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Živočišný druh homo sapisens
sapiens vyhrál nad přírodou.
Vyhrál, ačkoliv jej příroda nevy-
bavila v takové míře takovými
dispozicemi jako řadu dalších
živočišných druhů. Silou,
rychlostí, intuicí, schopností
mimoverbálně komunikovat,
vyrovnávat se s teplotními
změnami atd. atd. Dala mu
však zbraň, kterou jej postavila
na sám vrchol pyramidy živé
přírody - schopnost se učit.
Proto i z tohoto pohledu jsou
kvalitní lidské zdroje tím nej-
cennějším, čím může společ-
nost (rodina, firma, stát či
lidstvo) disponovat. Jsou ale
v České republice doceňo-

vány? Jsou v Česku lidé, kteří napomáhají vytvářet to nejcennější
dostatečně ekonomicky i společensky motivováni být na trhu práce
nejlepší mezi nejlepšími? Živočišný druh homo sapisens sapiens
sice vyhrál nad přírodou, ale momentálně se to jeví, že u nás
v Česku jsme už vyhráli i nad člověkem. 

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu
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Říkám ti, pro člověka je důležité především napětí silokřivek, v něž je po-
nořen, a jeho vlastní vnitřní hutnost, která z toho plyne, a ozvuk jeho kro-
ků a přitažlivost studní a tvrdý výstup po horském svahu. Nebudeš přece

tvrdit, že radost člověka, který se dokázal vyšplhat na horskou špici, který
ji zmohl vlastníma rukama a s rozedřenými koleny,
se může rovnat přízemnímu potěšení lenivce, který

v den odpočinku dovlekl rozměklé tělo na lehko pří-
stupný vršek oblého kopce a válí se tu v trávě.

AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt––EExxuuppéérryy  11990000  –– 11994444  ((CCiittaaddeellaa))

SS pprriimmááttoorreemm  hhll..mm..  PPrraahhyy  MMUUDDrr..  PPaavv--
lleemm  BBéémmeemm  ssee  ppoottkkáávváámmee  55..  úúnnoorraa  nnaa
LLeettiiššttii  PPrraahhaa  –– RRuuzzyynněě  nnaa  ssllaavvnnoossttnníímm
sseettkkáánníí  úúččaassttnnííkkůů  pprroojjeekkttuu  EEUUrrooppaa..  PPaa--
nnee  pprriimmááttoorree,,  vvzzddoorr  pprrůůbběěžžnnéémmuu  rroozzššii--
řřoovváánníí  pprraažžsskkééhhoo  lleettiiššttěě  llooňňsskkýý  rrookk  uukkáá--
zzaall,,  žžee  jjeehhoo  ssttáávvaajjííccíí  pprrůůcchhooddnnoosstt  jjee  nnaa--
ppllnněěnnaa..  ŽŽee  jjee  ttřřeebbaa  uurryycchhlleenněě  zzaaččíítt  ii ss vvýý--
ssttaavvbboouu  ddrruuhhéé  ssttaarrttoovvaaccíí  aa ppřřiissttáávvaaccíí
ddrrááhhyy,,  jjeejjíížž  nneeeexxiisstteennccee  jjiižž  bběěhheemm  ttééttoo
zziimmyy  zzaappřřííččiinniillaa  nnuuttnnoosstt  ooddkklláánněětt  lleettyy  ddoo
PPrraahhyy  nnaa  zzáálloožžnníí  lleettiiššttěě..  ŽŽee  jjee  ttřřeebbaa
uurryycchhlleenněě  zzpprroovvoozznniitt  pprráávvěě  bbuuddoovvaannýý  ddvvoouuppooddllaažžnníí
tteerrmmiinnááll  EEUUrrooppaa..

Jsem rád, že mohu konstatovat, že Letiště Praha
– Ruzyně tento vývoj očekávalo a že tím není zasko-
čeno, neboť nový terminál EUropa bude částečně
zprovozněn již toto léto. Na odpovědných politických
místech i v top managementu České správy letišť to-
tiž vždy stáli lidé, kteří si uvědomovali, že pražské le-
tiště čekají každoroční velké nárůsty cestujících.
A protože se vždycky hraje především na výsledky,
a ne na velká slova, mohu v souvislosti se součas-
ným stavem našeho letiště a jeho budoucností kon-
statovat, že svým přístupem demonstrují organizační
flexibilitu, řád, vědomosti, zručnost i intuitivní schop-
nost správné volby, vůli uspět. Takže i díky jejich pří-
stupu se teď letiště nezmítá v kolapsovém stavu pod
nápory stresovaných pasažérů a Česká republika ne-
přichází o velkou část svého nynějšího zahraničního
inkasa. Hlavní město Praha je úctyhodnou a atraktiv-
ní turistickou destinací nejenom ve středoevropském
kontextu, ale v celosvětovém měřítku. Z tohoto po-
hledu se nelze divit dynamickému růstu osob létají-
cích do Prahy, kdy pražským letištěm v loňském roce
prošlo již 7,46 milionu cestujících. Navíc, díky úspěš-
nému začlenění Českých aerolinií do letecké aliance
SkyTeam, výrazně posílilo jeho postavení jako tran-
zitního uzlu, takže razantně stoupají i počty přes Pra-
hu tranzitujících pasažérů, jejichž počet se v loňském
roce vyšplhal ke tři čtvrtě milionu. Tento fakt mne ja-
ko primátora hl.m. velmi těší a vítám jej. Musím upo-
zornit na skutečnost, že cestovní ruch má obrovský
ekonomický význam. Vytváří 25 % HDP České repub-
liky a přibližně 60 % takto vytvořeného HDP je vázá-
no na služby poskytované v rámci
pražského cestovního ruchu. Z tohoto
pohledu lze říci, že Praha je do značné
míry generátorem ekonomiky celé
České republiky. Že toto generování je
přímo závislé na objemu a kvalitě je-
jích služeb a infrastruktury cestovního
ruchu. Prognózy, které říkají, že bě-
hem několika následujících let projde
pražským ruzyňským letištěm na de-
set milionů cestujících ročně, jsou
proto pro nás mimořádně pozitivní.
Jsem hrdý na přístup obyvatel Prahy,
protože rozvoj turismu s sebou přináší

nejen pozitiva ve formě zvýšeného za-
hraničního inkasa, pracovních a podni-
katelských příležitostí, ale také kompli-
kace pro běžný každodenní život oby-
vatel města. Jsem hrdý i na podnikatel-
skou sféru, díky jíž se zde zahraničním
i domácím návštěvníkům Prahy dostá-
vá kvalitních služeb, a v celkovém sou-
hrnu na to, že si Praha svojí mimořád-
ností a jedinečností získává stále větší
pozornost zahraničních návštěvníků.
Musím ale také říci, že to je pro mne zá-

vazek.

