu přednos-
tí vnitřního obchodu a exportu 
za věc hospodských a hotelié-
rů. Z hlediska kupní síly, kte-
rou cestovní ruch prostřednic-
tvím hostujících spotřebitelů 
na lokální trhy vnáší, se proto 

není co divit, že mnohá území České republiky trpí stagnací 
a defi citem pracovních příležitostí. Každá scéna, ať umělecká, 
politická či obchodní – tedy i cestovní ruch, k tomu, aby její 
aktéři uspěli, potřebuje impresária. Čím lepšího impresária 
má, tím má lepší vyhlídky uplatnit vše, čím disponuje. A je-li 
impresário skvělý, tak i čím nedisponuje. Pokud náš stát ne-
chává ladem odkaz předchozích generací, a my nezhodnocu-
jeme, co umíme a představujeme, jako by to nebylo. A nadě-
je být na tom lépe díky přílivu stamiliard korun navíc, které 
by při objevování atraktivit regionů Slezska, Moravy a Čech 
zahraniční a domácí turisté byli bývali každoročně utratili, 
kdyby o nich byli bývali věděli, kdyby v nich někdo vzbudil 
touhu, a ti s touhou, kdyby mohli (překonat byrokratické ba-
riéry) Česko navštívit, se obrací v bídu. Nejen morální. V tesk-
nost, a od nedověrců oněch, co bádají, kde (komu) sebrat pe-
níze na důchodovou a zdravotní reformu, sklízí smích. 

Jaromír Kainc, nakladatel

Sumou, hluk 
byl na celém placu, 
a každý teměř žádostí 
dojíti jich hořel

Obsah

Všudybyl fotí zrcadlovkou 
OLYMPUS E-3

třetí vydání 2011

Sumou, hluk byl na celém placu, a každý teměř žádostí 

dojíti jich hořel. Protož nemálo jich suplikací1 spisovalo 

(jedni tajně, jiní zjevně) a odsílali jim: plésajíce radostí, že 

již také do spolku přijati budou. Ale viděl sem, že každému 

suplikací jeho, všecky zběhavše kouty, bez odpovědí se 

vrátila, a veselá naděje obracela se v tesknost: nýbrž 

od nedověrců oněch smích měli.   

 Jan Amos Komenský, 

Labyrint světa a ráj srdce, L.P. 1624
1) prosebné listy
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Se členy výkonných výborů občan-
ských sdružení Croix de la Bohe-
me panem Jaroslavem Bláhovcem 

a Habeas Corpus Ing. Jiřím Plickou se 
potkávám 1. února 2011. 
Pane Plicko, Habeas corpus (latinsky 
„máš tělo“) je název zákonného usta-
novení, které v právních státech člově-
ku zaručuje legitimní zacházení. Proč 
jste si je zvolili?

Protože po celém světě je hodně ne-
spravedlnosti. Tady v České republice 

si většina lidí nedovede ani představit, 
v jak katastrofálních podmínkách trpí li-
dé např. v Nigérii a dalších zemích. Ostat-
ně, teď je hodně aktuální Egypt, kde je 
velice napjatá situace. Prostě obrovské-
mu množství lidí je třeba pomoci, a také 
je přesvědčit, aby se svých práv domáha-
li nenásilnou formou. Hodně se zabývá-
me migrační a azylovou politikou. Spo-
lupracujeme s různými orgány včetně 
úřadů a soudů. Co člověk, to různý osud 
a mnohdy velmi truchlivý. Je třeba, aby-
chom si tyto věci uvědomili. Že spolu 
s námi na naší planetě žijí lidé, kteří ne-
mají ani na to, aby měli vodu a co jíst. 
A o nějakém přístupu k právu, vzdělání, 
životní úrovni nemluvě.

V „Předscénách z Osvobozeného diva-
dla“ ze hry Voskovce a Wericha „Těž-
ká Barbora“ ve skeči „Příchozí Vejda“ 
Jan Werich konstatuje: „Dycky každej 
morální předpoklad musí být futrova-
nej klackem. Poněvadž jináč by se žád-
nej morální předpoklad nedal prosadit, 

protože lidi nemůžou dělat víc, než 
čeho jsou schopni, protože lidi jsou 
lidi...“ Jak můžete fungovat, aniž by si 
z vás „ty lidi“ dělali legraci?

Občas si z nás legraci dělají. To je prav-
da. Ale také je pravdou, že se nám velmi 
často daří přesvědčit příslušné orgány, 
aby v zásadě dělaly to, od čeho jsou place-
ny. A koneckonců, když se podaří pomoci 
alespoň několika subjektů či lidem, ti li-
dé z toho mají radost a my též. Při ochra-
ně lidských práv zatím spolupracujeme 
v rámci šesti zemí. Kromě Česka je to 
Slovensko, Maďarsko, Německo, Fran-
cie a připravuje se Rumunsko. Přízniv-
ce a spolupracovníky ale máme i v řadě 
dalších, včetně Spojených států americ-
kých. Díky nim je naše činnost fi nanco-
vána nejen z vlastních zdrojů. Pomáhají 
nám orgány a organizace hlavně z USA, 
Francie, Německa, ale i z tuzemska, které 
mají zájem, aby fungovala spravedlnost 
a byla respektována lidská práva. Díky to-
mu máme zdroje, abychom dokázali za-
platit kvalitní specialisty, právníky atd. 

Mosty mezi národy, 
zeměmi a kulturami 
Ochrana základních 
lidských práv a svobod
Občanské sdružení Croix de la Bo-

heme vzniklo na základě poptávky 

po spravedlnosti, pochopení, porozu-

mění a svobodě. Členská základna 

je složena z organizací a jednotlivců 

usilujících o pozitivní změnu. V řadě 

případů jsou to subjekty poškozené 

předlistopadovým nebo polistopa-

dovým režimem. Občanské sdružení 

Croix de la Boheme si je vědomo, že 

každá země je svobodná natolik, jak 

dalece jsou svobodní její obyvatelé. Že 

prosperuje tak, jak lidé, kteří v ní žijí. 

Že je hrdá, jako jsou oni hrdí. Domní-

váme se, že je čas položit si otázku, 

z jakého důvodu rozvoj společnosti 

v České republice neustále naráží 

na zásadní problémy, jako jsou nízká 

efektivita státní správy a justice, ko-

rupce a zneužívání moci, odliv moz-

ků a šikovných rukou, nihilismus 

ve všech oblastech, egoismus a sobec-

tví a duchovní nevědomost. V duchu 

zásad „spojenými silami“ a „prožité je 

víc než naučené“ proto stavíme mosty 

mezi jednotlivci a ostrůvky lidí, neboť 

každý, kdo přináší poznání, vnáší 

světlo do života a pomáhá narovná-

vat informační toky. Dílčí informace 

jsou jako kapky, které dávají vznik-

nout pramínkům, z nichž vznikají 

potůčky, potoky a řeky, jež vytvářejí 

moře poznání. 

Croix de la Boheme, 
občanské sdružení

Jandova 3/10, 190 00 Praha 9

tel.: 775 927 332, mobil: 608 844 887, 

fax: 234 639 628 

e-mail: cdb@croixdelaboheme.eu 

www.croixdelaboheme.eu

Proč rozvoj společnosti 
v České republice 
neustále naráží 

na zásadní problémy?
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a úspěšně narovnávali i velmi kompliko-
vané případy.

V jednom ze svých stěžejních prohlá-
šení říkáte: „Domníváme se, že je čas 
položit si otázku, z jakého důvodu roz-
voj společnosti v České republice neu-
stále naráží na zásadní problémy, jako 
jsou nízká efektivita státní správy a jus-
tice, korupce a zneužívání moci, odliv 
mozků a šikovných rukou, nihilismus 
ve všech oblastech, egoismus a sobectví 
a duchovní zabedněnost.“

 Tak na to vám, doktore, na oplátku 
odpovíme citací čerpanou z Všudybylu. 
V jednom z vašich interview Mons. Do-
minik Duka OP, současný arcibiskup 
pražský, metropolita a primas český ře-
kl: „Úcta ke druhému člověku, ke vzdě-
lání a k určité samostatnosti je u nás 
opravdu velice vytunelovaná předchozí-
mi čtyřiceti lety. Od padesátých let do-
cházelo k velkému znevažování lidských 
schopností, nadání, vzdělání a kultur-
ních předpokladů. To je důvod, proč naše 
společnost nedokáže tyto hodnoty plně 
docenit. Víme, že v rámci přelomového 
období se určitým povoláním dostalo za-
sloužené preference. Přiznejme si ale ta-
ké, že celá řada profesí, které ve světě po-
žívají velké vážnosti, se u nás ocitla až 
u samého dna. Snad je to určitý fenomén 
doby, kdy si po letech lidé teprve začínají 
vážit toho, čemu se říká bohatství. Vzpo-
mínám, když jsem patnáct roků  pracoval 

ve Škodovce, že v určitém období mistr 
nemohl získat dělníka na práci přes čas, 
protože ten mu říkal: „Já mám peněz 
dost. Už víc nepotřebuji. Nemohu si kou-
pit to, co bych chtěl a samotné peníze pro 
mne nemají cenu.“ Myslím, že právě tato 
doba je poznamenána tím, že jsme se až 
příliš upnuli na hodnotu peněz. Mnozí se 
domnívají, že peníze dají člověku všech-
no. Zřejmě bude trvat určitou chvíli, než 
nám dojde, že zdraví si nelze úplně kou-
pit a především pak štěstí. Že není mož-
né si koupit to, co dělá člověka člověkem 
– přátelství a lidský vztah. Když tuto zá-
konitost pochopíme, začneme si vážit člo-
věka, jeho pracovitosti, úspěchu, ať už 
ve zdravotnictví, vědě, školství, kumštu 
či řemesle.“ (viz www.e-vsudybyl.cz, člá-
nek: „Co dělá člověka člověkem“) 

Náš zřejmě největší žijící bard Jaro-
mír Nohavica v písni, kterou jsem 

za minulého režimu poslouchával ně-
kolikrát denně, zpívá: „Kříže se nemě-
ní, jen příjmení a jména...“ Jeho slova 
mi vytanula na mysli, protože zrovna 
tak jako v době, kdy tento básnický text 
tvořil, tak i dnes, jsme si všichni rovní 
a někteří rovnější… Ostatně, nevím kde 
mají až takový „Kocourkov“ jako v Čes-
ku, aby tamní kocourkovští mocipáni 
ve vlastní zemi decimovali fi rmy domá-
cím podnikatelům tím, že z jimi odvá-
děných daní na tom samém domácím 
trhu subvencují daňové prázdniny pou-
ze jejich zahraniční konkurenci.

Vámi zmiňovaná diskriminace domá-
cích podnikatelských subjektů, která se 
v Česku praktikuje, je jedním z případů 
porušování spravedlnosti. Je skutečně 
nespravedlivé, aby české subjekty byly 
v rámci hospodářské soutěže takto zne-
výhodňovány vůči nadnárodním sub-
jektům. Zajímavá situace nyní nastává 
v Maďarsku, kde se premiér Orbán a jeho 
kabinet snaží podstatnou měrou narov-
nat podmínky domácím podnikatelským 
subjektům na stejnou úroveň s meziná-
rodními. Pochopitelně můžeme na koná-
ní pana Orbána najít různé „mouchy“, 
nicméně jeho vláda, jako první z vlád 
na světě, si dovolila poukázat na viníky 
fi nanční krize a dalších globálních hos-
podářských problémů. V tomto smyslu 
by bylo dobré hledat poučení v historii, 
kdy pokud vládl dobrý panovník, měl 
zájem na tom, aby jeho zem vzkvétala 

a  fungovala. Pokud špatný, pak tento zá-
jem neměl. Domnívám se, že by bylo dob-
ré se z historie poučit.

V úvodníku tohoto vydání sice neme-
dituji nad rolí vladaře, ale nad rolí im-
presária. Mj. říkám, že každá scéna, ať 
umělecká, politická či obchodní – tedy 
také cestovní ruch, k tomu, aby její ak-
téři uspěli, potřebuje impresária. Čím 
lepšího impresária má, tím lepší vy-
hlídky má uplatnit vše, čím disponu-
je. Pokud náš stát nechává ladem to, 
co nám odkázaly předchozí genera-
ce, a my nezhodnocujeme, co umíme 
a představujeme, nejen jako kdyby to 
nebylo, zpravidla to odčerpává veřejné 
fi nanční zdroje.

Naše vlast má velmi mnoho co nabízet. 
Rádi poskytneme svoji podporu těm, kte-
ří usilují, aby náš stát diametrálně změnil 
„pštrosí politiku“ svých polistopadových 

Jaroslav Bláhovec
Slovo kříž – Croix – v názvu našeho občanské-

ho sdružení Croix de la Boheme mj. symbo-

lizuje historickou zkušenost, že i právo může 

být přibito na kříž. Název jsme ale zvolili z ji-

ného důvodu. Na počest desátého českého krá-

le Jana Lucemburského (1296–1346). Cílem na-

šeho sdružení je propojovat lidi dobré vůle 

nezávisle na politickém, náboženském či fi -

lozofi ckém přesvědčení. Všechna s námi koo-

perující občanská sdružení vznikla na zákla-

dě společenské poptávky na přelomu minulé-

ho a současného tisíciletí. Zabývají se otázka-

mi lidských práv, svobod a povinností, neboť 

jsme toho názoru, že práva a povinnosti musí 

být v rovnováze. 

Diskriminace domácích podnikatelských 

subjektů, která se v Česku praktikuje, 

je jedním z případů porušování 

spravedlnosti.

Jiří Plicka
Občanské sdružení Habeas corpus bylo po-

jmenováno na památku jednoho z vůbec prv-

ních zákonů na ochranu lidských práv, usta-

noveného v Anglii z podnětu krále Jana Bez-

zemka (1166–1216). Tento výnos je význam-

ným prostředkem k hájení osobní svobody 

proti svévolné státní moci. Říká, že podezře-

lý nebo stíhaný je lidskou bytostí, a jako tako-

vý má právo na důstojné humánní zacházení. 

I ten nejmenší človíček na této planetě má svá 

práva včetně práva na spravedlnost. Bohužel, 

spravedlnost je nezřídka pošlapávána, a my 

se v rámci našich možností snažíme jednotli-

vým subjektům pomoci v poznání jejich práv 

a povinností, v prosazení jejich oprávněných 

zájmů a při dovolání se spravedlnosti.
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vlád vůči průmyslu cestovního ruchu. 
Nevidíme jediný důvod nechtít, nebo do-
konce bránit České republice, aby na se-
be vydělávala tím, že je. Zahraniční inka-
so získávané díky celosvětové obrovské 
kupní síle návštěvníků je České republi-
ce opravdu hodně potřeba. A nejen na dů-
chodovou reformu či zdravotnictví. Proto 
je tak klíčové budovat a posilovat dobré 
jméno naší vlasti, protože to je základem 
pro směřování dalších stovek miliard ko-
run do našeho geografi ckého prostoru, 
a tedy do české ekonomiky, a ne naopak, 
jako se tomu v mnoha směrech děje. Jsme 
s to pomáhat českým subjektům s propa-
gováním atraktivity naší vlasti v zahra-
ničí. V  našem programu „Mosty mezi 

zeměmi a kulturami“ je pro hájení eko-
nomických zájmů České republiky na po-
li cestovního ruchu velký prostor. Dispo-
zice pro cestovní ruch, to nejsou jenom 
velehory a moře. Díky úžasným dispozi-
cím historických území – Slezska, Mora-
vy a Čech – na tom nejsme tak špatně, aby 
byl důvod si stěžovat. Naopak. Leč nevy-
užité dispozice jsou pouze potenciálem. 
Pokud ho nevyužijeme, nikdo to za nás 
neudělá. Nebo ano, ale obdobně, jako kdy-
by měl v Česku daňové prázdniny pla-
cené z našich daní. Pojďme začít každý 
u sebe. Pokud se budeme chovat tak, aby-
chom byli v zahraničí jako příslušníci to-
hoto národa pozitivně vnímáni, přispě-
jeme tím k tomu, aby tak byla vnímána 
i Česká republika. Bohužel, dělat ostudu 
je daleko snazší. A pokud už Česko zahra-
niční (ostatně i domácí) hosté navštíví 
a my jim vyhovíme v jejich oprávněných 
požadavcích, budou se rádi vracet a pozi-
tivně referovat o naší krásné zemi a služ-
bách, kterých se jim u nás dostalo, úprav-
nosti, čistotě a báječných zážitcích. 

>>> www.croixdelaboheme.eu

Partnerskou zemí veletrhu cestovního ruchu, který se ve dnech 10. až 13. 

února 2011 konal v Praze, bylo Slovensko. To příležitosti využilo nejen 

k prezentaci krás a atraktivit svých krajů a regionů, ale i k propagaci 

Mistrovství světa v ledním hokeji 2011, jehož zápasy se budou hrát 

v Košicích a Bratislavě

Slovensko 
partnerskou zemí

>>> www.sacr.sk

Slavnostního krájení 

dortu na stánku statu-

tárního města Piešťany 

10. února 2011 se zhostili 

(zprava) státní tajemník 

Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálního 

rozvoje Slovenské repub-

liky pan Ján Hudacký,  

Jeho Excelence velvysla-

nec Slovenské republiky 

v Česku pan Peter Brňo, 

generální ředitel Sloven-

ské agentury pro cestov-

ní ruch pana Peter Be-

linský a v roli hostitele 

primátor statutárního 

města Piešťany pan Re-

mo Cicutto.
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Hospodářská komora České repub-
liky vždy podporovala a podporu-
je podnikatele, a to jak členy, tak 

i nečleny, jež se zasazují o rozvoj podniká-
ní. To platí i pro průmysl cestovního ru-
chu. Pokud ekonomové mluví o hospodář-
ském propadu či růstu, vždy to spojují se 
strojírenstvím a stavebnictvím a na cestov-
ní ruch zapomínají. Přitom rovněž také 
on má nezanedbatelný význam pro tvor-
bu hrubého domácího produktu a pra-
covních míst. Cestovní ruch je i exporté-

rem – generuje zahraniční inkaso, proto-
že přivádí a prodává zboží spotřebitelům 
z jiných zemí a ruku v ruce s tímto „vývo-
zem“ zvyšuje kupní sílu vnitřního české-
ho cca desetimilionového trhu. Díky zahra-
niční kupní síle uplatňující se na českém 
území tedy vytváří prostor pro podnikatel-
ské příležitosti, které jediné vytvářejí nová 
produktivní pracovní místa. Z rozvoje ces-
tovního ruchu těží podnikatelé v mnoha 
oborech. I ti, kteří by svou produkci (a ob-
chodníci zboží) k zahraničním kupujícím 
jinou formou nedostali, a tedy i stát. Ces-
tovní ruch má pro celou podnikatelskou 

sféru ještě další význam, který si ne vždy 
plně uvědomujeme, a to marketingový. Do-
jmy z návštěv naší republiky se promíta-
jí i do obchodních vztahů. Turisté přijíž-
dějící do Česka se stávají zákazníky a part-
nery našich fi rem. I proto je důležité, aby 
se na Moravě, ve Slezsku a v Čechách cítili 
dobře a byl jim poskytnut odpovídající ser-
vis. Marketingový vztah mezi obchodem 
a cestovním ruchem funguje i obráceně. Ti 
podnikatelé, kteří jsou exportéry či impor-
téry a jezdí na jednání do zahraničí nebo 
vystavují na zahraničních veletrzích, se stá-
vají i vyslanci Česka. Pokud dokážou v za-
hraničí důstojně reprezentovat a svým ob-
chodním partnerům přiblížit zajímavos-
ti, krásy a další přednosti naší země, mo-
hou u nich vzbudit zájem Česko navštívit.