PPřřeevvrraattnnoouu  zzpprráávvoouu  llooňňsskkééhhoo  rrookkuu  pprroo  mmnnee  bbyylloo  ooffii--
cciiáállnníí  vvyyhhllááššeenníí  eexxppoozziiccee  hhll..mm..  PPrraahhyy  jjaakkoo  nneejjlleeppššíí  nnaa
WWoorrlldd  TTrraavveell  MMaarrkkeett  vv LLoonnddýýnněě..  KKddoo  kkddyy  nnaa  WWTTMM  bbyyll,,
vvíí,,  jjaakk  vvyyssooccee  nneepprraavvdděěppooddoobbnnéé  jjee,,  aa ttoo  pprroo  sseebbeevvěětt--
ššíí  ttuurriissttiicckkoouu  vveellmmoocc,,  uussppěětt  vv kkoonnkkuurreennccii  ssttoovveekk  vveell--
kkoolleeppěě  kkoonncciippoovvaannýýcchh  eexxppoozziicc  zzeemmíí  cceellééhhoo  ssvvěěttaa,,
iinnvveessttuujjííccíícchh  ddoo  nniicchh  ččaassttoo  aassttrroonnoommiicckkéé  ffiinnaannččnníí
ččáássttkkyy  aa ppřřeeddhháánněějjííccíícchh  ssee  vveelliikkoossttíí  aa nnááppaaddiittoossttíí..
TToo,,  žžee  PPrraahhuu  nnaavvššttěěvvuujjee  ttaakk  vveellkkéé  mmnnoožžssttvvíí  lliiddíí,,  žžee  ddoo
PPrraahhyy  llééttáá  ččíímm  ddááll  vvííccee  ppaassaažžéérrůů  aa žžee  jjee  pprroo  nníízzkkoo--
nnáákkllaaddoovvéé  lleetteecckkéé  ssppoolleeččnnoossttii  ddeessttiinnaaccíí  zzaassllííbbeennoouu,,
jjee  ttaakkéé  oo ttoomm,,  jjaakk  úússppěěššnněě  jjee  pprrooppaaggoovváánnaa  mměěsstteemm
aa ppooddnniikkaatteellsskkýýmmii  ssuubbjjeekkttyy  vv zzaahhrraanniiččíí  ii ddoommaa  ppoosskkyy--
ttoovvaannýýmmii  sslluužžbbaammii..

Současnost i budoucnost Prahy je kolektivním dí-
lem jejích obyvatel, podnikatelské sféry a dalších klí-
čových hráčů. Pražská informační služba je v oblasti
turismu nepochybně jedním z nejvýznamnějších
článků a hl.m. Praha pak dalším rozhodujícím. Ne-
smíme zapomenout na kongresovou turistiku – ob-
last cestovního ruchu, která se v několika posledních
letech v Evropě velmi rychle rozvíjí a kde má Praha
velké rezervy. Čili máme za sebou úspěchy, ale má-
me také výzvy. Praha má obrovskou výhodu – mimo-
řádnou kulturní tradici. Je jedinečným urbanistickým
útvarem s nepřeberným množstvím architektonic-
kých skvostů. Nabízí spirituální rozměr, s nímž se
možná můžeme setkat v takových evropských měs-
tech jako je Paříž, Londýn, Řím. Ale těžko bychom jej
hledali v dalších hlavních městech evropských zemí.
Z tohoto pohledu je prezentace Prahy o trošku jedno-

dušší. Vstupní podmínky jsou v dale-
ko výhodnější konfiguraci, než má
většina našich kolegů. Na druhou
stranu je také zřejmé, že marketing
jedenadvacátého století je o inova-
tivních, kreativních formách řešení.
Někdy je i o jednoduchosti. V tom si
myslím, že Praha za vyspělým světem
nezaostává, už proto, že je vnímána
jako jeho součást. Čas od času se
nám tak daří dosáhnout úspěchu,
o kterém jste hovořil v souvislosti
s WTM. Jsme připraveni ve jménu Pra-
hy a ve prospěch její budoucnosti in-

vestovat finanční prostředky do reklamy a marketin-
gu zaměřeného na získávání zahraničních turistů. To
nejen vůči klientele z evropských zemí, ale i ze zemí
vzdálenějších. Poslední statistická šetření hovoří
o tom, že dochází k velkému nárůstu asijské kliente-
ly. Japonští turisté jsou pro Prahu vynikající cílovou
skupinou, a to nejen proto, že Prahu milují, ale proto-
že zde poměrně velkoryse utrácí své peníze.

ÚÚkkoolleemm  ppoolliittiikkůů  nnaa  ppoollii  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  jjee  oottee--
vvíírraatt  ddvveeřřee  aa ppřřiipprraavvoovvaatt  ppůůdduu  ppooddnniikkaatteellsskkéé  ssffééřřee..
TTjj..  vv zzáájjmm  uu  ssvvýýcchh  vvoolliiččůů  vvyyttvváářřeett  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  pprroo--
ssppeerriittuu  aa zzaamměěssttnnaannoosstt..  ÚÚkkoolleemm  pprriimmááttoorraa  hhll..mm..  PPrraa--
hhyy  nnaa  ppoollii  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  jjee  mmiimmoo  jjiinnéé  zzvváátt  ddoo  PPrraa--
hhyy  vvýýzznnaammnnéé  ssmměěrrooddaattnnéé  oossoobbnnoossttii,,  pprroottoožžee  ppřřííkkllaa--
ddyy  ttááhhnnoouu……

Největší výhodou Prahy je její krása, za kterou ne-
může žádný primátor, ale osvícenectví našich před-
chůdců, světských i duchovních správců města. Za
urbanistickou koncepci a řadu architektonických
skvostů mohou velcí čeští panovníci z dob minulých.
Jedním z významných cílů a poslání pražského pri-
mátora je šířit proslulost města všemi dostupnými
prostředky. Významným prvkem v mém osobním
marketingu a propagaci města je pohled na velké
hráče dnešní doby. Nepochybně např. přítomnost
Billa Gatese v Praze je přesně takovou návštěvou, jež
v mezinárodním měřítku výrazně přispívá k posilová-
ní povědomí o tom, že Praha je in. Nejsou to ale je-
nom lidé světa velkého podnikání. Byla to i návštěva
primátora Paříže, který poprvé zavítal do Prahy. Přijíž-
děl s velkými očekáváními a odjížděl s jistotou, že se
sem musí vrátit. S vědomím, že Praha je partnerkou
Paříže. Stejně tak mé loňské přijetí starostou New
Yorku Michaelem Blombergem a uzavřené dohody
o spolupráci mezi městem New York a městem Pra-
hou. V této oblasti bych si dovolil zmínit nadstan-
dardní vztahy mezi městem Prahou a městem Vídeň.
Navzdory mnoha složitostem, které se odvíjely mezi
českou a rakouskou intelektuální elitou v uplynulých
třech stoletích v pobělohorské době, mohu stopro-
centně říci, že budoucnost a význam Prahy je třeba
vnímat v těsné vazbě na budoucnost a význam měs-
ta Vídeň. V žádném případě není nutné mít z toho po-
raženeckou náladu. Nejde o servilnost Prahy vůči
Vídni, ale naopak o sebevědomí Prahy. Jsem pře-
svědčen, že v budoucí rozšířené Evropě má po
1. květnu letošního roku Praha obrovskou šanci být
společně s Vídní protipólem dnes existujících evrop-
ských správních a kulturních center, reprezentova-
ných např. městem Brusel, přes dominanty v němec-
ko–francouzském kontextu, přes ostrovní dominantu
Londýna, ale i protipólem jakéhosi politicko správní-
ho uskupení, reprezentovaného jižní částí Evropy.
Praha ve spolupráci s Vídní má před sebou obrov-
skou budoucnost, a i její naplňování je jedním z mých
cílů.

➤➤ www.praha-mesto.cz
➤➤ www.pis.cz

MMUUDDrr..  PPaavveell  BBéémm

Ve jmÈnu 
a ve prospÏch Prahy
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Dynamický průběh výstavby nového Terminálu Sever 2,
meziroční nárůst počtu cestujících o více než 8 % a rozši-
řování počtu destinací jsou základními charakteristikami
mezinárodního Letiště Praha – Ruzyně. To do roku 2004
vstupuje se stavebním projektem v hodnotě 10 miliard
korun, který se realizuje v pěti lokalitách letištního areálu
Sever. 5. února 2004 tu proběhlo slavnostní setkání
účastníků projektu EUropa, jenž bude dokončen v prosin-
ci roku 2005. Tím se zvýší průchodnost letiště na 10 mili-
onů cestujících ročně (v následné etapě pak na 17 milio-
nů) a umožní odbavování letů z/do zemí Evropské unie
podle režimu stanoveném Schengenskými dohodami.
Rozšíření terminálu pražského letiště nabídne zkvalitnění
služeb pro cestující i subjekty působící v letištním areálu.
Je klíčovou etapou jeho kontinuální výstavby a mělo by

upevnit předpoklady Prahy být významným přepravním
leteckým uzlem. Současně s projektem EUropa pokraču-
je Česká správa letišť v aktivním přístupu k ochraně život-
ního prostředí v okolí letiště. Generální ředitel České
správy letišť, s.p. a Letiště Praha – Ruzyně Ing. Martin Ka-
čur k tomu poznamenal:

„Praha je dnes nepochybně největším středoevropským
letištěm v rámci zemí vstupujících do Evropské unie. Pře-
pravní výsledky za rok 2003 a stálá poptávka leteckých
dopravců po spojení do Prahy od prvních dnů letošního
roku nasvědčují, že investice do projektu EUropa budou
efektivní, stejně tak jako do paralelní dráhy 06R/24L, kde
už jsou v běhu přípravné práce.“

➤➤ www.csl.cz

Projekt EUropa
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Zrodit se můžete jen v uskutečňování
opravdového díla, neboť jenom takové

dílo, které neslouží vám, ale naopak
vás donutí, abyste sloužili vy jemu,

z vás vydobude všechny síly. A umožní
vám, abyste vystoupili sami ze sebe.
Jak by se mohli zrodit velcí stavitelé

nad díly, jež sama veliká nejsou?

AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt––EExxuuppéérryy  11990000––11994444

VVeellmmii  rráádd  pprraaccuujjii  ččii  ssee  bbaavvíímm  ss lliiddmmii,,  kktteeřříí  ttoo,,  ccoo  dděě--
llaajjíí,,  dděěllaajjíí  ddoooopprraavvddyy,,  ssrrddcceemm..  UU mmnnoohhaa  iinntteerrpprreettaačč--
nníícchh  uumměěnníí  ttoo,,  ccoo  ttvvoořříí,,  bbýývváá  pprrcchhaavvěě  ppoommííjjiivváá  kkrráássaa,,
jjaakkýýssii  ddootteekk  kkřřííddeell  mmoottýýllaa,,  oo nněěmmžž  jjssmmee  vv pprrvvnníímm  vvyy--
ddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  22000033  ((ssttrr..  2200––2233))  rroozzpprráávvěěllii  ss IInngg..
FFrraannttiišškkeemm  LLaauuddáátteemm  vv ssoouuvviisslloossttii  ss rroozzssááhhllýýmm  uumměě--
lleecckkýýmm  ddookkuummeenntteemm  oo uu nnááss  ttéémměěřř  zzaappoommeennuuttéé  ffee--
nnoommeennáállnníí  ččeesskkéé  ppěěvvkkyynnii  JJaarrmmiillee  NNoovvoottnnéé  nnaazzvvaannýýmm
„„NNeeppoollaappiitteellnnýý  mmoottýýll““,,  kktteerrýý  vvzznniikkll  ddííkkyy  iinniicciiaattiivvěě
OObbeeccnnííhhoo  ddoommuu  vv PPrraazzee..  FFiirrmmaa  FFllaasshh  BBaarrrraannddoovv  ssppee--
cciiáállnníí  eeffeekkttyy  ssppooll..  ss..rr..oo..  ppáánnůů  MMaarrttiinnaa  KKuullhháánnkkaa
((tteecchhnniicckkééhhoo  ggaarraannttaa  ss mmiimmoořřááddnnýýmm  cciitteemm  pprroo  pprraakk--
ttiiččnnoosstt  aa jjeeddnnoodduucchhoosstt))  aa JJaarroossllaavvaa  ŠŠttoollbbyy  ((oorriiggiinnááll--
nnííhhoo  ddeessiiggnnéérraa  aa mmaannaažžeerraa))  ssee  rroovvnněěžž  zzaabbýývváá  pprrcchhaa--
vvýýmm  kkrráássnneemm..  AA oobbddoobbnněě  jjaakkoo  ffeennoommeennáállnníí  ččeesskkáá
ssoopprraanniissttkkaa  JJaarrmmiillaa  NNoovvoottnnáá,,  kktteerráá  bbyyllaa  ššeessttnnáácctt  ssee--
zzoonn  pprriimmaaddoonnoouu  MMeettrrooppoolliittnníí  ooppeerryy  vv NNeeww  YYoorrkkuu,,  jjee
ii ffiirrmmaa  FFllaasshh  BBaarrrraannddoovv  ssppeecciiáállnníí  eeffeekkttyy  ddaalleekkoo  ssllaavv--
nněějjššíí  aa zznnáámměějjššíí  vv zzaahhrraanniiččíí  nneežž  ddoommaa  vv ČČeesskkuu..  PPaannee
ŠŠttoollbboo,,  ssppoolluupprraaccuujjeettee  ssee  ssppoouussttoouu  rreennoommoovvaannýýcchh
ffiillmmoovvýýcchh  pprroodduucceennttůů……