Vše je provázáno se vším. Mnohé stá-
ty si uvědomují přínos cestovního ruchu 
pro růst ekonomiky, zaměstnanost, rozvoj 
řemesel a služeb. Pro vytváření nových 
podnikatelských příležitostí, a proto ho 
všestranně podporují. A to i státy, jejichž 
ekonomiky nejsou na turismu výrazně zá-
vislé. Jejich představitelé chápou, že kup-
ní síla tuzemských i zahraničních spotře-
bitelů má stěžejní roli pro rozvoj byznysu. 
Rozvoj obchodu a podnikání přináší pro-
speritu fi rmám a jejich prostřednictvím 
celé zemi. Česká republika má v oblasti 
cestovního ruchu ještě mnohé nevyuži-
té možnosti. Je všeobecně známo, 
že zahraniční turisté navště-
vují především Prahu, Český 
Krumlov a Karlovy Vary, ale 
do dalších míst naší republi-
ky již zavítají méně. Přitom 
jim i ony mají co nabídnout. 
To potvrzují i poslední údaje 
zveřejněné Českým statistickým 

úřadem v polovině letošního února. Po-
těšitelné je, že za celý rok 2010 přijelo 
do České republiky o více než 5 % zahra-
ničních návštěvníků více než v roce 2009, 
počet jejich přenocování se rovněž zvýšil, 
a to o 1,3 %. Regionálně se počet ubytova-
ných hostů nejvíc zvýšil v Praze, dále pak 
v Jihomoravském a Olomouckém kra-
ji. Za celý rok 2010 se tak poprvé od ro-
ku 2008 zastavil pokles návštěvnosti naší 
země. To je sice údaj příznivý, ale je třeba 
vidět, že se jedná o vzestup po propadu 
z krizového roku 2009. Výsledky cestov-
ního ruchu 2010 jsou tedy výzvou učinit 
vše pro to, aby růstový trend pokračoval.

Podpora cestovního ruchu je důleži-
tou součástí činnosti Hospodářské ko-
mory České republiky. Je potřebné, aby 

tato  významná platforma české ekono-
miky byla ještě více podporována veřej-
ností a ze strany měst, krajů a státu i např. 
formou rozvoje dopravní infrastruktury, 
podporou podnikání v oblasti služeb ces-
tovního ruchu a v neposlední řadě i ak-
tivní proexportní zahraniční obchodní 
politikou – marketingem a propagací na-
ší země a jejích jednotlivých regionů ja-
ko atraktivních míst pro návštěvy a po-
byty zahraniční kupní síly. Buďme hrdi 
na to, co umíme, buďme hrdi na to, že 
jsme Češi, buďme hrdi na to, že žijeme 
v tak krásné zemi. Protože hrdost je důle-

žitá součást života a zároveň důleži-
tá součást obchodní strategie. 

Petr Kužel, prezident 

Hospodářské komory 

České republiky

>>> www.komora.cz

Ing. Petr Kužel
Hospodářská komora České republiky vznikla 

na základě zákona č. 301/1992 Sb. Jejím hlav-

ním posláním je zastupovat podnikatelskou 

veřejnost a podporovat všechny podnikatel-

ské oblasti vyjma zemědělství, potravinářství 

a lesnictví (tuto činnost ze zákona vykonává 

Agrární komora ČR). Vytvářet příležitosti pro 

podnikání, prosazovat a podporovat opatře-

ní, která přispívají k jeho rozvoji v České re-

publice, a tím i k celkové ekonomické stabilitě 

státu. Je povinným připomínkovým místem 

podnikatelské legislativy. Je největším subjek-

tem v České republice sdružujícím exportéry. 

Sdružuje na čtrnáct tisíc členů (právnických 

i fyzických osob) organizovaných v 65 regio-

nálních a 83 oborových asociacích, zaměstná-

vajících dvě třetiny práceschopného obyvatel-

stva České republiky. 

Hospodářská komora ČR chce, aby 

cestovní ruch přiváděl kupní sílu 

na všechna území České republiky, 

a s ní prosperitu do podnikání, protože 

právě podnikání je základem sociální 

a ekonomické stability státu. 

Kupní síla má 
pro podnikání 

stěžejní roli
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S kamarádem mého otce z plzeň-
ského Veslařského plaveckého klu-
bu Radbuza, světově renomova-

ným neurochirurgem prof. MUDr. Vla-
dimírem Benešem, DrSc., se potkává-
me 24. ledna 2011, tři dny před jeho 
 devadesátými narozeninami.
Pane profesore, když mne za vámi táta 
posílal, nakázal mi, abych pozdravoval 
Bacilku a Bacila.

Klub na Radbuze, to byl svět sám pro 
sebe. Legendární parta něco přes sto lidí, 
na kterou se v Plzni pořád vzpomíná. Byli 
tam plavci, kajakáři a volejbalisté. Po vál-
ce jsme se postupně rozpadli. Přesto jsme 
přes šedesát roků na každý Štědrý den od-
poledne, za každého počasí hráli volejbal. 
Nezřídka jsme si museli z hřiště odklízet 
sníh. Scházíme se jednou za dva roky a je 
nás čím dál méně. S volejbalem jsem za-
čal v Sokole Plzeň 3. Když za války Sokol 
zrušili, přešel jsem do VPK Radbuza. Vy-
studoval jsem gymnázium a maturoval 
v roce 1940. Poté, co zavřeli vysoké školy, 
jsem dělal nemocničního zřízence, a od-
tud má přezdívka „Bacil“. Tu mi dal spo-
lužák z gymnázia a člen Radbuzy Alvín 
Jeschke. Po válce jsem začal v Praze stu-
dovat medicínu v tzv. „lucernovém roč-
níku“, kde nás bylo obrovské množství. 
A protože mí rodiče nebyli natolik mo-
vití, aby mne drželi v Praze, přešel jsem 

do nové Fakulty všeobecného lékařství 
v Plzni, kde jsem dostudoval. Tam jsem 
poznal profesora Zdeňka Kunce. Byl pri-
mářem chirurgického oddělení plzeňské 
vojenské nemocnice, a na žádost profe-
sora Hrbka, u něhož jsem pracoval, za-
čal provádět neurochirurgické operace. 
Tak jsem v Plzni, v roce 1947, viděl prv-
ní neurochirurgické operace. Profesor 
Kunc, to byl člověk, kterého jsi musel mi-
lovat na první pohled, jaké měl charizma! 
Když jsem dostudoval, chtěl jsem k němu. 
Sháněl jsem protekci, protože jsem dostal 
umístěnky do Ostravy a do Karlových Va-
rů. Pak se ukázalo, že Vojenská nemocnice 
v Praze bere každého. Bez jakékoliv pro-
tekce, protože neměla nic. V té době se nás 
tam přihlásilo čtyři nebo šest. Tak špat-
ná byla její pověst. Dlouho jsme žili z to-
ho, co tu nechali Němci. Neměli jsme sest-
ry. Pacienty ošetřovali lapiduchové. Když 
konečně přišli první absolventky střední 
zdravotní školy, bylo to něco jako zázrak. 
Jako živá voda. Nemocnice rozkvetla, pro-
tože sestra je často důležitější než doktor. 
Lékař se s pacientem vidí možná jednou 
za den, možná jednou za týden, ale se-
stra je u něho pořád. Od té doby, přede-
vším zásluhou profesora Kunce (proto ta-
ké má v areálu pražské Ústřední vojenské 
nemocnice pomník), začal obrovský roz-
květ vojenské medicíny. A ÚVN Praha se 
zařadila mezi nejlepší kliniky světa. 

Pamatujete totalitní vtip, jak plavou dvě 
sirky po Vltavě? A ta jedna se ptá dru-
hé: „Taky plaveš na sjezd?“ „Ne, jsem 
vyškrtnutá.“  

I já měl nepřetržitě obtíže. Nedovedl 
jsem zavřít hubu, Až jsem se jednou vrá-
til ze stáže z Basileje, a k překvapení všech 
jsem vystoupil z KSČ. Samozřejmě mě do-
datečně vyloučili, avšak zásluhou profe-
sora Kunce jsem i poté, od roku 1969 až 
do roku 1978, působil na neurochirurgic-
ké klinice ve funkci jeho zástupce. Ale ad-
ministrativně jsem ji prakticky nevykoná-
val. V roce 1978 mne defi nitivně vyhodili, 
a to i z armády. Bylo mi sedmapadesát. 
Naštěstí mne vzala ředitelka Kazimourová 
do Motola, kde otvírali dětský pavilon. Já 

tam zřídil dětskou neurochirurgii. První 
v Československu! Ohromně se mi dařilo. 
Za tři čtyři roky tam začali jezdit cizinci, 
a já už měl pevné postavení mezi evrop-
skými neurochirurgy. Když jsem v roce 
1992 odcházel, udělal jsem v Praze celo-
světový sjezd Světové společnosti dětské 
neurochirurgie. To byl vrchol mé karié-
ry. Pak jsem odešel do penze. Všichni chtě-
li, abych zůstal, ale já už nemohl  nervově 
 vydržet. Bylo mi sedmdesát. 

Když jsem coby žák Vojenské hudební 
školy pobýval na zámku v Roudnici nad 
Labem, jakýsi politruk v době výročí řeč-
nil o Pražském povstání. Svůj výklad vy-
gradoval argumentem: „Tady Kaincův 
tatínek by vám to mohl potvrdit.“ Načež 
jsem připodotkl: „No, můj táta je z Plz-
ně.“ A bylo „vymalováno“. Pane profe-
sore, jak to bylo s tím osvobozováním?

S tvým tátou Mílou jsme byli na plzeň-
ské radnici, odkud nás velitel plk. Krejčík 
poslal do kasáren na Slovany, abychom 
přinesli nějaké zbraně. Někde nám se-
hnal takový malý autobus. V kasárnách 
nebyl vůbec nikdo. A téměř žádné zbra-
ně. Jediné co, panzerfausty. A my, blbci, 
je vzali, dali do autobusu a sedli si na ně. 
Jéžišmarjá, když si na to vzpomenu! Pak 
jsme jeli nazpátek. Zastavila nás něja-
ká postava v německé uniformě. Kdyby 
do nás picnul, tak jsme vylítli do vzdu-
chu. Vrátili jsme se na plzeňskou radni-
ci, kde se z rozhlasu ozývalo: „Praha volá 
o pomoc,“ a ten Krejčík nás tím hrozným 
autobuskem chtěl poslat do Prahy. Naštěs-
tí to americký velitel zakázal. Z téhle epi-
zody byla dlouhá politická polemika, kdy 
naši tehdy „uvědomělí“ teoretici tvrdili, 
že Američané zabránili plzeňským hrdi-
nům jet do Prahy. Tihle američtí „imperi-
alisté“, kteří nám – cca osmnácti blbcům 
– zabránili jet v onom autobuse naditém 
 panzerfausty, nám však zachránili život.

Zmínil jste, že jste dlouho hrál volejbal. 
Co na to vaše ruce neurochirurga?

To mne vždycky peskoval můj šéf, pro-
fesor Kunc: „Vladimíre, přestaň už s tím 
pitomým volejbalem, vždyť si zničíš 

prof. MUDr. Vladi-
mír Beneš, DrSc. 
Neurochirurg a au-

tor novel žánru sci-fi  

prof. MUDr. Vladimír 

Beneš, DrSc. se naro-

dil 27. ledna 1921 v Plz-

ni, kde v roce 1940 

maturoval na gym-

náziu. Po druhé svě-

tové válce vystudo-

val medicínu v Praze a v Plzni, kde se sezná-

mil s prof. Zdeňkem Kuncem, kterému asis-

toval u prvních neurochirurgických operací. 

V lednu 1956 se v Ústřední vojenské nemoc-

nici stává jeho zástupcem a jejich vzájemná 

spolupráce trvá až do roku 1978, kdy je z ar-

mády propuštěn. Byl hlavním organizáto-

rem několika významných lékařských sjez-

dů, především historického v roce 1971, kdy 

byla v Praze založena Evropská asociace neu-

rochirurgických společností. Po propuště-

ní z armády a vojenské nemocnice odchází 

do dětské nemocnice v Praze-Motole, kde za-

ložil první speciální dětskou neurochirurgii 

u nás. Oddělení brzy patřilo k evropské špič-

ce a prof. Vladimír Beneš byl zván na nej-

různější mezinárodní akce dětské i dospě-

lé neurochirurgie. Projevem uznání Světové 

společnosti dětské neurochirurgie bylo udě-

lení práva Československu pořádat v Pra-

ze v roce 1992 její světový kongres, jehož pre-

zidentem byl profesor Vladimír Beneš. Jeho 

syn prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (nar. 

1953), a také vnuk MUDr. Vladimír Beneš 

(nar. 1979), jsou rovněž neurochirurgové.

Podívej, dodnes se 
mi netřesou ruce

Rozhovor s jubilantem 
prof. MUDr. Vladimírem 

Benešem, DrSc.
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ruce.“ Ale já zjistil úplný opak. Volejbalem 
jsem si je udržoval pevné. Mně se zkrátka 
nepohnuly. Podívej, dodnes se netřesou. 
Já napíchl cokoliv, aniž by se mi třásly. Dí-
ky volejbalu! A on mi ho vždycky zakazo-
val. Když jsem pak nastoupil na Neuro-
chirurgickou kliniku 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy do Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze, hrál jsem ještě pět let 
za druhé ATK. Pak jsem volejbalu nechal 
a hrál jen příležitostně v Plzni, a samozřej-
mě vždycky na Štědrý den.

Pokračovatelem rodinné neurochirur-
gické tradice jsou váš syn a vnuk.

Syn pracuje v nemocnici, kde kdysi pů-
sobil můj učitel profesor Zdeněk Kunc, 
a v jeho duchu vede neurochirurgickou 
kliniku Ústřední vojenské nemocnice. Ne-
dávno Hospodářské noviny uvedly výsled-
ky ankety, z níž vyplynulo, že je považo-
ván za nejlepšího neurochirurga v České 
republice. Když se k tomu měli vyjádřit 
dva kolegové – profesoři – z jiných ústa-
vů? Jéžišmarjá, já se za ně až styděl! Jeden 
tvrdil, že je dobrý proto, že je u armády, 
která má dost peněz na špičkové vybave-
ní. Odpověď druhého byla ještě podivněj-
ší. Že pan profesor Beneš je asi dobrý, ale 
on že se nechal operovat na vlastní klini-
ce (nechal si tam dělat plotýnku). A to je 
argument? Ani jeden v sobě nenašel to-
lik odvahy, aby řekl, ten Beneš je dobrej 
 nebo špatnej. 

Takže se nepomlouvají jenom muzikanti…
Ta atmosféra, jestli nejsem staromilec, 

za nás bývala lepší. Dneska už není paci-
ent, ale klient, a my nejsme kolegové, ale 
konkurenti.

Pane profesore, hlavním tématem to-
hoto vydání Všudybylu je postavení ces-
tovního ruchu v naší společnosti. Jak jej 
vnímáte?

Já rád a hodně cestoval. O současném 
zdravotnictví se mluví, že lékaři jsou ko-
rumpováni, pokud jezdí na kongresy 
za peníze sponzorů. Když si provozovatel 
zdravotnického zařízení pořídí unikátní 
přístroj např. za dvě stě milionů korun 
a lékaři na něm udělají ohromnou sesta-
vu, publikují a přednáší, byli by na hla-
vu padlí, kdyby si cestu, jejímž cílem je 
prezentovat výsledky této práce, platili 
sami. Samozřejmě ji má platit organizá-
tor kongresu, pokud je tam chce. To ne-
považuji za korupci. To je úplná blbost. 
Také jsem jezdil. I za své peníze, protože 
jsem je v cizině vydělával. Neuznával jsem 
sjezdovou leisure turistiku. Moji asistenti 
nesměli na sjezd, pokud na něm neměli 
přednášku. Sám jsem byl na víc jak stovce 
kongresů, a na všech přednášel. Ať jsem 
byl kdekoliv, všude jsem navštívil tam-
ní nemocnice. (Ale i tenkrát byli lékaři, 

kteří za státní peníze jeli do ciziny, a je-
diný efekt byl, že si nakoupili osobní spo-
třební zboží.) Navštívil jsem spoustu zemí 
a měst. Bohužel, většinou jsem byl nemile 
překvapen, jak špatná je propaganda Čes-
ké republiky. Nikde nic. Jakoby neexisto-
vali struktury a lidé, kteří český průmysl 
cestovního ruchu podporují. Kteří se sta-
rají, aby peníze turistů sloužily tomuto 
státu. Byla to skutečná bída. 

V úvodníku prvního vydání Všudyby-
lu 2011, co se výkonnosti českého prů-
myslu cestovního ruchu týče, říkám: 
„Veřejnosti stále nedochází, že odvody 
z desítek ba stovek miliard korun, kte-
ré se i díky její lhostejnosti nedosta-
nou do českého geografi ckého prosto-
ru, schází státní pokladně. Ani teď ne, 
kdy má veřejný sektor méně mzdových 
prostředků a odbory burcují ke stáv-
kám. Nebylo by rozumnější, kdyby ně-
kdo, třeba i z řad odborových bossů, 

 vládu, popř. státní zaměstnance, upo-
zornil, že 41 korun z každé stokoruny, 
kterou turisté v Česku utratí, jde do ve-
řejných rozpočtů?“ Jak vnímáte kam-
paň:  „Děkujeme, odcházíme“?

To je věc, která mne rozčiluje. Akce 
„Odcházíme“ je od začátku nesmyslná. 
Prezident Lékařského odborového klu-
bu Dr. Engel, si neuvědomil, že nebude 
mít vítěze. Všichni budou poražení. Způ-
sobí to strašlivou ránu českému zdravot-
nictví. Především ohrozí důvěru v lékaře. 
Je to rána do cti doktora. I pro mne, staré-
ho chlapa, je to otázka cti, pokud mne řa-
dí mezi tyhle dobrodruhy. Už teď se ví, že 
je zle. Všimni si, jak nejdřív otočil Milan 
Kubek. V pořadu „Fakta Barbory Tache-
cí“ na TV Prima řekl, že nešlo o peníze, 
ale o to, aby čeští lékaři získali zkušenos-
ti z ciziny. Za den na to vyšel v Mladé fron-
tě dlouhý článek profesora Pavla Pafka 
s týmž vývodem. Dnes už prezident České 
lékařské komory MUDr. Milan Kubek oto-
čil úplně. Už nemluví ani o penězích ani 
o získávání zkušeností, ale o korupci v čes-
kém zdravotnictví. Všichni vidí, že je zle. 
Že tato akce bude mít nepříjemné násled-
ky. Jestli v Plzni mají několik neonatalogů 
a všichni chtějí odejít, tak to je průšvih! 
Jinde se domluvili anesteziologové. Bez 
nich není operativa! Druhá alternativa 

je, že lékaři zůstanou. Všimni si, že jedi-
ný krajský hejtman, MUDr. David Rath, 
který s tím vším začal: s trojnásobným 
platem lékařů, který navrhl regulační po-
platky, a když byly, tak je zrušil, a vyhrál 
tím ČSSD krajské volby, byl jediný, který 
v lékařském časopise řekl, že kolegy, kte-
ří odejdou, už nazpátek nevezme. Jediný, 
který měl odvahu! Jinak se na to díval jako 
politik, a jinak to vidí teď, jako hejtman, 
kterému se v kraji rozpadá zdravotnictví. 
Mnoho lidí z řad veřejnosti si řekne: „Vy 
jste vystudovali za naše peníze, a teď bu-
dete léčit a platit daně v Německu...“ Ono 
je to skutečně na pováženou. Většina lidí 
uznává, že platy lékařů jsou nízké, ale teď 
jde o paralyzování českého zdravotnictví. 

 
Jaká je historie nízkých platů v českém 
zdravotnictví?