Vývoj naší firmy nebyl nahodilý. Aby v našem oboru
došlo ke spojení umění a řemesla, tak k tomu je tře-
ba zkušenost. Tu nelze získat najednou. Přebírá se
průběžně ze všeho, co prostředí a okolnosti skýtají.
V našem případě to bylo Filmové studio Barrandov,
kde už je historie našeho kumštu sedmdesátiletá.
Mám přímé i zprostředkované vztahy k tomu, co se
zde kdy dělalo. Střídal jsem kolegy, s nimiž jsem do-
dnes v kontaktu. Získal jsem od nich spoustu vědo-
mostí. Film, který můžeme označit jako první průlo-
mový v historii českých speciálních efektů, je s legio-
nářskou tematikou. Jeho režisérem je Viktor Tužanský
a jmenuje se „Volha v plamenech“. Na Barrandově

byl natáčen v roce 1934. Podílela se na něm spous-
ta utečenců z Ruska, které tehdy sezval pan prezi-
dent T. G. Masaryk. Při té příležitosti byly poprvé na
Barrandově vytvořeny požáry, o nichž můžeme říci, že
jsou jednou z charakteristik naší profese.

NNiiccmméénněě,,  ppřřeessttoo  llzzee  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  ssvvýýmmii  ppoouuhhýýmmii
ddeesseettii  lleettyy  eexxiisstteennccee  ffiirrmmyy  vvííccee  nneežž  úússppěěššnněě  kkoonnkkuurruu--
jjeettee  rreennoommoovvaannýýmm  ssppoolleeččnnoosstteemm  ss mmnnoohhoonnáássoobbnněě
ddeellššíí  ttrraaddiiccíí..

Ano, hrdou desetiletou existencí české privátní fir-
my. Našimi konkurenty jsou opravdu letité společ-
nosti. Fascinuje mne, jak se v nich řemeslo předává
z generace na generaci. Naše práce potřebuje nasa-

zení, zručnost, vědomosti a vztah. Má i část umělec-
kou, k níž je třeba talent anebo prostředí, které
umožní překlenout mezeru mezi ryzím umělcem a ry-
zím řemeslníkem. Mou prací je být prostředníkem
mezi režisérem, kameramanem, architektem a lidmi,
kteří jsou schopni a ochotni naplnit vizi toho, kdo ji
přinese. Naší firmě se už podařilo dělat supervize
nad „áčkovými“ americkými filmy. Pět měsíců jsme
např. dělali „Hartovu válku“ s Brucem Willisem.
„Special effects department“ byl jediný, kterému
vládli Češi, a zrovna na filmu, kde je spousta explozí
a úžasné sněhové pokryvy. Celý film v atmosféře tres-
taneckého tábora je neustále v nepřízni počasí, a my
ji veškerou realizovali. V tomto filmu jsme položili
umělý sněhový dresing na ploše více než jednoho mi-
lionu čtverečních metrů, což je sedmadvacet
Václavských náměstí. Spolupracovali jsme, co se tý-
če speciálních efektů, na dalších unikátních filmech,
jako např. na „Indiana Jones“. Se Seanem Connerym
jsme se ale osobně setkali až na „The Leauge of
Extraordinary Gentleman“. S akčními supermany ja-
ko Tom Cruise, Jackei Chan či Vin Diesel na projek-
tech „Mission: Impossible“, „Shanghai Knights“ a na
projektu „XXX“. My Češi jsme se při jejich realizaci
projevili především jako úžasně zdatní a univerzální
lidé, a to i díky tomu, co nás naučila dřívější situace.
Najednou, když se poodkryla možnost používat špič-
kovou techniku, Češi jako kdyby s ní pracovali ode-
dávna. A velice brzy jsme začali do amerických, ně-
meckých a britských mašin „šťouchat“ a montovat
a postavili si svoje vlastní, mnohdy lepší. Na „The
Young Indiana Jones“ jsme se etablovali. Dalším
mezníkem bylo „Les Miserables“, kde jsme pracovali
s tehdy čerstvými oscarovými hvězdami. Loni jsme
na klíč realizovali „Tristan & Isolde“ a „The Origins of
Evil“, který jde právě do kin. Co se týká speciálních
efektů live, dostalo se nám té cti, že si nás vybrali
Mick Jagger – Rolling Stones i Michael Jackson.

UU ffiillmmuu,,  oobbddoobbnněě  jjaakkoo  nnaa  vvoodděě,,  ppllaattíí  ččlláánneekk  ččíísslloo  jjeedd--
nnaa,,  aa ttoo  žžee  rreežžiisséérr  mmáá  vvžžddyycckkyy  pprraavvdduu..  ČČlláánneekk  ččíísslloo  ddvvěě
zznníí::  ppookkuudd  jjii  nnááhhooddoouu  nneemmáá,,  ppllaattíí  ččlláánneekk  ččíísslloo  jjeeddnnaa..
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Režiséra a spousty lidí vůbec nezajímá, že jsou ně-
jaké problémy. Např. že se změnil směr větru. Je málo
možností, někomu něco vysvětlovat, že cosi nejde.
Americký způsob uvažování je řešit problémy na bázi
dvou základních informací: co potřebujeme k tomu,
abychom to udělali, a co k tomu, abychom to získali.
To byl zlomový moment, kdy nám začalo docházet, že
nebude žádné další zadání a bližší upřesnění, a že my
jsme ti šikovní čeští hoši, kteří si jsme schopni udělat
všechno, jen nám řekněte, co chcete. U filmu je bitev-
ní pole širší a technické zadání i vztahy často kompli-
kovanější. Pouze dotažená týmová práce – úspěšně
zvládnutý výsledný celek – si v naší branži zasluhuje
smeknout poklonu a ocenit podíl jednotlivce. Týmová
spolupráce je pro mne základním předpokladem šan-
ce na úspěch, předpokladem stability nebo jen spo-
lečného, ale hrdého přežití. Je obrovským štěstím,
nás lidí ve firmě Flash Barrandov speciální efekty, že
se navzájem máme. Díky tomu s úspěchem řešíme
technicky mezní věci, jindy banality. Právě díky efek-
tivní týmové spolupráci se nám, české firmě, dostalo
té cti, dělat (i ty banality) pro americké velkofilmy. Po-
chopitelně, vždycky bylo mnoho nabídek od konku-
renčních zahraničních firem, že by ty banality udělaly
lépe než my… A o tom je ten byznys.

FFllaasshh  BBaarrrraannddoovv  ssppeecciiáállnníí  eeffeekkttyy  vvee  ssvvěěttěě  ššíířříí  sslláávvuu
ČČeesskkaa  nneejjeenn  vvee  ffiillmmaařřsskkéé  eexxttrraalliizzee,,  aallee  ii vv eexxttrraalliizzee
oohhňňoossttrroojjnnéé..

Ohňostroje nám, povětšinou na rozdíl od filmů,
umožňují naplňovat vlastní vize, kdy jsme režiséry

a kdy se můžeme bavit i o námětu. Stupeň naší ima-
ginace a tvůrčí svobody tu bývá podstatně vyšší.
Umělecké řemeslo se realizuje především v architek-
tonických ohňostrojích. Když děláme ohňostroj
s hudbou, myslíme to velmi vážně. Nejdeme do šíle-
ných střihů, ale do děje. Respektujeme hudební sou-
část představení a snažíme se ji spojovat s dalšími
vjemovými dimenzemi a ozvláštnit ji ojedinělou at-
mosférou.

VV úúvvoodduu  jjsseemm  nnaavvooddiill  ttéémmaa  pprrcchhaavvéé  kkrráássyy……
Ano, ohňostrojné řemeslo je o prchavé kráse. Úsilí

mnoha měsíců, někdy i let se marnivě rozplyne bě-
hem několika minut. Ohňostroj je pomíjivé a delikát-
ní umění okamžiku. Je záležitostí, která se pouze pro-
mítne na sítnici. Výjimečné na tomto umění je, že jej
mohou sledovat obrovské masy lidí současně, aniž si
při tom vadí. Ohňostroje vždycky fascinovaly. Proži-
tek, ačkoliv vnímaný v masách, je individuální

a spontánní. Oheň v této podobě má blahodárné
a očistné účinky. Jako řemeslo je to práce s proce-
sy probíhajícími za vysokých tlaků a teplot. Obrov-
ský důraz se proto klade na bezpečnost. Prvky,
škálu barev, má malíř jistě větší. My si hrajeme na
nějaké origamy. Máme relativně málo prvků, které
můžeme v pohodě a kdykoliv použít, protože to
vždycky potřebuje nějaký stupeň přípravy. Po-
drobnou znalost toho, co existuje, co se dá udělat
posloupností kombinací. Respektování charakte-
ru místa, kde ohňostrojné show děláme, v jakých
souvislostech, s jakým hudebním podtextem.

DDoommaa  vv ČČeesskkuu  nniikkddoo  nneenníí  pprroorrookkeemm..  AAllee  nneejjeenn  pprroottoo
ddeevvaaddeessáátt  pprroocceenntt  vvššeecchh  oohhňňoossttrroojjnnýýcchh  ppřřeeddssttaavveenníí
rreeaalliizzuujjeettee  vv zzaahhrraanniiččíí……

Je pravdou, že nám účinkování v zahraničí vyhovu-
je už proto, že tam se projekty etablují zpravidla už
formou vyhledávání námětů a vzájemnou komunika-
cí mezi objednatelem a realizátorem. Svět více spo-
lupracuje. Víme, co dělá naše tzv. světová konkuren-
ce, protože si úplně běžně vyměňujeme názory, půj-

čujeme zařízení nebo i odborníky, když někdo
z nás potřebuje pomoc. Tohle v českém klimatu
moc nefunguje.

JJaakkéé  jjssoouu  vvee  ssvvěěttěě  oohhňňoossttrroojjnnéé  ttrreennddyy??
V Severní Americe a v Asii dnes technický po-

hled a komerce vytěsňují řemeslo. Synchronizo-
vaný ohňostroj s hudbou je možno pojmout tak,
že téměř ke každému efektu „přímo na komoru“

(jak my říkáme) přivedete roznět a vše řídí počítač.
Vedle toho jsou stále prezentace, považované za ty
nej, kdy existují určitá omezení. Znamená to např.,
že dostanete plochu třiceti minut, ale můžete pouze
stokrát zmáčknout tlačítko. Není ale výjimkou mít
dva a půl tisíce odpalů, jako např. na tradičním
ohňostrojném festivalu v Montrealu. Firmy, které po-
užívají jedině ruční odpalování, tam jsou totálně
handicapované. Na světě existuje jen pár firem, kte-
ré pravidelně tyto computerové ohňostrůjce poráží.
Patříme mezi ně, protože v těchto typech show do-
kážeme tvořit to, čím jsme nejcennější. Imaginaci
a řemeslo. Držíme kanadský rekord v počtu „misfire
shells“ v rámci téměř dvacetileté existence dnes již
mnoha stovek ohňostrojů typu „pyromusical show“.
V roce 2001 nám na úžasné lokaci s jezerem a mo-
hutným vodopádem u Québec City zůstal nevystře-
len jeden jediný z téměř čtyř tisíc projektilů. Téměř
absolutní výkon. Pro všechny renomované produ-
centy světa to byl zřetelný signál, že jsme nejen
efektní, ale i efektivní a bezpeční.
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ZZůůssttaaňňmmee  jjeeššttěě  vv KKaannaadděě,,  ccoo  llooňňsskkéé  lléé--
ttoo  aa vvaannccoouuvveerrsskkýý  ffeessttiivvaall  „„SSllaavvnnoosstt
ssvvěěttllaa““??

Ten je vyvrcholením gala těch nej. Do
Vancouveru se dostane pouze velice
omezený počet firem. Zve se na bázi
systému show, které musíte v Severní
Americe předvést. Nám se to povedlo
v situaci, kdy „HSBC Power Smart Ce-
lebration of Light“ byla první velkou ak-
cí poté, co bylo oznámeno, že se Van-
couver stal městem olympijským. Tisk
i ostatní média byla naprosto vybuzená
a my měli zahajovací show. Pracovali
jsme souběžně na dvou velkých ná-
mořních lodích, každé sto dvacet met-
rů dlouhé. Novináři za námi přijížděli
na člunech a znova a znova se neustá-
le střídali. Každý druhý novinář tu je ho-
kejovým fandou, a my jsme si uvědo-
mili, jak je příjemné pracovat v pozitiv-
ně naladěném prostředí, kde se od vás
čeká, co předvedete, protože Kanaďan
má zafixováno, Čechy v žádném přípa-
dě nepodceňovat. Je to úžasný, nepo-
psatelný pocit, když na tři sta padesát
tisíc účastníků show v kosmopolitním
Vancouveru s velikým očekáváním věcí
příštích při české hymně povstane
a pak aplauduje české show. Byl jsem
neskonale hrdý na svoji vlast a na po-
ctivou, invenční práci svých kolegů ve
všech přípravných fázích i při realizaci.
Mrazilo mne v zádech.