Za války skupina lékařů, v čele s dok-
torem Budínem, vytvořila plán zdravot-
nictví v socialistickém státě. Tento plán, 

„Národní pojištění“, byl jeden z prvních, 
jenž nová československá vláda uznala. 
Byl ovlivněn sovětskou doktrínou. Jeho 
součástí byly i nízké platy lékařů. Tvůr-
ci vycházeli z toho, že léčení není povo-
lání, ale poslání. Od té doby žádná vláda 
nikdy neudělala skokové navýšení platů 
lékařů, protože by to znamenalo domino-
vý efekt. Nízké platy lékařů, to se táhne ce-
lou dobu. Československo bylo v žebříčku 
předposlední. Nejhorší měli Sověti. V roce 
1948 do Československa přijela na návště-
vu skupina Labour Party se všemi minis-
try. Jejich ministr zdravotnictví okopíro-
val náš plán „Národního pojištění“ včetně 
nízkých platů. Říkali mu National Health 
Service. Až Margaret Thatcherová pustila 
do zdravotnictví soukromé peníze. A tepr-
ve pak se jeho stav ve Velké Británii vy-
lepšil. Že jsou platy českých lékařů mizer-
né? O tom není pochyb. To ale neznamená 
 bojovat o ně tímto surovým způsobem.

S panem profesorem Benešem se podru-
hé potkáváme den na to, 25. ledna 2011, 
krátce poté, co se vrátil ze zasedání Vě-
decké rady 1. lékařské fakulty Karlovy 
Univerzity v Praze, která mu při příleži-
tosti jeho devadesátých narozenin udě-
lila medaili Univerzity Karlovy. Ke gra-
tulantům se tímto připojuje i Všudybyl. 

Akce „Odcházíme“ je od začátku 

nesmyslná. Prezident Lékařského 

odborového klubu Dr. Engel si 

neuvědomil, že nebude mít vítěze. Všichni 

budou poražení. Způsobí to strašlivou 

ránu českému zdravotnictví.
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Změny v povolování pobytu
Zástupkyně Ministerstva vnitra ČR, 
JUDr. Andrea Fáberová a Mgr. Pavla No-
votná, podrobně vysvětlily základní poža-
davky směrnic Evropské unie, které jsou 
součástí změn české legislativy, přede-
vším zákonných norem týkajících se po-
bytu cizinců a s ním souvisejících zákonů. 
Významné změny nastávají v oblasti po-
volování pobytu cizinců, na něž navazu-
jí i změny týkajících se zákonných norem 
o azylu, Policii ČR a zaměstnávání cizinců. 
Zákonem 427/2010 Sb. jsou upraveny nové 
povinnosti pro žadatele o pobyt a pro drži-
tele takového oprávnění, pro jejich rodin-
né příslušníky, dále pro osoby, které je za-
městnávají nebo jim poskytují služby, tzn. 
nové požadavky na zaměstnavatele, uby-
tovatele, dopravce, vysoké školy, pojišťov-
ny, a i na státní správu a samosprávu. Zá-
sadně se změnilo organizační zajištění ze 
strany Ministerstva vnitra ČR především 
v oblasti povolování dlouhodobých poby-
tů. Ministerstvo vnitra ČR zavedlo nová 
opatření a postupy eliminující korupci, 
např. personální a místní oddělení podá-
vání a schvalování žádostí, náhodné přidě-
lování jednotlivých případů, zavedení pro-
tikorupční linky.

Udělování víz
Nově se řeší úhrada nákladů na správní vy-
hoštění, především v souvislosti s odpověd-
ností zaměstnavatele. Zrušeny byly někte-
ré typy krátkodobých víz. Nově se upravuje 
vydávání „modrých karet“. Krátkodobý po-
byt je omezen na 90 dnů. Dlouhodobá víza 
jsou udělována k pobytu nad 90 dnů atd. 
Upravují se podmínky pro podnikání cizin-
ců. Povinně se u dlouhodobého pobytu ci-
zinců zavádí snímání biometrických dat. 
Ta jsou součástí průkazů povolení k dlou-
hodobému nebo trvalému pobytu.

Úpravy norem o zaměstnanosti 
Na nedávné a připravované úpravy norem 
o zaměstnanosti i v souvislosti se změnou 
zákona o pobytu cizinců se ve svém pří-
spěvku zaměřil ředitel odboru realizace 
služeb zaměstnanosti Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR JUDr. Jiří Vaňásek. 
Sledoval zejména problematiku získávání 
„modrých karet“, pojištění personálních 
agentur a odpovědnosti agentur za zaměst-
návané cizince a občany České republiky. 
Informoval také o chystaných změnách 
ve fungování a organizaci Úřadu práce ČR, 
které umožní vyšší pružnost a rychlost po-
suzování a vyřizování žádostí o zaměstná-
vání cizinců v České republice. 

Zdravotní pojištění cizinců
Další oblastí, která je legislativní změnou 
dotčena, je zdravotní pojištění cizinců. 

Tomuto tématu věnoval svůj příspěvek 
náměstek ministra zdravotnictví pro in-
formatiku a mezinárodní věci RNDr. Ji-
ří Schlanger, který konstatoval, že se ni-
kdo komplexně nezabývá problematikou 
zdravotní péče poskytované cizincům a je-
jí úhradou. Poukázal i na provázanost so-
ciálního systému a veřejného zdravotní-
ho pojištění. Specifi koval skupiny cizinců, 
kteří se účastní veřejného zdravotního po-
jištění, a ty, kteří musí uzavírat komerční 
cestovní zdravotní pojištění cizinců v roz-
sahu daném zákonem dle délky pobytu 
nebo místem podání žádosti. 

Poukázal také na problematiku dědictví 
dvoustranných mezinárodních smluv, kte-
ré řeší vzájemné poskytování zdravotní pé-
če. Naznačil příčiny a odhadovaný rozsah 
tzv. zdravotní turistiky, kdy někteří cizinci 

využívají levnější a mnohdy kvalitnější čes-
kou zdravotní péči místo zdravotní péče 
ve svých zemích. Zákonem nově uprave-
né komerční zdravotní pojištění by mělo 
zlepšit situaci zdravotnických zařízení, kde 
nedostatečné nebo chybějící pojištění ci-
zinců vytvářelo každý rok ztráty na nekry-
tých nákladech za zdravotní péči poskyto-
vanou především cizincům ze zemí mimo 
Evropskou unii a každoročně ekonomicky 
významně zatěžovalo především nemocni-
ce, které dostávaly náhradu za poskytnu-
tou péči s velkým zpožděním nebo vůbec. 
Rozsah komerčního zdravotního pojištění, 
zejména komplexního zdravotního pojiště-
ní, odpovídá veřejnému zdravotnímu po-
jištění a parametry pojištění i pro pobyty 
nad 90 dní nyní odpovídají požadavkům 
platným v Evropské unii. 

Seminář k pobytu 
cizinců na území 
České republiky

V prostorách Nové budovy Národního muzea se 20. 1. uskutečnil seminář 

k Zákonu 427/2010 Sb., kterým se mění Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně Zákona 

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

kterými se v souladu s právem Evropské unie od 1. ledna 2011 do české 

legislativy zavádějí nové podmínky a požadavky týkající se pobytu cizinců 

na území České republiky. Konal se pod záštitou 1. místopředsedy senátu 

Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, jenž v zahajovacím příspěvku nastínil 

hlavní důvody zavedených úprav a přínosy pro cizince i pro Českou 

republiku. Příspěvky s výkladem úprav přednesli zástupci Ministerstva 

vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dalších institucí, 

jako např. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Pojišťovny VZP, Asociace 

poskytovatelů personálních služeb aj. 



Ke specifi kům veřejného zdravotního 
pojištění promluvil Mgr. Tomáš Červin-
ka, zástupce největší zdravotní pojišťov-
ny v Česku, Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny ČR, který se zaměřil na specifi kaci 
typů zdravotního pojištění pro cizince 
a skupin cizinců, kteří se účastní veřej-
ného zdravotního pojištění. Podrobně 
rozebral i rozsah poskytované péče v zá-
vislosti na typu průkazu pojištěnce. Ze 
statistických údajů vyplývá, že podíl ci-
zinců ve veřejném zdravotním pojištění 
roste a letos přesáhne 3 %.

Komerční zdravotní pojištění
cizinců vysvětlil výkonný ředitel Po-
jišťovny VZP, a.s. Robert Kareš, MBA, 

Ph.D. Ve svém příspěvku porovnal roz-
sah komplexního zdravotního pojiště-
ní s veřejným a cestovním zdravotním 
pojištěním požadovaným dříve a nyní. 
Komplexní pojištění je povinně vyžado-
váno u osob, které nepatří do systému 
veřejného zdravotního pojištění a žádají 
na území Česka o dlouhodobý pobyt ne-
bo o jeho prodloužení. Upozornil na úpra-
vu rozsahu komerčního pojištění, které 
nyní odpovídá požadavkům práva Ev-
ropské unie, a na důležité parametry, 
které je nutné ze strany pojišťovny za-
jistit, aby byla poskytnuta odpovídající 
zdravotní péče pacientovi na celém úze-
mí České republiky, případně Evropské 
unie. Důležitou změnou je povinnost ci-
zince jednoznačně prokázat a doložit, že 
zdravotní pojištění v požadovaném roz-
sahu má sjednáno na celou dobu poby-
tu před tím, než je mu povolení k poby-
tu uděleno. Zvýšily se i možnosti Policie 
ČR ověřovat, zda pojištění bylo skuteč-
ně v deklarovaném rozsahu uzavřeno. 
To by mělo zabránit nezákonným prak-
tikám při sjednávání pojištění, ztrátám 
zdravotnických zařízení z neuhrazených 
nákladů za poskytnutou zdravotní péči 
a v neposlední řadě zabránit případům, 
kdy nepojištěný cizinec bez prostřed-
ků je za ponižujících okolností převá-
žen podvodnými zprostředkovateli zpět 
do své země. Bez uzavření smluv mezi 

pojišťovnou a zdravotnickými zařízení-
mi na celém území České republiky nelze 
pacientovi zajistit kvalitní zdravotní péči. 
Pacient je potom vystaven riziku plateb 
v hotovosti u nesmluvních zařízení, po-
skytnutí jen omezené (nutné) zdravotní 
péče v nesmluvních zařízeních, případně 
potížím při proplácení péče, která nemu-
sí být vždy chápána jen jako neodkladná. 

Agenturní zaměstnávání
Vývoj trhu práce, podíl agenturního za-
městnávání občanů ČR a cizinců, vliv 
 zaměstnávání cizinců a činnosti agen-
tur analyzovala prezidentka Asocia-
ce poskytovatelů personálních služeb 
Mgr. Jaroslava Rezlerová. V porovnání 

s okolními západními zeměmi a s dal-
šími ekonomicky rozvinutými zeměmi 
je podíl agenturního zaměstnávání v ČR 
nízký a lze očekávat zvýšení jeho podílu. 

Workshopy v krajských městech
Diskuze na závěr semináře upozornila 
na další aktuální problémy a nejasnosti 
v oblasti pobytu cizinců – zaměstnanců, 
studentů, vědeckých pracovníků, pod-
nikatelů, rodinných příslušníků. Dota-
zy a odpovědi byly následně zpracová-
ny a spolu se sborníkem rozeslány všem 
účastníkům semináře. Pro velký zájem 
o tuto problematiku se organizátoři (Po-
jišťovna VZP, Česká podnikatelská pojiš-
ťovna a Total Brokers Partners) dohodli 
na pokračování semináře formou work-
shopů v krajských městech. Workshopy 
budou věnovány praktickým otázkám 
a zkušenostem se zaváděním nových po-
žadavků do praxe. 

Za organizační výbor semináře

Ing. Lubomír Antošík, MBA

manažer externích projektů ČPP 

lubomír.antosik@cpp.cz

Zveřejnění tohoto materiálu 
fi nancovala Liga pro cestovní ruch.
>>> www.lpcr.cz
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Sólistka Státní opery Praha Pavlína 

Senić patří k výrazným talentům. Svědčí 

o tom prestižní ocenění z mezinárodních 

soutěží, odezvy odborné kritiky i diváků. 

Je absolventkou Hudební akademie mú-

zických umění v Praze. Absolvovala stáž 

u profesorky S. Mc Chulock na londýn-

ské prestižní Guildhall School of Music 

and Drama. Je častým hostem koncertů 

Nadace Emy Destinnové pořádaných 

ve Stráži nad Nežárkou a v evropských 

metropolích. Od roku 2001 se věnuje ko-

morní hudbě s Triem Siraels v netradič-

ním obsazení: zpěv, viola a klavír. V roce 

2007 přijala čestnou funkci patronky 

Nadačního fondu Kopretina se sídlem 

ve Vřesovicích u Kyjova, starajícím se 

o děti a mládež s vrozenými kombinova-

nými vadami. Jako členka dozorčí rady 

fondu pro něj svou benefiční činností 

zajišťuje každoročně nemalé finanční 

prostředky. Její jméno fi guruje na pres-

tižních festivalech, jako je např. Seebühne 

vor dem Slezakhaus in Rottach – Egern, 

Dvořákova hudební Nelahozeves, 

Romantický Hrádek u Nechanic, Pódium 

mladých umělců v Karlových Varech, 

kde zpívala sólový part symfonie č.14 

Dmitrije Šostakoviče. K zajímavým beze-

sporu patřily její koncerty u příležitosti 

evropské konference projektů Erasmus, 

Polyphonia a SCART nebo vystoupení 

v cyklu abonentních koncertů České fi l-

harmonie. Spolupracovala s Jihočeskou 

komorní filharmonií. V roce 2003 se 

poprvé představila v sólovém partu 

Requiem Wolfganga Amadea Mozarta 

v italském Vercelli. V rámci německé-

ho turné zpívala Českou mši vánoční 

Jana Jakuba Ryby. Vedle sólového par-

tu Gioacchino Rossiniho v díle Stabat 

Mater, které se uskutečnilo v Krakově, 

pak na domácích i zahraničích operních 

pódiích ztvárnila Cizí kněžnu v ope-

ře Rusalka Antonína Dvořáka, Helgu 

ve stejnojmenné opeře Zdeňka Fibicha, 

Xenii v opeře Boris Godunov Modesta 

Petroviče Musorgského, Sestru Paskalinu 

v opeře Hry o Marii Bohuslava Martinů, 

Frasquitu v opeře Carmen Georgese 

Bizeta, první dámu v opeře Kouzelná 

flétna Wolfganga Amadea Mozarta 

a Flóru v La Traviatě Giuseppe Verdiho. 

Byla účastnicí hudebního festivalu 

United Islands of Prague, opakovaně 

zazpívala na Znojemském hudebním 

festivalu, zúčastnila se Festivalu devět 

bran v Praze, letního Festivalu v zahra-

dách v Kroměříži a chrámových koncer-

tů v rakouském Wagrainu u Salzburgu. 

Opakovaně byla zařazena do kulturní-

ho programu Výboru regionů v Bruselu 

a měla tu čest třikrát zazpívat při jubi-

lejních koncertech pro rodinu Tomáše 

Bati. Se svým operním uměním za do-

provodu zlínské Filharmonie Bohuslava 

Martinů měla také možnost vystoupit 

v Městském divadle Zlín přímo pro 

světovou legendu obuvnického prů-

myslu Tomáše Baťu juniora. Velkým 

aplausem byla odměněna v koncertním 

sále ukrajinské Filharmonie ve Lvově. 

Pořádá koncertní turné po České re-

publice s významnou lotyšskou klaví-

ristkou Irinou Kondratěnko. Před šesti 

lety odjela do Sydney, kde měla několik 

vystoupení, a tehdy svoji pěveckou sezo-

nu v České republice ukončila koncertem 

s Pardubickou komorní filharmonií, 

kterou řídil František Preisler mladší. 

V jejím širokém repertoáru jsou skladby 

Richarda Schumanna, Franze Schuberta, 

Gustava Mahlera, HugoWolfa, Claude 

Debussyho, Dmitrije.Šostakoviče, 

Vítězslava Nováka a Josefa Bohuslava 

Foerstra aj. Nejen pěvecký, ale i taneční 

a herecký talent několikrát skvěle uplat-

nila v roli hraběnky Maricy Emericha 

Kálmána během turné po Holandsku. 

Její bravurní zpěv již ocenilo publikum 

téměř v celé České republice. Za zmínku 

jistě stojí vystoupení v Synagoze v Plzni, 

v divadlech, zámeckých sálech, chrá-

mech a koncertních sálech ve Znojmě, 

Praze, Hradci Králové, Zlíně, Vyškově, 

Jihlavě, Hranicích na Moravě, Olomouci, 

Přerově, Luhačovicích, Kroměříži, 

Českých Budějovicích, Pelhřimově, 

Valašském Meziříčí, Bílině, Karlových 

Varech, Vizovicích a v mnoha dalších 

českých municipalitách. Zatím poslední 

velký úspěch si užila při slavnostním 

otevření nové zlínské koncertní haly, na-

vržené arch. Evou Jiřičnou, kde letos spo-

lečně s houslovým virtuózem Václavem 

Hudečkem a za doprovodu Filharmonie 

Bohuslava Martinů (dirigent Stanislav 

Vavřínek) svými áriemi potěšila tisí-

covku hostů. Její vystoupení se trvale 

setkávají s velkým zájmem příznivců 

vážné hudby. V současné době hostuje 

v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. 

Díky svému profesionálnímu růstu, 

nepřehlédnutelnému charismatickému 

projevu a bohaté divadelní a koncertní 

činnosti, se postupně zabydluje mezi ev-

ropskou operní elitou.

Pavlína Senić 
Zveme-li do České republiky špičkové uměl-

ce či odborníky, ať v jakémkoliv oboru, je to 

správně. Rivalita je užitečná. Pokud svůj vý-

kon máte možnost porovnat s kvalitní nebo 

dokonce špičkovou konkurencí, zpravidla 

umělecky i výkonnostně rostete. Záleží však 

jen na každém z nás, jak své dovednosti ob-

hájíme. Po listopadu 1989 jsme tak trochu 

nezkušeně, ale opravdu skálopevně věřili, 

že co je nejlepší v USA, musí být zřejmě nej-

lepší absolutně. Tento trend již dávno pomi-

nul a jsem ráda, že u se u nás každému na-

bízí tzv. „všehochuť“, tedy že se lidé mohou 

sami svobodně rozhodnout o tom, čemu dají 

ve svém životě přednost. Platí to úplně stejně 

při nakupování v obchodech jako v byzny-

su, ale také třeba v politice, při studiu nebo 

v umění, zkrátka v každé lidské činnosti.
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S Pavlínou Úlehlovou Senić se potká-
váme 2. února 2011 v restaurantu 
Campanulla u Lennonovy zdi v Pra-

ze na Malé Straně. Společně s manželem 
o tento útulný podnik pečují víc než pět let.
Pavlíno, včera večer jsem se v Parkhotelu 
Praha potkal se dvěma dirigenty. S ředi-
telem Mezinárodního hudebního festiva-
lu Le Quattro Stagioni Jaromírem Krýge-
lem a ředitelem Mezinárodního hudební-
ho festivalu PONTES – Mosty porozumě-
ní a uměleckým šéfem  Virtuosi di Praga, 
houslovým virtuosem Oldřichem Vlčkem. 
A snad i kvůli tomu, že jsem maturoval 
na trubku a jeden čas se živil jako orches-
trální hráč, jsem jim vpadl do hovoru not-
ně otřepanou muzikantskou anekdotou: 

„Potkali se dva muzikanti a nikoho nepo-
mlouvali.“ Jak je to u operních zpěvaček?

Já zásadně nikoho nepomlouvám. Sna-
žím se u každého kolegy či kolegyně nalé-
zat a oceňovat jejich přednosti. Jsem ráda, 
že jste maturoval z trumpety a že máte blíz-
ko k hudbě. Moc ráda bych se totiž zmíni-
la o tomto nádherném místě, v  němž se po-
tkáváme, bývalé galerii hudby, restauraci 
Campanulla v sídle Suverénního řádu Mal-
tézských rytířů – Českého velkopřevorství. 
To je jedním z pouhých sedmi obdobných 
„úřadů“ na světě. Campanullu vybudoval 
v povodněmi zničených prostorách před ví-
ce než pěti lety můj manžel. Já jsem se o její 
provoz začala intenzivně starat teprve před 
dvěma lety. Mojí hlavní profesí je operní 
zpěv. Jenže ten nyní musí ustoupit trošičku 
do ústraní, protože jsem od Pána Boha dosta-
la největší životní roli, a to být maminkou. 
Čekají mne mateřské povinnosti a moc se 
na to těším. A protože chci zůstat až do poro-
du aktivní budoucí rodičkou, čeká mne ještě 
8. února 2011 v Rudolfi nu koncert pro nastá-
vající maminky. Projekt už půl roku realizu-
je Česká fi lharmonie. Jsem opravdu zvěda-
vá, jaká bude reakce publika, až tam mezi 
ně přijdu rovněž s bříškem.

S manželem Tomášem se věnujete nadač-
nímu fondu Kopretina.

Charitu a humanitární činnost děláme 
s Tomem od samotného počátku našeho 
vztahu. Proto mu dělám v poslanecké sně-
movně pro tuto oblast asistentku na mini-
mální „povinný“ úvazek, který je oceněn 
měsíční odměnou 1500 Kč hrubého, resp. 
na fakturu. A představte si, že i kvůli této 

víceméně dobrovolné činnosti jsme byli 
populisticky káráni v televizním zpravo-
dajství. Redaktor ponechal záměrně až 
provokativně komentář s otevřeným kon-
cem, že na práci asistentů poslance lze čer-
pat až 35 000 Kč. Jenže již neřekli, že asisten-
tů má Tomáš díky své široké škále aktivit 
několik. Pro mne je důležité, že se s láskou 
podílíme na všem, co vylepšuje životní po-
hodu pětačtyřiceti zdravotně postižených 
dětí. Kromě mnoha zábavných a terapeu-
tických činností pořádáme i novoroční bál. 
Termín letošního plesu Nadačního fondu 
Kopretina jsme stanovili na 12. února 2011 
s tím, že v jeho pestrém kulturním progra-
mu nesmí chybět tradiční vystoupení na-
šich miláčků.

Proč o vás Tomáš hovořívá jako o úžasné 
srbské zpěvačce?

To víte, jako každý chlap se asi rád dělá 
zajímavým (smích)… Maminku mám Češ-
ku, ale tatínek si dodnes ponechal srbské 
občanství, i když v Čechách pobývá déle než 
čtyřicet let. Potkali se s maminkou v Němec-
ku na brigádě a můj otec pak za svojí velkou 
láskou přicestoval do Československa, kde 
jsem se jim časem narodila jako druhé dí-
tě. Mám totiž ještě o čtyři roky starší sestru. 
Před válkou jsme velmi často navštěvovali 
naše příbuzné v Srbsku. Po válce se to však 
trochu zkomplikovalo a cestování k rodině 
již nebylo pro tatínka tak snadné. Já jsem 

však především česká patriotka. Ovšem při 
cestách do Chorvatska, Makedonie, Slovin-
ska či Srbska se tam cítím dobře, a to zřejmě 
i díky mým rodovým kořenům.

Kdysi se o naší vlasti říkávalo, že jsme 
konzervatoří Evropy…

Naše republika má v tomto směru stále 
velké kvality. Samozřejmě, že se v interpre-
tačním umění odráží skutečnost, jak je v té 
které zemi společensky a materiálně umě-
ní podporováno. Pokud státní rozpočtová 
kapitola pro kulturu nebude mít dostateč-
ný objem fi nancí, nebudeme moci do Česka 

zvát tolik špičkových umělců jako jiné vyspě-
lé evropské státy. Ovšem i v České republi-
ce máme skvělé a virtuózní interprety. Díky 
nesrovnatelně těžším podmínkám v kamen-
ných divadlech ale musí naši umělci využí-
vat každé příležitosti k tomu, aby dokázali 
zajistit své rodiny, což se pak nezřídka odrá-
ží na jejich zdraví a občas i samotných výko-
nech. Musí se totiž snažit být i přes nesná-
ze stále na špičkové úrovni, a to i v situacích, 
kdy jsou velmi unavení. Mnozí z mých kole-
gů a kolegyň se z existenčních důvodů ne-
mohou věnovat pouze zpívání. Vedle svého 
angažmá ještě často vyučují nebo komerč-
ně koncertují, a to je pak opravdu náročné 
udržet si kondici pro náročné pěvecké role. 
Česko má skvělé zpěváky, hudebníky i diri-
genty. Jenže u nás snad dvojnásobně platí, 
že „doma není nikdo prorokem“. Národ si 
našeho řemesla zatím ještě stále moc nevá-
ží. A je smutné, že je tomu u žijících i dáv-
no nežijících velikánů, včetně takových, jako 
byli Antonín Dvořák s Leošem Janáčkem, je-
jichž kvality se začaly mnohem více respek-
tovat až poté, co jim začali blahořečit např. 
Japonci. Tento společenský postoj je bohu-
žel odrazem české nátury. Nicméně v Česku 
hudba stále žije. Snažím se proto dělat i edu-
kativní projekty pro děti, jejichž prostřednic-
tvím seznamuji mladou generaci s trochu 
démonizovaným tajemstvím operního svě-
ta. Předloňská premiéra projektu „Opera? Jo! 

Opera!“, jehož součástí byl předvýběr adep-
tů formou pěvecké soutěže dětí a dospívají-
cí mládeže různých věkových kategorií, se 
setkala s nečekaně silným zájmem. Do po-
sledního místečka jsme zaplnili hlediště 
Městského divadla Zlín, když jsme na pódi-
um postavili vybrané zpěváky vedle profesi-
onálů. Na repertoáru zněly výňatky z oper 
– nejznámější árie, dueta, ansámbly apod. 
To vše za doprovodu zlínské Filharmonie 
Bohuslava Martinů. Děti si kromě umělec-
kých dojmů odnášely také silný osobní záži-
tek. A touto cestou bychom se měli vydat…. 

>>> www.pavlinasenic.cz

Rivalita je užitečná. Pokud svůj výkon 

máte možnost porovnat s kvalitní, nebo 

dokonce špičkovou konkurencí, zpravidla 

výkonnostně umělecky rostete.

S operní pěvkyní 
Pavlínou Senić
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Kvalita v sektoru služeb 
Co vlastně kvalita v sektoru služeb zna-
mená? Odborných defi nic na toto téma 
existuje celá řada, nicméně ze všech vy-
plývá, že kvalita je dána schopností služ-
by uspokojovat potřeby a očekávání zá-
kazníka. Zákazník je tedy z pohledu 
kvality tím ústředním činitelem, který si 
zcela subjektivně kvalitu určuje sám, což 
více než kdekoliv jinde platí právě v od-
větví cestovního ruchu. Se zvyšujícím se 
konkurenčním prostředím a růstem ži-
votní úrovně se zákazník stává stále ná-
ročnější, informovanější a cenově citli-
vější. Správný přístup ke kvalitě služeb 
v odvětví cestovního ruchu je tedy klí-
čový pro konkurenceschopnost každého 
podnikatelského subjektu, který v tomto 
sektoru působí. Poskytování kvalitních 
služeb je současně základním předpokla-
dem k dalšímu růstu odvětví cestovního 
ruchu jako celku. 
Proto, aby byly tyto předpoklady napl-
něny, je nezbytné umět ke kvalitě přistu-
povat  systematicky, být schopen ji řídit 
a kontrolovat. Nedílnou součástí tohoto 
pojetí je i dostatečný trénink a vzdělává-
ní pro ty, kteří jednotlivé služby zákazní-
kům poskytují. 

Kvalita v cestovním ruchu
Kvalitu v cestovním ruchu je možné roz-
dělit do dvou základních oblastí. Tou prv-
ní jsou technické předpoklady. Vhodným 
příkladem může být pro oblast ubytova-
cích služeb Ofi ciální jednotná klasifi ka-
ce ubytovacích zařízení ČR realizovaná 
Asociací hotelů a restaurací ČR, jejímž zá-
kladním cílem je vymezit úroveň vybave-
nosti a poskytovaných služeb pro jednot-
livé třídy ubytovacích zařízení. Druhou 
oblastí jsou předpoklady refl ektující  spo-
kojenost zákazníků a vlastní  kvalitu 

poskytnuté služby. Příkladem mohou být 
faktory, které zohledňují úroveň vzdělá-
ní, péči o zákazníka, vztah k dodavate-
lům, strategie a cíle podniku atd. Tyto 
faktory však v mnohých případech zůstá-
vají neřešeny. Proto MMR iniciuje tvorbu 
Národního systému kvality služeb, který 
jako ucelený nástroj přispěje ke zvýšení 
kvality služeb v cestovním ruchu.

Národní sytém kvality služeb
Národní sytém kvality služeb v cestov-
ním ruchu je primárně určen pro malé 
a střední podniky působící v cestovním 
ruchu, jimž  je schopen systematicky po-
máhat při zvyšování kvality poskyto-
vaných služeb a získávání odborných 
znalostí. Na jeho tvorbě MMR spolupra-
cuje se zástupci profesních sdružení, 
která reprezentují nejvýznamnější seg-
menty cestovního ruchu,  pro něž je sys-
tém vytvářen. V současné době se počí-
tá s podporou hotelnictví, gastronomie 
a cateringu, služeb cestovních kanceláří 
a cestovních agentur, průvodců, wellne-
ss služeb, služeb venkovského cestovního 
ruchu, turistických informačních center, 
provozovatelů lanovek a vleků.  Systém je 
však vytvářen tak, aby umožňoval i ná-
sledné zapojení dalších segmentů cestov-
ního ruchu včetně infrastruktury. 

Tři základní atributy
Národní systém kvality služeb cestov-
ního ruchu je složen ze tří základních 
atributů. Tím prvním je standard kvali-
ty služeb cestovního ruchu, který bude 
vytvořen jako třístupňový, skládající se 

z obecné části shodné pro celý sektor ces-
tovního ruchu a částí specializovaných. 
Tyto specializované části budou před-
stavovat soubor kritérií a požadavků ur-
čených pro různé segmenty cestovního 
ruchu. Národní standard kvality slu-
žeb bude vytvářen na základě obdobné-
ho systému fungujícího v SRN (Service 
Qualität Deutschland), jehož licenci Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj zakoupi-
lo dne 17. prosince 2010. Každý ze stup-
ňů Národního standardu kvality služeb 
je vždy krokem k dosažení určité úrov-
ně kvality poskytovaných služeb. Cílem 
prvního stupně je uvádět kvalitu služeb 
do života fi rmy, v rámci druhého stup-
ně bude zohledněno dosahování stano-
vených cílů na základě hodnocení mana-
žerského přístupu ve společnosti, třetím 
stupněm systému je implementace ně-
kterého z mezinárodně uznávaných sys-
témů řízení kvality, vždy však společně 
s nezbytným technickým předpokladem 
pro příslušný segment cestovního ruchu. 

Jednotná identita
Pro Národní systém kvality služeb ces-
tovního ruchu bude vytvořena jednotná 
identita – značka kvality, která předsta-
vuje druhý podstatný atribut tohoto sys-
tému. Z hlediska mezinárodní srovna-
telnosti a marketingových aktivit bude 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj pokračuje ve vytváření 

Národního systému kvality 
služeb cestovního ruchu 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zahájilo ve druhé polovině 

roku 2009 realizaci projektů fi nancovaných ze strukturálních 

fondů Evropské unie z Integrovaného operačního programu,  jejichž 

cílem je zvýšení kvality služeb v oblasti cestovního ruchu, a to 

prostřednictvím vytvoření uceleného systému kvality služeb 

cestovního ruchu. Celý záměr je inspirován zkušenostmi získanými 

v turisticky vyspělých zemích (Švýcarsko, Německo, Španělsko atd.), 

ve kterých tyto systémy představují důležité nástroje pro zvyšování 

kvality služeb v tomto odvětví.
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využito logo se značkou Q. Tato značka, 
kterou ponese udělený certifi kát, je chá-
pána jako ocenění práce jednotlivých 
podnikatelských subjektů, přičemž vůči 
zákazníkům je symbol značky Q jistým 
příslibem ověřené kvality poskytova-
ných služeb. Vytvořená značka bude za-
pracována do celkové propagace České 
republiky. Marketingové aktivity budou 
realizovány jak směrem k  poskytovate-
lům služeb, tak i směrem ke koncovým 
uživatelům. Hlavní úlohu při propaga-
ci bude zajišťovat na celostátní úrovni 
agentura CzechTourism, na úrovni regi-
onů pak autonomní organizace cestovní-
ho ruchu, tzv. destinační managementy. 
Za účelem zvýšení  povědomí o nově bu-
dovaném systému agentura CzechTou-
rism zahájila přípravu projektu „Marke-
tingové aktivity na podporu Národního 
systému kvality služeb cestovního ru-
chu“, jehož realizace by měla být zahá-
jena od druhého pololetí 2011. Třetím 
atributem je institucionální zabezpeče-
ní Národního systému kvality služeb, 
které bude navrženo tak, aby byl systém 
dostatečně nezávislý a důvěryhodný pro 
všechny účastníky. Do konce roku 2015 
bude za udílení certifi kátu zodpovědné 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Motivace pro vstup
Pro poskytovatele služeb bude výraz-
ným motivem pro vstup do systému na-
bídka bezplatného odborného vzdělává-
ní, z nichž některé jeho součásti budou 
pro zapojené subjekty povinné. Celý sys-
tém tak zároveň přispívá ke zvyšování 
odborných znalostí v oblasti kvality ces-
tovního ruchu.  Na závěr je nutno zdůraz-
nit, že cílem poskytovatele služeb nemusí 
být vždy dosažení konečného standardu, 
nýbrž aktivní a trvalý zájem na zkvalit-
nění vlastní činnosti. Záleží na každém 
podnikatelském subjektu, zda nový sys-
tém jako nástroj zvyšování kvality svých 
služeb využije.

Do konečné podoby
V roce 2011 bude Národní systém kvali-
ty služeb cestovního ruchu dopracován 
do konečné podoby, včetně vytvoření 
standardu kvality služeb, značky kvali-
ty, nového marketingového názvu a in-
stitucionálního zabezpečení. Ke konci ro-
ku 2011 bude zahájena a v následujících 
letech bude probíhat certifi kace. Dobrou 
zprávou pro všechny potenciální zájem-
ce o takový certifi kát je, že až do poloviny 
roku 2015 bude jeho získání fi nancováno 
z Integrovaného operačního programu, 
a bude tedy bezplatné. 

Odbor cestovního ruchu 

– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

>>> www.mmr.cz/Cestovni-ruch

Česká republika byla partnerskou 
zemí 17. ročníku veletrhu ITF Slo-
vakiatour, který proběhl v Brati-

slavě ve dnech 20. až 23. ledna 2011. Naše 
expozice se nacházela v hale B2 a B-střed 
a návštěvníky oslovovala nabídkou lázeň-
ství a turistických atraktivit slezských, mo-
ravských a českých regionů, měst a krajů. 
Promítaly se „filmové ozvěny“ festivalu 
TOURFILM 2010, ochutnávalo české pivo 

a moravská vína. Českou bižuterii již tradič-
ně reprezentovaly „korálky k navlékání“.

 „Slovensko je pro nás z pohledu zdrojo-
vé země důležitou destinací. Slováci jsou 
v Česku velmi vítanými turisty a obecně 
nejsou Čechy považováni za cizince,“ ko-
mentoval účast generální ředitel Czech-
Tourism Rostislav Vondruška. 

>>> www.czechtourism.cz

Slováci jsou velmi 
vítanými turisty 
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Přibývá dětí a mladých lidí
V září loňského roku zpívali s dojetím 
na Hradčanském náměstí T. G. Masary-
kovi jeho milovanou píseň „Ach, synku, 
synku“ naši krajané. Přijeli z různých 
koutů světa na festival krajanských sou-
borů, často již několikátá generace na-
šich vystěhovalců, aby nám s hrdostí a zá-
palem předvedli, že umí české písničky 
a tance, které je stále pojí i přes veškeré 
hranice a čas s domovinou jejich před-
ků. Ať chceme či nechceme, jsou to prá-
vě naše tradice a lidová kultura, které 
nám dávají pocit sounáležitosti, vědomí 
identity v dnešním globalizujícím se svě-
tě, a jistotu, kam patříme, kde jsou naše 
kořeny a kde nám všichni rozumí. Mož-
ná právě proto je Folklorní sdružení ČR 
největší nevládní organizací občanů naší 
republiky, kterým se stala lidová kultura 
životní náplní, kteří svým rozumem, ci-
tem a srdcem vnímají jako svoje poslání 
zachovat naše tradice dalším pokolením. 
A co víc, počet členů FoS ČR, obrovská 
rodina 14 000 folkloristů, se nezmenšu-
je, naopak, stále se rozrůstá a především 
přibývá dětí a mladých lidí. Bylo to znát 
i 5. února 2011 na XIII. Národním kro-
jovém plesu, který pořádalo Folklorní 
sdružení ČR spolu s Asociací krajů ČR, 
Olomouckým a Středočeským krajem, 
Statutárním městem Olomouc, PART 
agency a.s., Hasičským záchranným sbo-
rem ČR, TOP HOTEL Praha a Vojenským 
uměleckým souborem Ondráš Minister-
stva obrany ČR. Kromě hlavních partne-
rů - Skupiny ČEZ, Lesů ČR, KOVOSTEEL 
a Poštovní spořitelny na něm participo-
valo přes padesát dalších organizací a in-
stitucí. O prestiži a postavení této celoná-
rodní folklorní akce ve struktuře našeho 
společenského a kulturního života svědčí 
mj., že záštitu nad ní převzali předsedky-
ně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Miroslava Němcová, předseda Vlády ČR 
Petr Nečas, předseda Asociace krajů ČR 
Michal Hašek a primátor hl.města Prahy 

Bohuslav Svoboda.  Při ví-
tání návštěvníků na slav-
nostním zahájení plesu zmí-
nila paní Miroslava Němcová 
záslužnou práci vedoucích dět-
ských a mládežnických souborů, dí-
ky nimž se nemusíme obávat o osud na-
ší lidové kultury v budoucnu.

Národní krojový ples 
má již své pevné místo v TOP HOTEL 
Praha, který ho vzal pod svá křídla pre-
miérově v loňském roce: „Jsme ryze 

český hotel vlastněný českým subjektem 

a Folklorní sdružení pěstuje český folklor 

a české tradice“, říká jeho generální ře-
ditel pan Radek Dohnal. „Tak jsme se 

dohodli na spolupráci a vyšel z toho nád-

herný ples, který nemá obdoby v České re-

publice a myslím, že ani ve světě.“ 
TOP HOTEL Praha také jako jediný 

může dát v plen dostatek prostor pro 
plesovou zábavu tří tisíc účastníků z celé 
republiky a mnoha zahraničních hostů 
(program běžel ve čtyřech kongresových 
sálech), místo na výstavy, videoprojekce, 
prezentaci lidových řemesel i regionál-
ních specialit. Jen pro zajímavost, sku-
tečnou raritu přivezly z Hané Lahůdky 
Loštice, moučníky vyráběné z pěny olo-
mouckých tvarůžků. Konkuroval jim 
jedině jídelníček hotelu sestavený z ty-
pických krajových jídel, mistrovsky zho-
tovených pod taktovkou kuchařů z Mo-
ravy. Hlavní „potravou“ návštěvníků byl 
ovšem tanec, zpěv, hudba a pestrá podí-
vaná na kroje z různých národopisných 
oblastí naší republiky. 