TToo  bbyy  aassii  kkaažžddééhhoo,,  kkddoo  mmáá  ppoozziittiivvnníí
vvzzttaahh  kkee  ssvvéé  vvllaassttii  aa ppookkoorruu  ppřřeedd  oossuu--
ddeemm..  OOssttaattnněě  jjeeddeenn  zz nneejjúússppěěššnněějjššíícchh
ččeesskkýýcchh  ssppoorrttoovvccůů  vvššeecchh  ddoobb,,  ddvvoojjnnáá--
ssoobbnnýý  oollyymmppiijjsskkýý  vvííttěězz  aa mmnnoohhoonnáássoobb--
nnýý  vvííttěězz  SSvvěěttoovvééhhoo  ppoohháárruu,,  rryycchhlloossttnníí
kkaannooiissttaa  MMaarrttiinn  DDookkttoorr  vv iinntteerrvviieeww  pprroo
sseeddmméé  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  22000011  řřeekkll::
„„KKaannooiissttiikkaa  jjee  ssppoorrtteemm,,  vv kktteerréémm  nneebbýý--

vváá  pprraavviiddlleemm,,  žžee  kkddoo  jjeeddnnoouu  vvyyhhrraajjee,,  vvyyhhrráávváá  ppoořřáádd..
NNaaooppaakk  ppoosslleeddnníí  ddoobboouu  jjee  ttoo  ttěěžžššíí  aa ttěěžžššíí..  KKoonnkkuurreenn--
ccee  jjee  ččíímm  ddááll  ppooččeettnněějjššíí  aa rryycchhlleejjššíí..  BByyll  bbyycchh  pprroottoo  rráádd,,
kkddyybbyy  ssee  mmii  ii nnaaddáállee  vveeddlloo..  JJee  ttoo  nnááddhheerrnnýý  ppoocciitt  vviidděětt
ččeesskkoouu  vvllaajjkkuu  ssttoouuppaatt  nnaa  ssttoožžáárr..  NNuuttiitt  ssvvýýmmii  vvýýkkoonnyy
ppoořřaaddaatteellee  zzáávvooddůů  ccoo  nneejjččaassttěějjii  hhrráátt  ččeesskkoouu  hhyymmnnuu,,
kktteerroouu  vvnníímmáámm  jjaakkoo  nneejjhheezzččíí  ppíísseeňň  nnaa  ssvvěěttěě..““
UU vvááss  ttoommuu  bbuuddee  oobbddoobbnněě..  TTii,,  kkddoo  jjssmmee  vveeppřřeedduu,,
uukkaazzuujjeemmee  cceessttuu  jjiinnýýmm,,  vv uumměělleecckkýýcchh  řřeemmeesslleecchh
aa vv uumměěnníí  ii mmnnoohhaa  eeppiiggoonnůůmm..  JJaakk  jjssttee  aallee  úússppěěššnníí
vv tteepplleejjššíícchh  ššíířřkkáácchh  nnaa  SSttřřeeddnníímm  vvýýcchhoodděě  uu aarraabb--
sskkýýcchh  kklliieennttůů??

Arabští zákazníci jsou úžasně kreativní a inspirativ-
ní. Získáváme od nich spousty zajímavých podnětů.
V Ománu nás přivítal ministr kultury, mládeže a lásky
se slovy: „Vítáme vás v zemi Šeherezády, zde platí je-
jí moudrost a zákony.“ Do Ománu jsme se dostali ja-
ko vítěz konkurzu na zahajovací ceremoniál fotbalo-
vého šampionátu zemí v Arabském zálivu. Vybrali si
nás ze sedmnácti firem světa. Pikantní na tom byl
důvod, proč si nás, českou firmu, pozvali ke

In the Mood Night, filmov˝ festival 
v Cannes, 1993

Adam's Green Lane, Lond˝n, 1993
Carmina Burana Open Air Opera,

Mnichov, 1994
Inaugurace slavnostnÌho osvÏtlenÌ

katedr·ly sv. VÌta, Praûsk˝ hrad, 1995
Rolling Stones Voodoo Lounge Tour,

Praha 1995
Take with Pepsi, multimedia show

K¯iûÌkova font·na, Praha 1995
Michael Jackson History Tour, Praha

1996
Opening Ceremony Football Cup of the

Arabic Council, multimedia show,
Muscat, 1996

National Day Celebration, multimedia
show, Sur, 1996

Sony Promotion, Karlovy Vary, 1997
Kiss Alive Worldwide Tour, Praha 1997

Mozart's Baroque Prague, Trojsk˝
z·mek, Praha 1997

Ecce Gratum, pyromusical, Ignis
Brunensis Fireworks Competition, vÌtÏz,

Brno, 1998
Million Eurotel Show, Praha, Brno 1999

Inaugurace slavnostnÌho osvÏtlenÌ
N·rodnÌho muzea, Praha 1999
PrvnÌ den v NATO, Praha 1999