Ve znamení hanáckého folkloru
Největší síla účinkujících se rekrutova-
la z Hanácka, jehož lidová kultura vtisk-
la ráz letošnímu XIII. ročníku. Dvě stě 
tančících Hanáků z folklorních soubo-
rů a jejich muziky přijeli předvést boha-
tý folklor svého regionu pod duchovním 
vedením hejtmana Olomouckého kraje.

„Náš kraj si byl dobře vědom svých zá-

vazků, když převzal na loňském plesu štafe-

tu prezentace Hané a jejich lidových tradic 

na XIII. Národním krojovém plesu. Hanác-

ké soubory se připravovaly na reprezentaci 

našeho kraje prakticky celý rok. Byly tu za-

stoupeny snad všechny druhy krojů, které 

na Hané máme,“ řekl hejtman Martin Te-
sařík. „Lidová kultura je jednoznačně věc sr-

díčka, proto ji nikdy nelze „odložit“ a pověsit 

na věšák jako kabát. I já sám vnímám folk-

lor srdcem, folklor tady byl dávno před námi 

a my máme výjimečnou příležitost předávat 

jeho tradice dalším generacím. Olomoucký 

kraj dělá vše pro to, aby Haná byla viděna 

nejen v krojích na plese, ale – obrazně řeče-

no – i na každém kroku v životě.“ 

V těšínském kroji Ewa Farna
Návštěvníky oslovily krásou krojů, tem-
peramentem tanečníků, specifičností 
písní a melodií i účinkující Středočes-
kého kraje, v jehož „režii“ bude příš-
tí Národní krojový ples, Plzeňska, Kar-
lovarska, Valašska a dalších regionů. 
V kroji svého rodiště vystoupily i dvě 
zpěvačky, u kterých by to nikdo neče-
kal – trojnásobná bronzová Slavice Ewa 
Farna a mladá Slovenka Viki Matušovo-
vá, když zpívaly s Orchestrem lidových 
nástrojů VUS Ondráš. Mimo jiné exce-
lovaly i dětské pěvecké „hvězdy“, vítě-
zové celostátní interpretační soutěže 
lidových písní „Zpěváček“, které dopro-
vázel Brněnský rozhlasový orchestr li-
dových nástrojů. Téměř snová podívaná 

Ples pod 
vlajkou identity 



se naskytla na parket, kde se promísily 
kroje s večerními toaletami při produk-
ci Orchestru Gustava Broma.

Výjimeční v evropském prostoru
Národní krojový ples FoS ČR dávno pře-
rostl svým významem hranice naší re-
publiky. Zahraniční hosté přijeli z třiceti 
zemí světa, dokonce i zámoří, nejvzdále-
nější delegace vážila cestu až z Brazílie. 
Četní velvyslanci, prezidenti mezinárod-
ních folklorních federací, zástupci národ-
ních folklorních a kulturních organizací 
se do jednoho shodovali v tom, že Národ-
ní krojový ples v České republice nemá 
svou programovou a společenskou úrov-
ní i rozsahem jinde v Evropě srovnání.

„Jsme výjimeční v evropském prostoru“, 
tvrdí rovněž lídr a hlavní „tahoun“ Folk-
lorního sdružení ČR, jeho předseda Zde-
něk Pšenica „Česká republika je velmocí 

v množství památek, tedy v hmotné kultuře 

i v živé, lidové kultuře. Naše soubory mají 

profesionální úroveň a naše republika je ve-

lice bohatá na různorodost i počet souborů. 

Předloni získalo Folklorní sdružení ČR ja-

ko první v historii „Vlajku identity“ od Me-

zinárodní unie folklorních sdružení I.G.F. 

Její prezident pan Lillo Alessandro z Itálie se 

účastní našeho plesu již podruhé.“ 

Dvacet let Folklorního sdružení ČR   
Pod patronací Folklorního sdružení ČR 
působí dnes více než čtyři sta folklor-
ních souborů, šedesát dva kolektivních 
členů v podobě folklorních festivalů, 
slavností a přehlídek a šestnáct regionál-
ních sdružení. V loňském roce si FoS ČR 
připomínal dvacet let existence, celou tu 
dlouhou, a není přehnané říct obdivu-
hodnou cestu, kterou prošel. Kalendář 
folklorních akcí v ČR, který Folklorní 
sdružení každoročně vydává, zazna-
menává na letošní rok téměř tisícovku 
folklorních festivalů, lidových slavnos-
tí, výstav, krojových plesů a bálů a zvy-
koslovných programů, jako vinobraní, 
hody, fašanky, jízdy králů, obchůzky, do-
žínky, adventní a vánoční koncerty, a to 
zdaleka v něm nejsou obsaženy všechny 
regionální akce a souborové programy. 

„Nejde jenom o počty folklorních akcí,“ 
řekl Zdeněk Pšenica „Na programovou 

i organizační úroveň většiny z nich, jak 

jsme se přesvědčili i srovnáním s festivaly, 

které jsme mohli navštívit v zahraničí, mů-

žeme být pyšní. Na prestižním folklorním 

festivalu v Číně jsme byli požádáni, aby se 

stalo Folklorní sdružení poradcem při po-

řádání jejich příštího festivalu. Sympatic-

kým rysem našich festivalů je také to, že 

jsou vícegenerační, oslovují všechny vrst-

vy lidí včetně mládeže. Folklorní sdružení je 

i největší dovozce tradičního lidového umě-

ní ze zahraničí, jenom v loňském roce jsme 

pozvali na naše festivaly 250 zahraničních 

folklorních souborů a skupin, a to i z tak 

vzdálených destinací, jako třeba Nový Zé-

land, Mexiko, Indonésie, Čína, Kapverdské 

ostrovy, USA, Kanada. Rozsáhlá je rovněž 

naše ediční a vydavatelská činnost, nato-

čili jsme přes 170 multimediálních projek-

tů na záchranu národních tradic pro bu-

doucí generace, které zachycují atmosféru 

největších folklorních festivalů a národo-

pisných slavností. Náš časopis FOLKLOR 

byl předmětem obdivu na veletrhu Slova-

kiatour – na Slovensku a ani v jiných ze-

mích časopis, který by se cíleně zabýval li-

dovou kulturou, nemají. Nesmíme ovšem 

zapomínat, že za veškerou dnešní rozsáh-

lou činností, za tím, že naše lidová kultu-

ra žije svébytným životem, stojí energie, um 

a schopnost lidí, kterým ležela a leží na srd-

ci a jsou ochotni pro ni dělat maximum.“ 

Důstojný vstup do folklorní sezony
XIII. Národní krojový ples FoS ČR byl dů-
stojným a vskutku reprezentativním vstu-
pem do nové folklorní sezony. S nastupu-
jícím jarem se rozběhnou opět folklorní 
akce po celé republice a předseda FoS ČR 
bude mít problém, jak v jednom víken-
du objet třeba tři i čtyři festivaly na růz-
ných koncích Čech a Moravy. Značný roz-
sah a přínos pro kulturní život i cestovní 
ruch ve městech a obcích dosvědčuje mj. 
skutečnost, že mezinárodní folklorní fes-
tivaly a další různé folklorní slavnosti na-
vštívilo v loňském roce 1 600 000  lidí. Jde 

o  kvalifi kovaný odhad, který s  řadou 
 dalších faktů dává předsedovi Folk-
lorního sdružení za pravdu, že 
Česká republika je skutečně folk-

lorní velmocí v srdci Evropy. Kolik 
významných osobností našeho politic-

kého, společenského a kulturního života 
zlákalo setkání s lidovým uměním nelze 
vyjmenovat, bylo jich opravdu mnoho. Jak 
dobře se na Národním krojovém plesu ba-
vili, co všechno přinesl program večera 
a jaké dojmy si z něho návštěvníci odnáše-
li, zachytily objektivy fotografů mediální-
ho partnera plesu – Časopisu pro podpo-
ru průmyslu cestovního ruchu Všudybyl.

Vlasta Cibulová
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Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@adam.cz
>>> www.folklornisdruzeni.cz
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V únoru 2010 
byla založena Sekce památek a význam-
ných turistických cílů Asociace cestovních 
kanceláří České republiky. Její činnost za-
žila raketový start. V průběhu roku do ní 
vstoupilo 29 přidružených, vesměs nových 
členů. Jejich společná expozice na veletr-
hu GO 2011 po celou dobu poutala velkou 
pozornost. Členka představenstva Asoci-
ace cestovních kanceláří ČR a předsedky-
ně Sekce památek a významných turistic-
kých cílů PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová 
se tam zúčastnila setkání představitelů 
a profesionálů cestovního ruchu s Mons. 
Dominikem Dukou, arcibiskupem praž-
ským, metropolitou a primasem českým. 
Hovořilo se zejména o otevření církevních 
památek návštěvníkům. O činnost Sekce 
památek a významných turistických cílů 
je velký zájem i ze strany cestovních kance-
láří a cestovních a incomingových agentur, 
které se tak daleko intenzivněji seznamují 
s jednotlivými objekty a jejich prohlídko-
vými a výstavními expozicemi, které pak 
zařazují do svých nabídek pro tuzemské 
i zahraniční návštěvníky České republiky. 

3. února 2011 
připravila Sekce památek a významných 
turistických cílů v Poštovním muzeu dal-
ší, zatím poslední pozoruhodnou prezen-
taci pro profesionály cestovního ruchu 

a zástupce médií. Zřizovatelem Poštovního 
muzea je Česká pošta, státní podnik. Mu-
zeum je výjimečné atraktivitou svých sbí-
rek i v mezinárodním srovnání. Ale ať se 
budeme ptát Pražanů, nebo zahraničních 
návštěvníků Prahy, kde se nachází, téměř 
nikdo nebude vědět nejen kde je, ale ani 
že cosi takového vůbec existuje. Avšak ma-
lebný Vávrův dům v blízkosti Vltavy ukrý-
vá natolik vzácná tajemství a tak prvořadé 
světové unikáty, že kdyby o sobě jen trochu 

více dalo vědět, mohlo by se zařadit mezi 
nejnavštěvovanější turistické cíle v České 
republice, což je nejen o slávě, ale i o eko-
nomice provozu.

Poštovní muzeum
bylo založeno 18. prosince 1918 a bylo sym-
bolické, že ve stejný den byla vydána i prv-
ní československá známka, známé Hrad-
čany podle návrhu Alfonse Muchy. Jeho 
sídlo je v barokním domě ze 17. století, kte-
rý je součástí pražské památkové rezerva-
ce UNESCO. Celková plocha pražských 

 expozic muzea je cca 760 m2. Dominant-
ním prostorem je výstavní sál se stálou ex-
pozicí známkové tvorby v přízemí objektu. 
Ve výstavních skříních umožňujících pre-
zentaci šesti set výstavních ploch jsou re-
prezentativní soubory poštovních známek 
a ostatní dokumentace známkové tvorby 
tak, jak je během existence Poštovního mu-
zea svou činností shromáždily čtyři gene-
race odborných pracovníků muzea. 

Sbírky
čítají na milion položek. Návštěvník tu 
může obdivovat nejen první poštovní 
známku světa – Black Penny, ale i unikát-
ní Merkury – první novinové poštovní 
známky světa z roku 1851, které v tehdej-
ším Rakousku sloužily k doručení novin 

Sekce památek 
a významných 

turistických cílů slaví 
první narozeniny
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a lepily se přímo na tiskoviny. Merkury 
jsou součástí velice cenné studijní sbírky 
klasických rakouských známek. Veřejnos-
ti je samozřejmě představena i kompletní 
sbírka poštovních známek Českosloven-
ska a České republiky. Počínaje prvními 
československými poštovními známkami, 
slavnými „Hradčany“ od Alfonse Muchy, 
známkami československých legií, pře-
tisky rakouských a uherských  známek 

 „Pošta československá 1919“ a množstvím 
dalších fi latelistických zajímavostí.

Knihovna
ve Vávrově domě, která je zde od roku 
1988, je velmi bohatá. Čítá víc než osm-
náct tisíc knihovních jednotek. Podstat-
nou část knihovních fondů tvoří poštovní 
úřední pomůcky, jízdní řády a přehledy 
silničních, vlakových a leteckých kurzů. 
Za pozornost stojí cestovní příručky (iti-
neráře) ze 17. a 18. století, poštovní lexiko-
ny, telefonní, telegrafní a radiokomuni-
kační příručky. K dispozici jsou také české 
a zahraniční katalogy poštovních známek.

Původní měšťanský interiér
z poloviny 19. století – čtyři salonky s ná-
stěnnými malbami Josefa Navrátila – jsou 
další výraznou chloubou budovy Poštovní-
ho muzea. Jedná se o neobyčejně vzácný in-
teriér, v němž bohatý rejstřík Navrátilových 
námětů dokládá období historizujícího ro-
mantismu a tzv. nového rokoka. V jednom 
z pokojů je ornamentálně malovaný strop 

s květy. V dalším, zvaném Divadelní, je šest-
náct výjevů z historických legend a her. Je 
zde např. Libušino poselstvo Přemyslu Orá-
čovi, Oldřich a Božena nebo Lazebnice Zu-
zana převážející Václava IV. přes Vltavu. 
V této místnosti je i autoportrét Josefa Na-
vrátila s paletou v ruce, s podpisem a da-
tem dokončení práce 1847. V salonku, kte-
rý je určitě nejpůsobivější, jsou romantické 
krajiny. Např. Krajina pod Kamýkem, Láz-
ně Gastein a další romantické motivy alp-
ské krajiny, jak je Navrátil poznal na svých 
cestách po Rakousku, Itálii a Švýcarsku. 

 Tyto malby jsou jediné, které se v pražském 
měšťanském interiéru zachovaly.

Klášter ve Vyšším Brodě 
Součástí Poštovního muzea je jeho poboč-
ka v bývalém opatství Cisterciáckého kláš-
tera ve Vyšším Brodě. V rozsáhlé expozi-
ci na ploše téměř 1800 m2 je představena 
historie poštovnictví od 16. století po sou-
časnost, včetně dějin telegrafu a telefonu. 
Samostatnou částí expozice je kočárovna 
s unikátní sbírkou vozů a kočárů, včetně 
klasických poštovních dostavníků a saní. 

>>> www.ackcr.cz
>>> www.postovnimuzeum.cz

Kontakt na předsedkyni sekce:
PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, 
mobil: 602 204 123

TYRKYS, škola kultury podnikání 
v cestovním ruchu, s.r.o, 
www.tyrkys.cz

Máte rádi tradiční česká jídla? 
Chcete vyzkoušet regionální 
speciality nebo zajít do stylově 

zařízené hospůdky nebo restaurace? Cí-
lem projektu „Stezky dědictví“ je poskyt-
nout zážitek z regionální gastronomie. Je 
do něj zařazeno víc než sedmdesát restau-
rací na jižní Moravě, Vysočině a v Praze, 
které mají v nabídce regionální speciality 
včetně tradičních alkoholických i nealko-
holických nápojů z domácí produkce. Jsou 
prověřovány odborníky, kteří je opakova-
ně navštěvují. Pokud splňují kritéria, jsou 
zapsány do „Průvodce dobrými restaura-
cemi“ a dostanou označení „Stezky dědic-
tví“. Kritéria se týkají interiéru podniku, 
personálu, formy a rozsahu nabídky jídel, 
použitých surovin a přípravy jídel. Zákla-
dem je, aby podnik nabízel minimálně čty-
ři hlavní jídla regionální nebo české kuchy-
ně. Jídla ani přílohy nesmí být připravo-
vány z polotovarů. Musí být ze surovin vy-
produkovaných v tuzemsku. Jídla složená 
ze sezonních surovin nemohou být podá-
vána mimo hlavní dobu produkce těchto 
surovin. Co se týká alkoholických nápojů, 
minimálně jeden typ piva musí být regio-
nální nebo tuzemský a čtvrtina vín české-
ho nebo moravského původu. „Stezky dě-
dictví“ realizuje společnost ECEAT ve spo-
lupráci s partnery.  

>>> www.stezky-dedictvi.cz
>>> www.eceat.cz

Stezky dědictví 
– tradiční česká 

gastronomie

Redakce Všudybylu děkuje popularizátorům 
a výrobcům českých tradičních regionálních 
zvěřinových a rybích jídel, cateringové divi-
zi společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou, za 
souhlas s otištěním ilustračních obrázků.
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Když jsem loni na podzim pro 
London International Graduate 
School zpracovával tezi z mana-

gementu „Manažer a jeho postoj v sou-
časné hospodářské situaci“, jako pra-
men, z něhož jsem čerpal příklad úspěš-
ného řešení krizové situace, jsem použil 
loňské interview s předsedou předsta-
venstva fi rmy Sněžka, výrobní družstvo 
Náchod Ing. Miloslavem Čermákem na-
zvané: „Náš stát si nepotřeboval nic do-
kazovat: my ty peníze prožrali“ (viz 
stejnojmenný článek na www.e-vsudy-
byl.cz). Miloslava Čermáka jsem v sídle 
jeho fi rmy v Náchodě po roce navštívil 
11. ledna 2011.

Pane předsedo, tehdy se náš rozhovor 
týkal situace roku 2009. Jak se vaší fi r-
mě dařilo v roce 2010?

Závěrečná čísla sice ještě nemáme, ale 
co se týče obratu, byl větší než loni. To 

znamená, že Sněžka měla víc práce. Hos-
podářský výsledek však bude horší. Na-
še fi rma v roce 2010 a i v letošním 2011 
zápasí s nedostatkem kvalifi kované pra-
covní síly. V době, kdy expandovala (po-
dotýkám, že v roce 2000 měla cca 300 
zaměstnanců a dnes 650), jsme nové pra-
covní síly, zejména kvalifi kované šičky, 
nabírali i z řad cizinců. V rámci české po-
pulace je šič/šička vysoce nedostatková 
profese. V posledních deseti letech Česká 
republika mnoho šiček nevyprodukova-
la. Takto zaměřená odborná učiliště totiž 
povětšinou zanikla. Současný trend tady 
v Náchodě ale je nepovolovat cizincům 
práci, aniž by kdo řešil nedostatek šiček 
na trhu práce. Úřad práce v Náchodě na-
šim zahraničním zaměstnancům nepro-
dloužil pracovní povolení, a tak jsme byli 
nuceni přistoupit k práci přes čas a vy-
rábět o sobotách a nedělích. Další nákla-
dy, které tím vznikly, byly se speciální-
mi transporty k zákazníkům, protože 
pokud se zakázky „honí“ o víkendech, je 
zoufale málo času na přepravu odvedené-
ho díla. Závěrečný účet ještě nemám vy-
hotoven, ale troufám si tvrdit, že tento 

přístup úředníků Úřadu práce v Nácho-
dě stál naši fi rmu něco k deseti milionům 
korun. Úřad práce v Náchodě nám posí-
lá nekvalifi kované lidi. Ale to by snad ne-
byl až tak fatální nedostatek. Avšak z de-
seti tzv. uchazečů o práci se šest vůbec 
nic nechce naučit. Pouze shání razítko. 
Ze zbylých čtyř je k použití jeden a nákla-
dy na jeho zácvik jsou enormní. Takový 
zaměstnanec první měsíc nevyrobí nic, 
co by se dalo prodat. Naopak, zkazí fů-
ru materiálu. Rentabilní výsledky u kva-
lifi kovaných šičů se dostavují až ve dru-
hém třetím měsíci. U nekvalifi kovaných 
za mnohem déle. I proto se v hospodář-
ském výsledku nepodařilo dosáhnout čí-
sel, na která jsme byli zvyklí.

A kdo bude české úředníky a jejich za-
městnavatele, český stát, živit, když 
Češi nechtějí a cizinci nesmějí?