ZkrocenÌ ohnivÈ bou¯e, Ignis Brunensis
Fireworks Competition, vÌtÏz, Brno, 2000

Millenium 2000, Praha
OheÚ a voda, pyromusical, 

Ignis Brunensis Fireworks Competition,
Brno, 2001

Watching The Fires Light, pyromusical,
Les Grands Feux Du Casino, Ottawa, 2001

Watching The Fires Light, pyromusical,
Les Grands Feux Loto, QuÈbec, 2001

Ecce Gratum, pyromusical, 8th
International Fireworks Competition,

vÌtÏz, Hamburg, 2001
Mystery, pyromusical, Ignis Brunensis

Fireworks Competition, vÌtÏz, Brno, 2002
BaroknÌ ohÚostroj, 

z·mek v KromÏ¯Ìûi, 2002
NovoroËnÌ ohÚostroj, Praha, 2003

Mystery, pyromusical, Ignis Brunensis
Fireworks Competition, Brno, 2003

ItalovÈ na äpilberku, pyromusical, hrad
äpilberk, Brno, 2003

Wilde ä·rka, pyromusical, 2nd
Campionato Europeo Fuochi d'Artificio,

Campione, 2003
Mystery, pyromusical, Les Grands Feux

Loto, QuÈbec, 2003
Woman on Fire, 2nd HSBC Price

Celebration of Light, Vancouver, 2003
Rolling Stones ñ Licks World Tour, 

Praha, 2003
Music for the Royal Fireworks, 

koncert »eskÈ filharmonie, z·mek
JaromÏ¯ice, 2003

NovoroËnÌ ohÚostroj, Praha, 2004 

Z v˝znamn˝ch
ohÚostroj˘

o  n · s



konkurzu. Jeden z poradců a garantů požadované
originality show má rád kreslené filmy od Jiřího Trnky,
a hledal tudíž někoho v jeho rodné zemi. Po této
úspěšné realizaci jsme obdrželi nabídku podílet se
na stodesetiminutové megashow pro sultána Kabú-
se v den jeho narozenin. Arabský klient, vedle tradič-
ní dekorativnosti, která nám sedí, a zázemí spousty
„zbytečností“, jež jsou na ohňostroji báječné, má
touhu vyjadřovat myšlenku nějakým aktem, který je
k přemýšlení. Jejich reakce nejsou tak spontánní ja-
ko u hokejových fanoušků ve Vancouveru. Oceněním
naplnění představ je reakce ústřední osobnosti. Po-
kud je sultán zaujat, zareaguje pozvednutím obočí.
Jeho zájem je přijímán úžasně pozitivně. Show se
okamžitě hodnotí ve svých podstatných sděleních.
Nikdo od vás nechce slyšet, že něco nefungovalo,
třebaže tam, kde podle původní lokace byla poušť,

mezitím vzniklo obrovské parkoviště, čímž se do pů-
vodního scénáře dostaly nějaké nelogičnosti. Jestliže
se má otevřít obrovitá mořská mušle a z ní vycházet
mnoho vulkanických ohňů a stříbrných crak klingů,
tak to skutečně nemůžeme udělat z parkoviště plné-
ho aut. Ale zároveň to pouze nepřesuneme na jiné
místo, protože bychom tím odlákávali pozornost.
Takže jsme tento efekt trošičku upravili a dali do jiné
části. Dotaz při obhajobě je však třeba zodpovědět
(a to jsme se naučili) jiným sdělením: „Není možno
očekávat, že když zasadíme semeno zde, že nám vy-
roste květina tam.“

ČČíímm  nnaa  sseebbee  vváážžeettee  ttaakk  oobbrroovvsskkoouu  ppoozzoorrnnoosstt  zzaahhrraa--
nniiččnníícchh  kklliieennttůů??

Tím, že nedáváme přednost množství zakázek, ale
přistupujeme k nim z hlediska jejich delikátnosti. Za-
jímáme se o projekty, kde se můžeme etablovat v pl-
né šíři. Inklinujeme k původním originálním produk-
cím a často se vyskytujeme na místech velmi odváž-
ných. Např. v rámci úžasných představení na brněn-
ských lokacích v rámci již tradičního mezinárodního
ohňostrojného festivalu „Ignis Brunensis“ je to i pro-
jekt galashow na hradě Špilberk, který je jedním
z nejúžasnějších míst, kde jsme kdy pracovali. Má

neuvěřitelně organizačně schopný a kreativní mana-
gement, který nejenom že se vyjadřuje a dává sou-
hlas k nějakému ohňostroji, ale aktivně se zúčastňu-
je na vytváření námětu. Podnětem k jedné ze show
na Špilberku bylo to, že jsem se v Turíně v restauraci
bavil s Italy nejen o Nedvědovi, ale také o festivalu
v Brně. Po zaznění jména Špilberk se do naší debaty
okamžitě vmísil personál podniku. Italové znají hod-
ně z historie vlastní země. Tehdy ale s překvapením
konstatovali, že už konečně ví, kde ten Špilberk je.
Věděli, že existuje pevnost, věznice, kde byla držena
spousta italských vlastenců. Pro ně to ale bylo kdesi

v Rakousku. Byla to pro ně nová informace. Na zákla-
dě toho impulzu jsme začali s ředitelem Špilberku
spolupracovat na tom, abychom nejenom Italům, ale
i ostatní veřejnosti ukázali hrad Špilberk v dalších
souvislostech a vzdali poctu Italům. Tak vzniklo show
„Italové na Špilberku“, kde jsme se sladěním hudby
a ohňostrojných efektů pokusili obrátit se do doby,
kdy byl Špilberk věznicí, a zároveň poukázat, že sou-
časný hrad Špilberk je otevřen jiným velice pozitiv-
ním záležitostem.

➤➤ www.flash-sfx.cz
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rok film hlavnÌ protagonistÈ
1991ñ94 The Young Indiana

Jones Chronicles Sean Patrick Flanery, George Hall
1994 Underground Miki ManojloviË, Lazar Ristovski
1994 Fatherland Rutger Hauer, Miranda Ritcherdson
1995 The Ring Natassja Kinski, Michael York
1995 Mission: Impossible Tom Cruise, Jean Reno, Emilion Estevez
1997 Plunkett and Macleane Liv Tyler, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller
1997 Les Miserables Liam Neeson, Uma Thurman, Geoffrey Rush
1998 La Nina de tus Ojos PenÈlope Cruz
1999 Harrison's Flowers Andie Mac Dowell
1999 Dungeons & Dragons Bruce Payne, Jeremy Irons
1999 Joan of Arc Milla Jovovich, Dustin Hoffman, 

(by Luc Besson) Faye Dunaway, John Malkovich
1999 Joan of Arc Leelee Sobieski, Chad Willettt,

(by Christian Duguay) Jacqueline Bisset
1999 7 Days to Live Amanda Plummer
2000 From Hell Johnny Depp
2000 The Affair of the Neklace Hillary Swank
2000 A Knight's Tale Heath Ledger
2000 The Mists of Avalon Angelica Houston
2000 The Zookeeper Sam Neill
2001 Napoleon GÈrard Derpardieu
2001 Bad Company Anthony Hopkins
2001 Hart's War Bruce Willis, Colin Farrell
2001 Death Watch Jamie Bell, Laurence Fox
2001ñ02 Shanghai Knights Jackie Chan
2001ñ02 XXX Vin Diesel, Samuel L. Jackson
2002 A Sound of Thunder Edward Burns, Ben Kingsley, Catherine Mc Cormack
2002 Zhivago Hans Matheson, Sam Neill
2002 The League 

of Extraordinary Gentleman Sean Connery, Peta Wilson
2002 The Bourne Identity Matt Damon
2003 Van Helsing Hugh Jackman
2003 The Origins of Evil Robert Carlyle
2003 Hellboy Ron Perlman
2003 Tristan & Isolde Sophia Myles, James Franco
2003 The Brothers Grimm Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci, 

Jonathan Pryce
2004 AvP Lance Henriksen

Z  f i l m o v ˝ c h  p r o j e k t ˘

o  n · s
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100 let 
hotelu Pa¯Ìû