Chápu, že centrálně existuje nějaká 
strategie omezit práci cizinců, ale postup 
by měl být obrácený. Nejdřív mi dodejte 
kvalifi kované nebo alespoň zaučené čes-
ké šiče, a za měsíc za dva naše fi rma žád-
né cizince potřebovat nebude. Nicméně 

Miloslav Čermák
Naše fi rma má ve svém 

názvu jméno města, 

odkud začala úspěš-

nou expanzi. Už pro-

to, že jsme lokální pa-

trioti. Dá říci, že výrob-

ky Sněžky jsou téměř 

ve všech autech včet-

ně naší největší automobilky, mladoboleslav-

ské Škodovky. Děláme pro Mercedes, BMW, 

Ford, Rower, Opel, Mitsubischi, Peugeot aj. 

Těžko bychom hledali vůz, ve kterém alespoň 

něco malinkého není ze Sněžky Group. Chce-

me, aby Náchod zůstal naším hlavním měs-

tem, proto chápeme jako povinnost podporo-

vat svůj region a město, sportovní a kulturní 

aktivity na jeho území, dětské domovy, sociál-

ní ústavy atd. 

Kdo bude státní 
úředníky živit, když 

Češi nechtějí a cizinci 
nesmějí?
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není záhodno ignorovat, že tito cizinci 
Českou republiku stejně neopustí. Tak-
že restrikce pracovních povolení u ne-
dostatkových profesí problém rozhodně 
neřeší. Naopak rozšiřuje řady těch, kte-
ří v Česku pracují v ilegálních dílnách, 
protože se jedná o dělné lidi zvyklé živit 
se prací, a tedy posiluje šedou ekonomi-
ku. Situaci na trhu pracovních sil by vy-
řešila rekonstrukce učňovského školství. 
Vzkříšení učňovských středisek. Určitě 
nejsme sami, komu vadí, že v české popu-
laci schází řemeslníci. Tento problém trá-
pí i další odvětví. Proto je třeba, aby stát 
rozlišoval, kterým profesím pracovní po-
volení udělí a u kterých má na trhu práce 
dostatek českých lidských zdrojů. Bylo by 
to srovnatelné se situací např. v soused-
ním Německu, kde v komunálních služ-
bách pracují převážně Turci, ve skladech 
Rusové, protože Němci jejich profese už 
nikdy v tak velké míře dělat nebudou. 
Chtělo by si uvědomit, že v České republi-
ce jsou úřady práce od toho, aby poskyto-
valy službu, kterou si české fi rmy formou 
daní platí, a ne aby jim házely klacky pod 
nohy a brzdily je ve prospěch zahranič-
ní konkurence. A bude-li se tak dít i na-
dále, tak než nechat Sněžku zkrachovat, 
bude ji třeba přemístit tam, kde takový 
servis existuje. Už loni jsme z tohoto dů-
vodu byli přinuceni přestěhovat část vý-
roby na Slovensko do Sniny, kde máme 
dceřinou společnost. Pokud se přístup 
Úřadu práce v Náchodě nezmění, půjde 
odtud na Slovensko další výroba. Ruku 
v ruce s tím dojde i ke ztrátě pracovních 
míst dalších českých občanů. Už totiž 
nebude potřeba, aby tolik lidí zajišťova-
lo přípravu pro šicí provozy a další čin-
nosti, které souvisí s výrobou a distribu-
cí naší produkce. To, že úředníci Úřadu 
práce v Náchodě nechtějí prodloužit pra-
covní povolení zapracovaným a kvalifi -
kovaným pracovním silám, proto výraz-
ně ohrožuje i pracovní místa a sociální 
jistoty českých občanů – obyvatel Nácho-
da a okolí… 

…kteří pak pravděpodobně rozšíří řady 
těch, kdo budou žít na dluh, byť se mož-
ná budou domnívat, že ho, na rozdíl 
od státu, nebudou muset splácet. 

Ale budou! Obsluha státního dluhu 
České republiky každým rokem stojí víc 
a víc. A pokud jásáme, že na letošní rok 
byl schválen defi cit 137 miliard Kč, není 
to nic k jásání. Ano, je to určité zlepšení, 
ale pořád je to dluh. Pořád se ony pomy-
slné nůžky rozevírají. Peněz na dluhovou 
službu bude potřeba víc a víc. Jak vidíme 
na příkladu Řecka, Irska, Portugalska, 
a za nimi bude Španělsko a Itálie, které 
rovněž mají obrovské defi city, tak cena 

peněz vázaných státním dluhem stou-
pá. Proto se zvyšuje i hodnota dluhopisů. 
Teď se diskutuje, jestli náš dluh je dost 
malý nebo dost velký. Já jsem přesvěd-
čen, že je příliš velký. Když si uvědomí-
te, co by se dalo postavit za každoročních 
cca padesát miliard korun vyvedených 
z české ekonomiky do zahraničí formou 
úroků – dluhové služby, tak o tom člověk 
nemusí nějak dlouho přemýšlet. Pamatu-
ji se, že už děda, když mne učil hospoda-
ření, říkával: „Podívej, když vyděláš stov-
ku, deset korun dej do kasičky na špatné 
časy a devadesát korun můžeš utratit. 
Po sedmi letech tučných, přijde sedm let 
hubených, a až přijdou ty hubené roky, 
budeš mít kam sáhnout.“ Bohužel, náš 
stát v době, kdy byla konjunktura, nešet-
řil. Naopak, sekal další dluhy. V podsta-
tě se dá říci, že jsme ty peníze prožrali, 
aby se získaly hlasy do voleb. Ony pro-
žrané peníze nám teď chybí, protože 
když přišla doba hubená, není kam sáh-
nout. Dluhy je třeba umravnit na přija-
telnou úroveň, a pokud už si půjčovat, 
tak na rozvojové investice, které budou 
České republice vydělávat. Tedy aby pe-
níze přinášely peníze, a ne obráceně, což 
se teď děje. Přijatelná úroveň dluhu, i to-
ho státního, je pro mne defi cit nula.. A to 
ne až za patnáct let, ale za rok, nejpozdě-
ji za dva. Prostě velice rychle. Náš státní 
dluh je příliš velký, i když někteří eko-
nomové (zřejmě podle přísloví: „Koho 
chleba jíš, toho píseň zpívej!“) tvrdí, že 

je malý, tím mám na mysli pana Švejna-
ra. Zkrátka na státních dluzích vyděláva-
jí bankéři, kteří s penězi točí, a platíme 
to my, kteří vytváříme hodnoty. A servis, 
který stát poskytuje? S tím nemohu být 
spokojený, protože do něho naléváme víc 
peněz, než je potřeba. Přitom státní apa-
rát by měl být od toho, aby poskytoval 
službu i českým podnikatelským subjek-
tům a pomáhal jim v podnikání. Nikoliv 
aby nám házel klacky pod nohy, zvyšo-
val daně, kladl nástrahy a snižoval kon-
kurenceschopnost českých fi rem vůči za-
hraničním subjektům.

Obzvlášť, když je Česko výrazně export-
ně orientovanou zemí. 

Sněžka Náchod je fi rmou, která vyrábí 
hlavně pro automobilový průmysl, ať už 
se to týká sedáků nebo opěrek.  Devadesát 

procent toho, co vyrobíme, končí v ze-
mích Evropské unie. Tím mám na mys-
li Německo, Británii, Francii, Slovinsko, 
Slovensko. Zhruba deset procent naší 
produkce zůstává v Česku, avšak putuje 
do fi rem typu Johnson Control a Fehrer, 
které tady mají pobočky. Ony dál potom 
exportují i tyto naše výrobky. Sněžka 
je závislá na automobilovém průmyslu. 
Proto vítáme, že se auta prodávají, pro-
tože tím máme víc zakázek a možnost 
dosáhnout na další projekty. Naše české 
výrobky jsou vysoce konkurenceschop-
né. Bohužel, v tuhle dobu musíme odmí-
tat nové projekty, protože pracovní síla 
je limitujícím faktorem našeho podniká-
ní. Úředníkům Úřadu práce v Náchodě 
by však mělo být jedno, s kým česká fi r-
ma exportní zboží vyrobí, hlavně že tvo-
ří přidanou hodnotu a dává práci lidem, 
kteří v Česku žijí a platí tu daně. 

>>> www.snezka-na.cz

Státním úředníkům by mělo být jedno, s kým 

česká fi rma exportní zboží vyrobí, hlavně že 

tvoří přidanou hodnotu a dává práci lidem, 

kteří tady žijí a platí v Česku daně.
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Vítězem kategorie „Rozvoj teorie 
vzdělávání dospělých a andrago-
giky“ se stal prof. PhDr. Jan Prů-

cha, DrSc., přední odborník v oblasti te-
orie vzdělávání. Je zakladatelem České 
asociace pedagogického výzkumu. Půso-
bí v mezinárodních vědeckých organiza-
cích a redakčních radách odborných ča-
sopisů zaměřených na vzdělávání. Cenu 
mu předali Finanční arbitr České republi-
ky Dr.Ing. František Klufa společně s ma-
naging directorem London International 
Graduate School Jiřím Šteglem, MBA.

Vítězem kategorie „Praktická aplikace 
vzdělávání dospělých a andragogiky (tre-
nér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“ byl 
vyhlášen Ing. Zdeněk Maryško, MBA, patří-
cí mezi přední české specialisty na behavio-
rální trénink v oblasti managementu a pro-
deje. Cenu mu předali general manager 
Parkhotelu Praha Mgr. PhDr. Marek Mer-
haut společně se zástupcem České andra-
gogické společnosti Mgr. Lukášem Zichou. 

LIGS AWARDS 2010, která si klade za cíl 
představit osobnosti, jež se nejvíc podílejí 
na rozvoji odvětví dalšího profesního vzdě-
lávání v Česku, převzal přední český odbor-
ník v oblasti vzdělávání dospělých, andrago-
giky a rozvoje lidských zdrojů PhDr. Jaroslav 
Veteška, Ph.D., který přednáší na Filozofi cké 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Uni-
verzitě Jana Amose Komenského Praha a je 
účastníkem řešení řady tuzemských a zahra-
ničních grantů a projektů v oblasti moder-
nizace a inovace dalšího profesního vzdělá-
vání. Cenu mu společně předali managing 

partner London International Graduate 
School PhDr. Pavel Makovský, MBA a nakla-
datel Všudybylu PhDr. Jaromír Kainc.

Celkem do všech tří soutěžních katego-
rií bylo nominováno 33 kandidátů. Poro-
tu tvořili zástupci České andragogické spo-
lečnosti, Asociace institucí manažerského 
vzdělávání a London International Gra-
duate School. Hlavními partnery slavnost-
ního večera byli: London International Gra-
duate School (LIGS) poskytující distanční 
praktické programy Executive MBA, BBA 
a LLM programy v českém jazyce a nově ta-
ké Interactive Online MBA ve 14 specializa-
cích; London Business Club, který sdružuje 
účastníky programu LIGS, tutory, absol-
venty a další významné osobnosti; Asocia-
ce institucí manažerského vzdělávání sdru-
žující kvalitní vzdělávací instituce v České 

republice a další subjekty, které poskytují 
služby v oblasti manažerského vzdělávání, 
programů Master of Business Administra-
tion (MBA), Master of Laws (LLM) a obdob-
ných programů; Česká andragogická spo-
lečnost sdružení odborníků a vědeckých 
pracovníků, kteří se zabývají teorií a pra-
xí vzdělávání dospělých; občanské sdruže-
ní Liga pro cestovní ruch, jehož posláním 
je emancipace průmyslu cestovního ruchu 
a uznání jeho hospodářského a společen-
ského významu v České republice; Časopis 
pro podporu průmyslu cestovního ruchu 
Všudybyl; a Parkhotel Praha, kde se slav-
nostní večer konal. 

>>> www.ligschool.com

>>> www.andragogika.xf.cz

>>> www.parkhotel-praha.cz

V Parkhotelu Praha vyhlásili
Osobnosti vzdělávání 

dospělých
Česká andragogická společnost, Asociace institucí manažerského 

vzdělávání a společnost London International Graduate School 1. února 

2011 vyhlásily v pražském Parkhotelu Praha**** vítěze soutěže Osobnost 

vzdělávání dospělých 2010 a LIGS AWARDS 2010. 
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O zlatonosné studni a historii hotelu
ParkHotel TOSCH stojí od roku 1994 
na místě bývalého Městského pivovaru. 
Počátky existence historického objektu 
sahají do 13. a počátku 14. století. Rov-
něž pivovar býval jedním z nejstarších 
v šumavském regionu. Zmínky o něm po-
cházejí již ze 16. století, kdy patřil spolu 
s „Freihausem“- sousední radnicí ke hra-
du Kašperk. Obojí i s rozsáhlou zahradou 
koupil roku1539 zástavní držitel hradu 
Kašperk vzdělaný velmož Jiří z Lokšan, 
tajemník králů Ludvíka a Ferdinanda I., 
královský rada a německý místokancléř 
Českého království. Nechal si tu zřídit 
tehdy neobvyklou vymoženost – dřevě-
ný vodovod. Po Lokšanově smrti vdova 
Kateřina Adlerová veškerý majetek pro-
dává městu Kašperské Hory. A tak po-
té, po stu letech, žije ve městě 116 právo-
várečných měšťanů. Město se o pivovar 
vzorně staralo, modernizovalo ho a uvá-
ženě vybíralo nájemce i sládky. Pováleč-
ným odsunem obyvatelstva ztratil pivo-
var zaměstnance i většinu odběratelů. 
A tak 1. 10. 1947 byla vařba piva defi ni-
tivně zastavena. Prostory pak sloužily 
jako sklad strakonického piva. Poté zde 
několik let fungovala výroba ovocných 
šťáv. Od šedesátých let minulého sto-
letí objekt sloužil jako garáže a skladiš-
tě a měnil se v ruinu. Stal se eldorádem 
místních dětí, i malého Františka Tosche 
(*9. 4. 1949, +3. 4. 2000). Tento místní ro-
dák po absolvování Sušického gymnázia 
a hotelové školy žil od roku 1969 v zahra-
ničí. Po Sametové revoluci se vrátil a ja-
ko místní patriot koupil ruinu pivova-
ru. Během čtyř let ji změnil v moderní 

a krásný hotel, dalece překračující rámec 
malého šumavského města. Pozoruhod-
né jsou nejen interiéry, ale zejména vi-
nárna s nevídanou kamennou klenbou. 
Hlavní důraz kladl na zachování historic-
kých prvků, což se dle mínění předních 
odborníků velmi zdárně podařilo. Hotel 
se nejen architekturou a designem svých 
interiérů, ale i úrovní služeb zařadil me-
zi nejkvalitnější hotely Plzeňského kraje. 
Díky citlivosti investora lze dnes přímo 
z hotelové haly sejít po jednoramenném 
schodišti do prostor, kde se pivo vařilo 
a skladovalo v sudech. Jeskyně má plo-
chu 140 m2, výšku téměř 7 m a je zde kon-
stantní teplota 11 stupňů C. Zcela funkč-
ní je odvětrání a přívod teplého vzduchu 
v případě konání různých akcí. Pod scho-
dy je zlatonosná kašna, do které přitéká 
voda z nedalekých štol, v nichž se těži-
lo zlato. Na další využití čekají i ostatní 
sklepy vytesané ve skále. Degustace ví-
na, grilování, šermířské souboje, histo-
rické dobové tance, to vše patří k poptá-
vaným programům, které hotel zajišťuje 
pro své hosty. Hosty ParkHotelu TOSCH už byla plejáda proslulých osobností, oba 

naše polistopadové prezidenty nevyjíma-
je. Václav Havel uvedl, že pobyt zde roku 
1995 byl pro něj ze všech cest v tuzemsku 
nejpříjemnější. 

Na projektu
přestavby pivovaru na luxusní čtyřhvěz-
dičkový hotel pracovala projekční fir-
ma z Velké Británie. Odtud anglický styl 
vnitřního řešení objektu. Dřevo, mosaz, 
bílý mramor, kvalitní potahové látky, těž-
ké závěsy na oknech, to vše přispívá k pří-
jemné zklidňující atmosféře. K dispozici 


ParkHotel TOSCH

Kašperské Hory

Hotelový průmysl je páteří cestovního 

ruchu. Tam, kde není kde se civilizo-

vaně najíst a nocovat, zpravidla jezdí 

hlavně žoldnéři, dobrodruzi a čundrá-

ci. A pokud příslušníci některé z těchto 

sociálních skupin nejsou pro navštěvo-

vanou zemi či region přímo pohromou, 

nepředstavují zpravidla takovou kup-

ní sílu, a tedy ani hospodářský přínos 

pro navštěvované místo, jako utráciví 

turisté a fi remní klientela. 1. února 2011 

večer se v Parkhotelu Praha potkávám 

s ředitelem jiného, kašperskohorského, 

rovněž čtyřhvězdičkového ParkHotelu 

TOSCH panem Jaroslavem Fischerem. 

A protože Šumava je nádherná a Ne-

spice, kde je rodný dům mého dědy 

Martina Kaince, od Kašperských Hor 

vzdálené pouhých 20 km, rád bych, aby 

i nadále (navzdory militantním tzv. 

ochráncům) zůstala, čím byla po před-

chozí staletí. Regionem, v němž měly 

rody našich předků po generace živo-

bytí a k němuž mají vřelý vztah. A je-li 

cestovní ruch největším zaměstnavate-

lem v Evropské unii, a na Šumavě (jak 

vyplynulo z Monitoringu domácího ces-

tovního ruchu agentury CzechTourism) 

jsou turisté nejspokojenější (viz www.e-

vsudybyl.cz, článek „Na Šumavě turisté 

nejspokojenější“), jsem rád, že nás ná-

hoda se zakladatelem České wellness 

asociace panem Jaroslavem Fischerem 

opět svedla a že mohu ve Všudybylu zve-

řejnit informace o ParkHotelu TOSCH, 

jehož je ředitelem.
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je 39 dvoulůžkových pokojů a 4 apartmá. 
Vybavení pokojů odpovídá kategorií čtyř 
hvězd a nadstandardní jsou rozhodně 
koupelny, kde má převážná část pokojů 
velké vany a dvojitá umyvadla zasazená 
do černého mramoru. Kromě samostat-
né příjemné snídaňové restaurace a hote-
lové restaurace je k dispozici konferenční 
sál Karla IV. s celkovou kapacitou 40 míst. 

Z galerie impozantní hotelové haly se do-
stanete přímo do hotelového parku odkud 
je nádherný výhled na nedaleký hrad Kaš-
perk. V parku si můžete zahrát tenis, růz-
né parkové hry, ale také se třeba zúčastnit 
různých zahradních slavností. 

Wellness centrum
na 300 m2 je k dispozici relaxační bazén 
s protiproudem, dnovým vzduchova-
čem a šesti masážními tryskami. Večer-
ní podvodní osvětlení a hvězdná obloha 
spolu s relaxační hudbou je opravdovým 
zážitkem pro milovníky vody a roman-
tiky. Finská sauna, ochlazovací bazének 

a příjemný relaxační prostor pod 600 let 
starou klenbou dotváří celkově příjem-
nou atmosféru.

Kam do okolí 
Krajinou a přírodou se okolí Kašperských 
Hor řadí k nejcennějším částem Šumavy. 
Je zahrnuto do chráněných území Přírodní 
park Kašperská vrchovina, Chráněná kra-
jinná oblast Šumava a Národní park Šuma-
va. Je ideální houbařskou  oblastí. Sto  metrů 

od hotelu funguje Centrum volného času, 
které nabízí hlídání dětí. Na objednávku 
lze zajistit vyjížďky na koních, splutí řeky 
Otavy nebo nordic walking. K oblíbeným 
výletním cílům v okolí kromě hradu Kaš-
perk patří sklárna v Aníně, Motomuzeum 
nebo Muzeum Šumavy. K zimním sportům 
lze využít skiarelály v Kašperských Horách, 
na Modravě, Churáňově a v Železné Rudě, 
nebo se za lyžařskými terény vydat „za ko-
pečky“do Německa.

Genius loci hotelu
Genius loci někdejšího správního cent-
ra nejstarších zlatonosných revírů v Če-
chách se odráží i v atmosféře ParkHote-
lu TOSCH. Moderních hotelů je celá řada, 
avšak moderních hotelů s atmosférou, 
která člověka zklidní a přenese do jiného 
času, jen několik. 

Architekturou, designem interiérů 

a úrovní služeb patří ParkHotel TOSCH mezi 

nejkvalitnější  hotely Plzeňského kraje.

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

NOVOMĚSTSKÝNOVOMĚSTSKÝ

PIVOVARPIVOVAR
Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy

Celková kapacita je 400 míst 
v atraktivních

rozsáhlých prostorách.

Vlastní výroba 11° piva 
– kvasnicový nefi ltrovaný 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

www.npivovar.cz

ParkHotel TOSCH **** 
341 92 Kašperské Hory 4 
tel.: +420 376 582 592
fax: +420 376 582 500 
e-mail: recepce@TOSCH-parkhotel.cz
>>> www.TOSCH-parkhotel.cz
>>> www.sumavanet.cz/khory/
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S generálním ředitelem Mamaison 
Business & Conference Hotelu Im-
perial Ostrava Vítem Neiserem se 

potkáváme 26. ledna 2011.
Pane řediteli, váš řetězcový kolega Jiří 
Gajdošík koncem loňského roku konsta-
toval zlepšování situace na trhu hotelo-
vých služeb (viz www.e-vsudybyl.cz, člá-
nek „Pražské hotely Mamaison Hotels 
and Residences “). Zaznamenáváte tyto 
signály i u vás?

Situace v Ostravě je stabilizovaná. Nej-
větší konkurent našeho hotelu je otevřen 
již od roku 2008 a Mamaison Business & 
Conference Hotelu Imperial se stále daří 
být v Ostravě číslem jedna. Jak do počtu 
ubytovaných hostů, tak co do výše dosa-
hovaných cen. Mnohá konkurence ve sna-
ze získat klienty šla s cenami dolů, což je 
špatně, protože ceny se jen těžko budou 
vracet do předchozích relací, které daleko 
víc odpovídaly významu moravskoslezské 
metropole. Začátkem roku 2010 jsme pro-
to i my museli nepatrně snížit ceny, avšak 

od května 2010, v porovnání 
s rokem 2009, už byly vyšší. 
Zatímní průběh roku 2011 je 
záhadou. Leden je stejný, jako 
přes kopírák. V březnu tohoto 
roku se však v Ostravě otvírá 
další velký hotel, a tak jakéko-
liv předpovědi by byly věště-
ním, protože nevíme, co to 
s poptávkou a ostravským tr-
hem hotelových služeb udělá.

V minulém vydání Všudybylu předseda 
představenstva akciové společnosti VÍT-
KOVICE, a.s. Ing. Jan Světlík říká: „Když 
jsme v rámci kandidatury na titul Ev-
ropské hlavní město kultury 2015 pre-
zentovali projekt „Ostrava 2015“, jehož 
mottem bylo: „Místo pro šťastný život“, 
hlavní výtka byla, že je na Ostravu příliš 

ambiciózní.“ (viz www.e-vsu-
dybyl.cz, článek: „Tam, kde 
bychom měli být rychlejší 
a dravější, jsme pomalejší 
a hloupější“). Jak se chcete 
vyrovnat s tím, že i díky ta-
kovémuto upozaďování hro-
zí v Ostravě přebytek hotelo-
vých kapacit?

Plán máme, ale ten zatím 
nebudu prozrazovat. Není to 

obranný plán, ale útočný. Chceme uká-
zat, že náš hotel je v Ostravě jedničkou 
už od roku 1904, a jsme přesvědčeni, že 
jí i nadále budeme, protože vždy může-
me nabídnout víc než ostatní hotely v na-
šem regionu. 

>>> www.mamaison.com/imperial

Mamaison Business 
& Conference Hotel 

Imperial Ostrava

Vít Neiser
Mamaison Business & 

Conference Hotel Im-

perial Ostrava je vy-

hledávaným kongre-

sovým a business ho-

telem. Nacházíme se 

v srdci Ostravy, v blíz-

kosti ostravského vý-

staviště, hlavních pa-

mětihodností, admi-

nistrativních, obchodních a zábavních center. 

Naše interiéry nabízejí energií nabité, a při-

tom klidné místo pro pobyt hostů. Mimo jiné 

venkovní a podzemní parking, vysokorych-

lostní internet, satelitní TV, bezplatný vstup 

do Relax centra s bazénem se slanou vodou 

a saunou, hostům je k dispozici masážní, kos-

metický a kadeřnický salon. Disponujeme 151 

pokojem a 11 apartmá a variabilním konfe-

renčním zázemím – 7 sály (25 až 238m2) s cel-

kovou kapacitou až 480 hostů. Náš gurmán-

ský restaurant Legend a příjemná kavárna 

La Brasserie jsou oblíbeným útočištěm milov-

níků dobrého jídla. Zajišťujeme catering pro 

všechny typy akcí, přičemž klademe důraz 

na špičkové ingredience. 
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Druhá nejstarší evropská 
instituce svého druhu po pařížském Louvru otevřela 
4. února 2011 expozice starověkého umění v paláci Kin-
ských na pražském Staroměstském náměstí. Umění nej-
starších kultur světa, které dosud v nabídce pražských stá-
lých expozic chybělo, nabízí cestu z Egypta a Núbie v údolí 
Nilu přes starověké Řecko, Řím a Přední východ až do Čí-
ny, Tibetu a Japonska. Na prestižním kulturním projektu 
se vedle Národní galerie v Praze podílí i Národní muzeum 
a odborníci z pražské Univerzity Karlovy.

Velké světové kultury
Starého světa, tedy Evropy, severní Afriky a Asie, které by-
ly Evropanům přístupné již před objevením Nového světa 
na konci 15. století, se potkávají v nové expozici. Rozsáhlý 
soubor unikátních děl antických umělců (egyptské rakve 
i klínopisné tabulky, amfory, keramika, sklo, bronzové vý-
robky a drobné plastiky), zavede návštěvníky mnohem dál 
do minulosti a představí jim sedm tisíc let vývoje umění 
starověkých kultur.

Asijskému umění
je věnováno třináct sálů prvního patra. Hned v prvním z nich 
se představuje chlouba sbírek Národní galerie v Praze, soubor 
starověkého čínského umění. K vidění jsou tu například ritu-
ální disky a plakety z nefritu, bronzové obřadní nádoby, dýky, 
zrcadla a zvony či soubor čínského hrobového umění od jed-
noduchých fi gur z neglazované hlíny až po velké, glazurami 
zdobené sochy zvířat, přízračných bytostí i lidí.

Tradici čínského sochařství 
a nebo buddhistické umění tibetské oblasti prezentují další 
sály. Za pozornost zde stojí především mimořádný soubor 
závěsných obrazů s náměty mandal. V sekci dekorativního 
umění jihovýchodní Asie se představuje především umění 
laku a kovu, porcelán a japonská i čínská keramika, která se 
do Evropy dovážela už od 16. století. Stálou expozici starově-
kého umění doplňuje výstava korejského umění s předmě-
ty, zapůjčenými z Národního muzea Koreje v Soulu.

K interaktivní činnosti 
je návštěvníkům bez rozdílu věku přístupný ateliér ve dru-
hém patře paláce. K dispozici jsou zde rozmanité výtvarné 
potřeby, výstavní katalogy pro prezenční čtení a ORIENTační 
pracovní listy či šablony. Zájemci si mohou složit křehké pa-
pírové origami, vyzkoušet si vázání symetrických a asymet-
rických uzlů v orientálních kobercích anebo se mohou poku-
sit obléci docela obyčejné kimono. V ateliéru 
jsou umístěny také hmatové expozice japon-
ské skulptury a korejské keramiky, v přízemí 
zadního traktu paláce Kinských je k dispozi-
ci prodejna uměleckohistorických publikací.

Národní technické 
muzeum se opět 

otevírá

Novinky v expozici dopravy 
Poutavý příběh automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní do-
pravy v českých zemích představí rozsáhlá expozice, umístěná opět v hlav-
ní muzejní dvoraně se třemi galeriemi, 70 m dlouhé, 25 m široké a 14 m 
vysoké. Nechybí ani menší expozice vývoje hasičské techniky a železnič-
ní dopravy, i když některé exponáty tu už budete hledat marně. Např. ob-
rovské lokomotivy, které se přesunou do chystaného železničního muzea 
na Masarykově nádraží. Nablýskané parní krasavice ovšem uvolnily místo 
jiným vozidlům, na které dřív nezbývalo místo. Např. koněspřežné hasič-
ské stříkačce z roku 1795, vozu Benz Viktoria z roku 1893 – prvnímu auto-
mobilu provozovaném na našem území i prvnímu vyrobenému na na-
šem území roku 1898 NW President, nebo u nás prvnímu vyrobenému 
závodnímu automobilu NW 12 HP Rennzweier. Nechybí ani muzejní kle-
not první kategorie – letoun Kašpar JK, systém Blériot z roku 1911, s nímž 
Jan Kašpar uskutečnil před sto lety první dálkový let u nás.

Příběhy osobností
První návštěvníci vstoupili do interiérů Národního technického muzea 
16. února 2011. Datum nebylo vybráno náhodně. O den dříve, patnáctého 
února, si totiž vlastenci připomněli 180. výročí narození českého mecená-
še, architekta a stavitele Josefa Hlávky (1831–1908), který byl prvním pre-
zidentem České akademie věd a umění. Mimochodem, po Josefu Hlávko-
vi je pojmenován most přes Vltavu, který spojuje Karlín s Holešovicemi 
a mezi ostatními pražskými mosty drží nezanedbatelný rekord: navzdory 
všem měnícím se politickým režimům dodnes nese původní jméno. Pří-
běh svých majitelů připomíná řada exponátů Národního technického mu-
zea. Těšit se například můžete na jediný dochovaný vůz dvorního salon-
ního vlaku císaře Františka Josefa z roku 1891, automobil značky Tatra 80 
z roku 1935, který používal prezident T. G. Masaryk, automobil Tatra 87 
z roku 1947, který sloužil cestovatelům Hanzelkovi a Zikmundovi, či pan-
céřovaný vůz Mercedes Benz 540 K z let 1939–1942, užívaný K. H. Frankem. 

Staletí lidského důvtipu
Při rekonstrukci se proměnily i další muzejní expozice a dostalo se 
i na obory, pro které dřív nezbývalo místo. Poprvé během více než šede-
sáti let existence Národního technického muzea lze obdivovat sbírky ar-
chitektury, projít secesní a kubistickou ulicí s dobovou dlažbou a nahléd-
nout do pracoven architektů 19. a 20. století, vybavených originálním 
nábytkem. K vidění jsou i atraktivní modely mnoha nerealizovaných sta-
veb ze začátku 20. století, např. plánovaná dostavba Staroměstské rad-
nice z roku 1909. Novinkou je i polygrafi cká expozice tiskařské dílny 
z přelomu devatenáctého a dvacátého století, stylově vonící tiskařský-
mi barvami s prostorem určeným pro workshopy. Do expozice Foto ki-

no se prochází přes maketu živnostenského fotografi ckého 
ateliéru z přelomu 19. a 20. století, V expozici astronomie 
jsou astronomické přístroje ze 16. století, s nimiž pracoval 
Tycho Brahe, pocházející ze sbírky technických přístrojů 
císaře Rudolfa II.

V polovině února 2011 po více než čtyřleté rekonstrukci 

otevřelo své zbrusu nové expozice Národní technické 

muzeum v Praze. Kromě dopravní haly s řadou vzácných 

exponátů jsou k vidění i předměty, které dosud nebyly 

vystaveny. 

Sedm tisíc let 
vývoje umění 

starověkých kultur
expozice k 215. výročí Národní 

galerie v Praze

Více tipů na výlety a dovolenou v Česku najdete na www.kudyznudy.cz.
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Přímou patronaci římské kurie
nad Metodějovou panonsko-moravskou ar-
cidiecézí potvrdil Svatoplukovi I. opětovně 
papež Jan VIII. (bulou Industriae tuae z ro-
ku 880). Jeho nástupce Štěpán V. jej v lis-
tinách z roku 885/6 neváhá titulovat krá-
lem Slovanů. Diplomacie a politika papežů 
umožnila nejen církevní nezávislost Mo-
ravy na bavorském kléru, ale promítla se 
také do úspěchů moravského panovníka. 
Nově získaná území pod Svatoplukovou 
nadvládou se stala Metodějovou misijní 
arcidiecézí, po roce 873 k ní náleželo Pola-
bí, v závěru jeho života i Bohemie. Západ-
ní državy ve styčné poloze s Franskou říší 
byly pro Svatopluka zvláště cenné. Zauje-
tím ústředního hradu Praha demonstroval 
svůj zájem zemi udržet nejen proti odboj-
ným knížatům a franské moci, ale vysta-
věním kostelů ji christianizoval a podřídil 
vlivu svých ochránců na papežském stolci.

Na sklonku Metodějova života
provázely arcibiskupa s vládcem Velké 
Moravy spory. Z části je podněcoval vlast-
ní Metodějův sufragán, nitranský biskup 
Wiching. Pocházel z Bavorska a patrně se 
odmítal přizpůsobit staroslověnské litur-
gii. K západnímu latinskému ritu se po-
zvolna přikláněl i kníže Svatopluk. Pád-
ným důvodem mohl být urozený franský 
původ jeho poslední manželky. Za tu bý-
vá považována Gisela, sestra budoucího 
císaře Arnulfa. Svatoplukův nejmladší 
syn měl pocházet právě z tohoto manžel-
ství a moravský rod povyšoval do nejvyš-
ší evropské aristokracie. Nicméně lze Sva-
topluka podezřívat, že podporou latinské 
liturgie si předcházel také římského pa-
peže a stavěl se na úroveň franských krá-
lů. Ti od dob římské korunovace Karla Ve-
likého císařem v roce 800 reprezentovali 
nositele západního křesťanství, pokračo-
vatele Západořímské říše. Vládnoucí císař 

Karel III. Tlustý (od roku 881) však patřil 
ke slabým panovníkům a již předzname-
nával úpadek rodu Karolingerů. Existují 
proto domněnky, že papež Jan VIII. hledal 
ve středoevropském prostoru nového he-
gemona a možná jej spatřoval v „králi“ Sva-
toplukovi. Tyto ambice mohl mít i sám mo-
ravský kníže, ovládající již rozsáhlá území 
Slovanů a budící respekt také u západních 
sousedů, Sasů, Durynků, Franků i Bavorů. 

Kníže či král Svatopluk
k naplnění smělé politiky potřeboval sil-
nou církevní organizaci. Arcibiskup stra-
nící východnímu křesťanství a Franky od-
suzované staroslověnské liturgii pozvolna 
ztrácel jeho důvěru, nicméně řádně jme-
novaného biskupa musel za jeho života re-
spektovat. Centrem Metodějovy diecéze 
bylo Sirmium v Panonii, skutečným církev-
ním střediskem Svatoplukovy říše však by-
ly nejspíš moravské Mikulčice s bazilikou 
neznámého zasvěcení nebo předpokláda-
ný Veligrad s kostelem Panny Marie v dneš-
ním Uherském Hradišti – Sadech. Pokud 
Svatopluk uvažoval o vlivném, na Metodě-
jovi nezávislém latinském biskupství, mohl 
po ovládnutí Prahy zvolit Bohemii. K tomu-
to účelu jistě nepostačoval malý kostelík, 
spíše kaple Panny Marie v západním před-
hradí nově budovaného hradu, jehož zalo-
žení je patrně nesprávně přisuzováno kní-
žeti Bořivojovi. Kaple mohla sloužit jako 
dočasné řešení do doby vystavění náklad-
ného hradského kostela. Jeho založení lze 
předpokládat v centrální poloze akropole, 
kde biskupský kostel později opravdu vzni-
kl. Rozhodnutí o výstavbě rotundy (po rio-
ce 929 sv. Víta) mohlo padnout již kolem 
roku 884/5, společně se Svatoplukovou fun-
dací hradu. Řádné konstituování biskup-
ství bylo však plně v jurisdikci arcibiskupa 
Metoděje, který s úmyslem západní „pro-
franské“ diecéze nemusel souhlasit. Me-
toděj, druhý z věrozvěstů, skonal na jaře 
roku 885. Podle písemných pramenů byl 
pohřben „v hlavním moravském kostele sv. 

Bohorodičky, ve zdi nalevo od oltáře“. Jeho 
hrob nebyl dosud nalezen.
 
Arcibiskupovým úmrtím
nastal v moravské církevní organizaci 
rozkol, pře o nástupnictví. Krátce před 

smrtí Metoděj uvalil biskupa Wichinga 
do  klatby, za svého pokračovatele určil Go-
razda, věrného učedníka. Toho však musel 
potvrdit kníže Svatopluk a na panovníko-
vu žádost jmenovat římský papež. Výběr 
kněze slovanského původu mimořádně 
popudil Wichinga, neboť ten si činil nárok 
stát se arcibiskupem. Výběr nejspíše nebyl 
ani po vůli Svatopluka. Listem papeže Ště-
pána V. z podzimu roku 885 byl Wiching 
shledán pravověrným a stoupenci staroslo-
věnské liturgie včetně Gorazda byli krát-
ce nato z Moravy vypuzeni. Zášť Metodě-
jových odpůrců došla tak daleko, že mnozí 
z vyhnanců byli prodáni do  otroctví a mu-
seli být vykoupeni vyslancem císaře Basi-
lea I. Wiching se sice zmocnil panonsko-
moravského arcibiskupství, jeho čin byl 
však v rozporu s římskou patronací a ni-
kdy nebyl řádně jmenován. Krize význam-
ně oslabila i politické pozice Svatopluka 
a nedovolila mu rozvíjet ani budovat dal-
ší biskupská centra. Církev jako význam-
ná podpůrná instituce Velkomoravské říše 
stagnovala. Netřeba pochybovat, že potíže 
nahrávaly bavorskému kléru, jehož byl 
Wiching pretendentem. Ten po odchodu 
z Moravy dokonce usiloval o post Pasovské-
ho biskupa. Rozbitím staroslověnské cír-
kevní instituce ztratil Svatoplukův ambici-
ózní rozmach z úvodních patnácti let jeho 
vlády na síle, nicméně panovník jistě vě-
řil, že příklonem k latinské liturgii dosáh-
ne s papežským požehnáním její obnovy.

Zájem Svatopluka
o územní zisky na západě neupadal. Fran-
ská moc považovala Bohemii za své tribu-
tálně závislé území (od roku 806), které 
hodlala ovládat hospodářsky i politicky. 
Anexe Moravanů směrem na západ tu-
díž příkře odporovala jejich zájmům a je-
jí úspěch závisel pouze na aktuální síle 
a politické obratnosti moravského vlád-
ce. Je zřejmé, že Svatopluk I. dospěl v pa-
novníka, který se mohl postavit i tak 
mocnému soupeři, jakým byla Východo-
franská říše. Poradcem a nejspíše i jeho 
osobním knězem se stal papežský legát, 
současně, pokud přes nejmladšího syna 
byl provázán s Karolingery, mohl slibo-
vat splynutí moci obou rodů. Odklonem 
od „byzantské“ orientace jednal v souladu 

Počátky naší státnosti 15

Dělení říše
Velká Morava na sklonku 9. století
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se zájmy římské kurie. Moravští Mojmí-
rovci by tak uhájili své pozice ve středo-
evropském prostoru, a ještě by posílili 
církevní správu nad územím západních 
Slovanů. Svatoplukova politika mířila vy-
soko. Můžeme jen hypoteticky dovodit, že 
s podporou domácího knížete Bořivoje jej 
v Bohemii zastupoval nejstarší syn, v la-
tinizujícím prostředí konce 80. let 9. stol. 
zvaný Premislav (Predeslav, nar. kolem ro-
ku 865). Bořivoj umírá v roce 888/9, okol-
nosti z jednání franského krále Arnulfa 
se Svatoplukem v Omuntesperchu nazna-
čují, že mezi živými nebyl ani Predeslav. 
Roku 890 mohl být datem rozhodnutí ře-
šit budoucnost Velké Moravy. Svatopluk 
neodvratně stárnul a udržení jeho pozice 
ve střední Evropě vyžadovalo zdatného 
a především perspektivního následníka.

Měl-li král Svatopluk tři syny, 
pak každého počala jiná matka. To nepo-
chybně zvyšovalo jejich konkurenční po-
tenciál, založený na odlišné výchově i roz-
dílných příbuzenských vazbách. Po smrti 
Predeslava mohl otec spoléhat na druho-
rozeného Mojmíra, nicméně lepší politic-
ké vyhlídky měl nejmladší Svatopluk II. 
Po matce potomek franských králů a vnuk 
císaře Arnulfa měl šanci být uznán Římem 
i franskou elitou. Pokud by zanikla přímá 
rodová linie Karolingerů, což se v roce 911 
skutečně stalo, mohl se ucházet o post nej-
vyšší. Mojmír nikoliv. Pro Mojmíra mlad-
ší bratr spřízněný s Franky znamenal váž-
nou konkurenci, zvláště pokud Frankové 
usilovali o nadvládu nad Velkou Moravou, 
Bohemii nevyjímaje. Svatopluk I. si musel 
uvědomovat reálné nebezpečí rozdílné po-
litické váhy svých synů, zabránit rozkolu 
mohl jen spravedlivým rozdělením moci.
 
Tzv. primogenitura, 
vláda nejstaršího z rodu, ještě nebyla v teh-
dejší době zavedeným pravidlem. Země se 
dělila mezi dospělé potomky přiměřeným 
dílem. Obdobně byla rozdělena Franská 
říše Ludvíka Pobožného na Východofran-
skou a Západofranskou, stejně mohl pře-
mýšlet i moravský král. V závěru jeho živo-
ta z východu přicházeli staří Maďaři již ne 
pouze jako válečníci, ale přiváděli s sebou 
i svůj lid. Nejspíše již se souhlasem Svato-
pluka obsazují východ moravských držav 
v Potisí. Mohl zkušený politik a válečník 
jeho rozhledu vytušit, jaké nebezpečí z po-
četných, především však bojovných nomá-
dů pramení pro jeho říši? Nejspíše ano. Pa-
nonie a Nitranské knížectví proto mohly 
být uděleny staršímu a zkušenějšímu Moj-
mírovi, ústředí na Moravě a česká kotli-
na se mohly stát jádrem domény mladší-
ho Svatopluka. Pokud existovala možnost 
využít slábnoucí moci franských císařů 
a s pomocí papeže zaujmout jejich místo, 

nebylo lepší volby. Nové centrum západ-
ní části říše již vznikalo v Bohemii, v jejím 
středu s ústředním hradem Praha. Asi ni-
koliv náhodou a jistě ne z vlastní iniciati-
vy Arnulf v roce 890 potvrzoval její držení 
Svatoplukovi I., současně pro východofran-
ského krále bylo snadnější anexi Bohemie 
uznat s perspektivou, že tak činí v zájmu 
vlastního synovce. 

Rostoucí ambice Moravanů
a úmysl Svatopluka I. zaujmout vůdčí po-
stavení ve středoevropském prostoru však 
nemohl franský král akceptovat. Poslední 
desetiletí 9. stol. je ve znamení proniká-
ní kočovných Maďarů na západ. Snahou 
Franků bylo odvrátit jejich výboje a útoč-
nou sílu nasměrovat proti soupeřům, tedy 
i proti Mojmírovcům. V roce 892 se Maďa-
ři (prý za úplatu bavorských biskupů) stá-
vají Arnulfovými spojenci a jsou přizváni 
k plenění Moravy. Král Svatopluk I. však 
útok odrazil a z obklíčení museli být vy-
svobozeni východofranským vojskem. To 
se rovnalo otevřené válce nejen s  králem 

Arnulfem, ale také s bavorským episko-
pátem. V roce 893 z Moravy utekl proba-
vorský biskup Wiching, církevní správa 
zůstala v troskách. Úsilí Maďarů podporo-
vaných Franky však neutuchá. V této vy-
hrocené situaci dne 9. března 894 kníže či 
král Svatopluk I. umírá. 

Vlády se ujal Mojmír II.,
Svatopluk II. byl v době otcovy smrti patr-
ně ještě nezletilý. Ač mohlo být o rozděle-
ní říše rozhodnuto, než nabyl plnoletosti, 
zastupoval jej starší bratr. Ten byl postaven 
před těžký úkol. Musel zamezit boji o ná-
stupnictví, v raném středověku nejčastěj-
ší příčině oslabení či přímo zániku mno-
ha říší. Pokud chtěl uspět, nezbývalo mu 
než mladšího Svatopluka připravit o vliv. 
Se Svatoplukovým strýcem králem Arnul-
fem se nacházel ve válečném stavu a čelil 
novým útokům Maďarů. Ti patrně opět 
z franské iniciativy na jaře roku 894 podni-
kali nájezdy za Dunaj, pustošili západní Pa-
nonii a nejspíše ohrozili i centra v dolním 

Pomoraví. Svatopluk I. po sobě zanechal 
ohromnou říši od Karpat na východě k pří-
tokům Vltavy na západě. Velká Morava 
však nebyla soudržným celkem. Její stabi-
lita spočívala pouze v mocném a autorita-
tivním panovníkovi. A do toho Mojmír II. 
zatím nedozrál. Pro Východofranskou ří-
ši to byla příležitost Svatoplukovy ambice 
zmařit, zemi oslabit a uvést ji v závislost. 
Nejpozději na podzim r. 894 byl Mojmír II. 
přinucen s králem Arnulfem uzavřít mír. 
Cena však byla vysoká. Kníže patrně uznal 
franskou svrchovanost, Moravané muse-
li odstoupit západní Panonii s Kocelovým 
Blatnogradem ve prospěch Arnulfova vé-
vody Braslava a ztratili vliv na dění v Bo-
hemii. Tam došlo k protimoravskému pře-
vratu a návratu k „otcovským“ pořádkům. 
Zatímco se Moravané bránili útokům Fran-
ků a Maďarů, sněm vojvodů do svého čela 
zvolil Spytihněva, syna knížete Bořivoje. 
Jejich odpadnutí možná iniciovali Fran-
kové, neboť Spytihněv se již v červenci 
895 dostavil na sněm do bavorského Řez-
na a v zastoupení všech vojvodů se poddal 
králi Arnulfovi. Ke stejnému datu byly Če-
chy církevně připojeny k Řezenské diecé-
zi a na dalších čtyřicet let podléhaly bis-
kupovi jménem Tuto. Bohemie, spojenec 
Moravanů, se dostala do lenní závislosti 
na  Východofranské říši. 

Král, od roku 896 císař Arnulf,
po smrti Svatopluka I. uvedl do pohybu 
události, které již nedokázal zastavit. Sva-
toplukova Velká Morava byla nárazníko-
vým územím proti nekontrolovatelnému 
vpádu Maďarů do střední Evropy. Jejich 
angažováním se v politice soupeření mezi 
Franky a Moravany se otevřel prostor v Po-
dunají, který kočovníci z východu neváha-
li obsadit a dál pronikat na bohatá území 
Bavorska i oslabené Moravy. Schylovalo se 
k zániku nejen státu Moravanů, ale  také 
kdysi mocné říše Karla Velikého. 

Radek Míka

>>> www.e-vsudybyl.cz/pocatky-nasi-statnosti
>>> www.boheminium.cz 
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Ve svitu čelových svítilen
Pátek 28. ledna 2011 20.41 Vystupuje-
me na nádražíčku v Křížanech. Radíme 
se s mapou a podél trati odcházíme k že-
lezničnímu přejezdu na zelenou značku. 
Hvězdy nádherně svítí a sníh jiskří ve svi-
tu čelových svítilen. Odbočujeme za silni-
ce do lesa. Lyže trochu podkluzují. 21.20 
Objevujeme vodorovný plácek. 21.50 Jde-
me spát a stan necháváme dokořán, oba 
vybaveni super zimními spacáky fi rmy Jož-
ky Rakoncaje Sir Joseph. Díky anglické vý-

slovnosti titulu zavzpomínáme na našeho 
kamaráda Rahana, ježto je civilním jmé-
nem Josef, a protože by takto slyšenému 
pokynu vyhověl. 

Nádherně slunečno
Sobota 29. ledna 2011 07.40 Pavel vstává, 
zprovozňuje Primus. 08.00 Vařič si brum-
lá, a než je poridge a čaj hotový, dopisu-
ji deník. Máme sbaleno, namazáno zele-
ným a červeným. Nádherně slunečno. 

09.30  Stoupáme ke kapličce sv. Kryštofa. 
10.00 Svačím müsli tyčinky. Pavel trucuje. 
Prý se přejedl poridgem. 11.30 Na Velkém 
Vápenném (790). Nahoru to na lyžích ješ-
tě šlo, dolů už ne. Sestupujeme mezi šutrá-
ky. Ocitáme se na spojnici žluté a červené. 
12.20 Málem jsme prošvihli nejdůležitější 
část dne. 12.55 Je po obědě a obsahu dvou 
plechovek limitované letní edice Staropra-
menu. Pokračujeme po červené sjezdem 
k silnici. K okraji lesa si to nabližujeme 
přes pole. Pak s lyžemi v ruce na Vysokou 
(534) a rovněž tak přes drsně rozervané Ko-
zí hřbety. Odtud na Ostrý vrch (507). Sjezd 
do Horního Sedla. Pak pískovcovým skal-
ním městem do Petrovic. 17.00 Jsme v hos-
podě. 18.00 Jsme po večeři, a tak na mráz! 
19.15 Míjíme plácek se zurčící vodou. Na-
jednou silnice a cedule „Státní hranice“. 
Vracíme se. 19.30 Udusáváme podloží pro 
stan. 21.15 Jdeme spát.

I na Hvozdu 
Sobota 29. ledna 2011 08.02 Pavel vstá-
vá. Vzdor potůčku vaří ze sněhu. 08.20 

Poridge je hotový. 08.37 Snědený. 09.50 

Opouštíme nocoviště. Za chviličku jsme 
na hranici. Stoupáme na Hvozd. Proti 
nám, skřípě brzdami, kolouš. 10.00 Svá-
ča vprostřed výstupu. I na Hvozdu (750) 
je slunečný den s blankytně modrou ob-
lohou. Jsou vidět Ještěd i Krkonoše. 10.42 

Po sestupu nejstrmější a nejbalvanovitější 
partií Hvozdu nasazujeme lyže. 11.00 Les-
ní slalom houštím a vývraty. Po značce, 
kamenitou strouhou, by to bylo nebezpeč-
nější. 11.50 Krompach. Hospoda zavřená. 
Obědváme na návsi. 12.30 Červená vede 
po silnici. Opouštíme ji kamsi do kopce. 
Odměnou je dlouhý sjezd panensky za-
sněženou loukou. V následné vsi se do-
zvídáme, že jsme v Mařenicích. 13.30 Při-
stáváme v hospodě. 14.15 Pokračujeme 
přes pole a proti toku Lužné. V Hamru 
ji přecházíme a po cyklostezce k přehra-

dě Naděje. Po červené po lesních cestách 
a silničkách nejdřív do kopce a pak sjezd 
do Rousínova. Odtud do Svoru. Na náměs-
tíčku se přezouváme do pohorek. 17.45. 
Nádražní hospoda láká, avšak vlak má 
příjezd v 17.48. U Máchova jezera, kde se 
železniční trať dotýká pozemku hotelu 
Port, se od spolucestujícího dozvídáme, 
že v České Lípě je nádražní kiosek, a vlak 
15 minut čeká. A tak tam v něm po nás zů-
stává pět pivních lahví. 

Lužické hory
Lužické hory, pohraniční pohoří mezi Libercem a Děčínem, jsou 

tvořeny převážně pískovci, jimiž proniklo žhavé magma, které přispělo 

k charakteristickému reliéfu hor s kuželovitými a kupovitými vrchy. Jsou 

bohaté na srážky, neb jsou prvním horstvem v cestě proudění oceánského 

vzduchu ze severu. Víc než polovinu jejich území pokrývají lesy. Od roku 

1976 jsou chráněnou krajinnou oblastí a jejich nejcennější lokality 

součástí šestnácti maloplošných chráněných území. 
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Elite Dental 
na Novém Městě Pražském se nachází v his-
torickém „Domě u Zídků“, kde před stale-
tími sídlil pravděpodobný první pražský 
zubař. Disponuje týmem renomovaných 
stomatologů a zdravotníků a špičkovým vy-
bavením, např. stomatologickým operač-
ním laserem či ozonem. Posláním kliniky 
Elite Dental je minimalizovat dobu léč-
by a poskytovat maximální komfort. Mot-
tem kliniky je „bezbolestná stomatologie“. 
Ošetření je velice šetrné. V případě potře-
by a na základě přání se zákroky provádí 
i v analgosedaci. Mezi prováděné zákroky 
např. patří: laserová diagnostika a radiodi-
agnostika; dentální hygiena; bělení zubů; 
ošetření zubních kazů; odstranění zubního 
kamene; implantáty; celokeramické a me-
talokeramické korunky; keramické fase-
ty; ortodoncie – standardní i lingvální rov-
nátka; jako jediná zubní klinika ve střední 
Evropě Elite Dental exkluzivně provádí 
Lumineers Veneers – tzv. „Hollywood Smi-
le“. Její stomatologové jsou vynikajícími od-
borníky z řady zemí, např. Německa, Švéd-
ska, Francie, Izraele aj. Odborně publikují 
v Česku i zahraničí. Mj. jsou např. schop-
ni léčit parodontózu tzv. augmentací kosti 
(doplněním kosti). Na americké implantá-
ty klinika poskytuje doživotní záruku. Díky 
nejmodernějším postupům a technologiím 
dokáže výrazně zkracovat rekonvalescenci.

Lingvální rovnátka
Rovnátka se používají k opravě vad jako 
předkus, zkřížený skus, otevřený skus, kři-
vé zuby a různé jiné vady zubů a čelistí, ať už 
kosmetické nebo strukturální. Hlavním dů-
vodem, proč mnoho lidí váhá, zda si dát na-
sadit rovnátka či nikoliv, je ten, že po dobu 
až tří let mají na chrupu umístěny nevzhled-
né kovové zámky. Neřešení křivých zubů ale 
má i velká zdravotní rizika. Přesto je toto di-
lema zcela pochopitelné, především pro lidi, 
kteří se svým úsměvem živí. Řešením byla 
donedávna rovnátka keramická, ta jsou díky 
své bílé barvě vidět výrazně méně. Nicméně 

i to je dnes již překonáno. Jako jedno z mála 
pracovišť v České republice Elite Dental na-
bízí plnohodnotná neviditelná rovnátka, kte-
rá se fi xují na zadní stranu zubů. 

Bělení zubů
Provádíme bělení zubů. Ale nejen proto, 
že dokonale bíle zuby nemá od přírody té-
měř nikdo. Běžná barva je světlým odstí-
nem žluté. Celkové zabarvení zubů totiž 

ovlivňuje kromě vrozených dispozic např. 
kouření, pití kávy nebo čaje.

Implantáty
Za posledních pár let prodělala implan-
tologie raketový vzestup. Představte si 
rozpadlý zub, který už nelze zachránit. 
V případě, že je stav kosti a okolní tká-
ně v pořádku, bezprostředně po jeho ex-
trakci v Elite Dental zavádí implantát. 

I v případě, že je kosti nedostatek, mají 
řešení v podobě její augmentace, tedy do-
plnění. Podobným způsobem umí léčit 
i parodontózu. Po návštěvě implantologa 
klient odchází s novým zubem, který ni-
kdo nedokáže identifi kovat jako protetic-
kou náhradu. Zákrok lze na Elite Dental 
provést v lokální nebo celkové anestezii.

Lumineers Veneers
Lumineers Veneers je unikátní americká 
technologie ultratenké fasety, která překry-
je jakoukoli estetickou vadu zubů bez nut-
nosti jejich trvalého poškození zbroušením. 
Tloušťka fasety je srovnatelná s tloušťkou 
oční čočky. Na tuto technologii je poskyto-
vaná záruka 5 let. Životnost je však plných 
25 let. Tuto technologii provádí Elite Dental 
Prague jako jediná klinika v Česku.

Plán ošetření i celkový rozpočet obdrží 
pacient dopředu. Léčebné péče a služeb 
stomatologické kliniky Elite Dental vyu-
žívají politici, byznysmeni i hvězdy show 
businessu aj. Dopřejte si stejnou kvalitu! 

>>> www.elitedental.cz

Posláním špičkové stomatologické kliniky 

Elite Dental je minimalizovat dobu léčby 

a poskytovat maximální komfort. Mottem 

kliniky je „bezbolestná stomatologie“.

Luxusní 
stomatologická 

klinika
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 mapa s vymezením národopisných oblastí 
a podoblastí  čtyřicetistránková brožura 

 lidové slavnosti, zvyky a obřady  lidová 
hudba a tanec  lidové kroje a jeho ukázky 

 bohatě ilustrováno fotografiemi  národo-
pisná muzea a skanzeny  přehled nej-
významnějších folklorních festivalů  také 
anglicky a španělsky  vydáno ve spolu-
práci s Folklorním sdružením České 
republiky

Folklor České republiky
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Golf Park Slapy 
prošlápl tratě pro běžkaře. Na zapadaném 

golfovém hřišti vznikla tříkilometrová trať, která 
křižuje hřiště a na první devítce překonává 

Rabyňskou horu. Běžkařům se tak nabízí krásný 
pohled na zasněženou, téměř horskou krajinu 

vltavského kaňonu z nejvyššího bodu hřiště.
www.golfslapy.cz

Beroun Golf Resort
V našem areálu je tuto zimu možné vyměnit 

bagy za lyže a hole za hůlky a vyrazit běžkovat. 
Samozřejmě, jsou-li dobré sněhové podmínky, 

umožňující vytvoření běžkařské stopy, a ty letošní 
zimu jsou. Přijeďte se přesvědčit. A nezapomeňte 

přitom navštívit naši restauraci Tifannys.
www.golfberoun.cz

Na Hořovicku 
turisté – lyžaři – běžkaři rádi objevují zimní malebná 

zákoutí romantického kraje Káji Maříka. Hojně k tomu 
využívají zejména lesní cesty. Zasněžené vytvářejí síť 
trasy z Velkého Chlumce a Hostomic do oblasti Kytín, 

Halouny, Chouzavá atd. Běžkaři z Březové pak jezdí 
na upravenou trať okolo Krušné hory.

www.mkc-horovice.cz

Greenways Čertovo břemeno
Na území mikroregionu Společenství obcí Čertovo 

břemeno a v jeho okolí je systém značených 
udržovaných běžkařských tras v délce 85 kilometrů. 

Připojte se k tisícům spokojených běžkařů, kteří již 
tradičně objevují nové možnosti našeho kraje. 

www.certovo-bremeno.cz

Slapy

Čertovo břemeno

Beroun

Hořovice

Zimní 
běžkařské 
trasy 
Středočeského kraje