P¯ed 1000 lety
V okolí brány Horské (pozdější Prašné) od nepa-

měti vždycky bylo živo. V době nejstarší stával zde
dům Mikuláše, člena mocné a vážené rodiny
Velfloviců. Pozdější dům koupil král Václav IV., kte-
rý skoupiv i ostatní domy, zřídil zde dům královský
– curiam regis – kdež, když hrad pražský r. 1383
shořel, skoro nepřetržitě bydlil. V době nepokojů
tuto mistr Jan Hus r. 1419 přibil na vrata vyhlášku

svoji. Ve dvoře královském byli před bitvou na Žiž-
kově ubytováni Táboři. Po králi Václavu IV. sídlil
zde Zikmund, po něm i Albrecht a Ladislav. Když
králem stal se Jiří Poděbradský, zasedal v místech
těchto r. 1492 sněm. Nový král Vladislav II. jen
krátce tuto ve dvoře královském pobyl a za nepo-
kojů odstěhoval se r. 1483 na hrad. Od těchto ča-
sů dům pustl. V letech pozdějších domy aspoň tro-
chu byly udržovány. R. 1631 arcibiskup Arnošt
Harrach vše koupil a zařídil zde seminář. Za vpádu
sasského vojska budovy spáleny a vydrancovány.
Po opravě r. 1635 opět počalo se zde přednášeti,

bylo tu i gymnasium, knihovna a i tiskárna arci-
biskupská. Když seminář přeložen do Klementina,
byla zde kasárna, zvaná Králodvorskými a od r.
1869 až do r. 1900 kadetní škola. K rozsáhlé bu-
dově arcibiskup Jan hrabě Valdstein r. 1694 při-
stavěl kostel sv. Vojtěcha. R. 1899 kadetní školu
i s kostelem koupila Živnostenská banka a v létě
1902 počato s bouráním všech těchto památných
budov, po kterých jako vzpomínka zůstalo pojme-
nování ulice Králodvorské.

Dr. Tichý, Lysá n. L.

Hotel Pa¯Ìû slavÌ 100. v˝roËÌ. Novogo-
tick· budova hotelu v samÈm srdci Pra-
hy, v sousedstvÌ ObecnÌho domu a Praö-
nÈ br·ny, s v˝razn˝mi secesnÌmi prvky,

byla postavena v roce 1904. V roce
1991 se hotel vr·til zpÏt do rukou rodi-
ny Brandejs˘, jejÌû hoteliÈrsk· tradice
trv· jiû vÌce neû 150 let. Priv·tnÌ hotel
je dnes spravov·n vnukem AntonÌna

Brandejse, kterÈmu se poda¯ilo po z·-
sadnÌ rekonstrukci v roce 1998 vr·tit

hotelu Pa¯Ìû punc ranÈ secese.

h o t e l

Jest vzornÏ organisov·n
Pražské hotely v posledních letech získa-

ly neobyčejné obliby mezi zahraničním
cestujícím publikem, a můžeme říci, že
Praha není vyhledávána jen pro své histo-
rické památky, nýbrž i pro příjemný pobyt
v hotelích. Jedním z hotelů, který byl příči-
nou obliby Prahy u cizinců, jest bezesporu
hotel „Paříž“, který svým komfortem a od-
borným vedením vyhoví každému, i velmi
náročnému cestujícímu. Hotel „Paříž“ jest
mezi pražskými hotely jeden z podniků nej-
modernějších: jest vzorně organisován ne-
jen po stránce vnějšího komfortu, ale i po
stránce vnitřní organisace. Již v dobách
předválečných byl hotel „Paříž“ nejmoder-
nějším ze všech hotelů pražských a těšil se
vždy přímo tradiční dobré pověsti.

P˘sobÌ dojmem imposantnÌm
Hotel „Paříž“ jest jednou z nejmohutněj-

ších staveb v centru města a celkový po-
hled na podnik působí dojmem impo-
santním. Třebaže postaven jest v centru
obchodního života, přece jen solidní stav-
bou a vnitřním zařízením zaručuje návště-
vníku příjemné ubytování. Z oken a balko-
nů hotelu z jedné strany jest úchvatný po-
hled na rušný život velkoměsta, z druhé
strany pak, zvláště ve vyšších patrech, ote-
vírá se nádherný pohled na nejstarší část
Prahy, jejíž spletité střechy a nesčetné vě-
že nadchnou návštěvníka k upřímnému
obdivu, zvláště když tato panorama zakon-
čena jest malebným pohledem na světo-
známé a jedinečné Hradčany.

Halla s elegantnÌ v˝zdobou
Prostorným vchodem vstoupíme do ho-

telové hally. Návštěvník ihned při vstupu
přijat jest hotelovými úředníky a zřízenci,
kteří přidělí mu pokoj, postarají se o jeho



h o t e l

w w w . e - v s u d y b y l . c z 13

Raně secesní hotel Paříž je i po stu letech
stále mladým moderním hotelem. Pro
své prvotřídní služby, kvalitu ubyto-
vání, stravování i banketový servis
je odborníky řazen mezi evropskou
a světovou hotelovou špičku. Majitelé
hotelu trvale výrazně investují do jeho vy-

lepšování, což v současné době ilustruje nová hala,
u níž bylo navázáno na původní design; nově polože-
ná mozaika před hlavním vchodem vypracovaná po-
dle původní podlahy z doby před 80 lety; a nová tvář
kavárny Café de Paris s novým barem Chez Amis – již
téměř sto let oblíbené místo setkávání. V současné
době probíhá opět renovace pokojů dle posledních
světových standardů. Hotel disponuje 86 pokoji,
z toho 9 Junior Suites, 3 apartmány a jedním prezi-
dentským apartmá – Royal Tower Suite, umístěným
ve věži. Klimatizované pokoje jsou vybaveny telefo-
nem s přímou linkou a hlasovou schránkou, televizí
se satelitními programy, Pay TV, připojením na inter-
net, minibarem, trezorem a požárními hlásiči. Luxus-
ní koupelny s vytápěnými podlahami jsou vybaveny
fény, masážními sprchami, kosmetickými zrcadly,
kosmetickými doplňky a župany. K pohodlí hostů
slouží nejen legendární Café de Paris a francouzská
Gourmet restaurace Sarah Bernhardt, ale i Relax
Club se saunou a Ayurveda masážemi.

➤➤ www.hotel-pariz.cz

zavazadla a udělí mu všestranné informace.
Hotelová halla překvapí elegantní výzdobou.
Upoutá nás jistě i telefonní centrála, jež umís-
těna jest v recepci umožňuje spojení nejen res-
tauračních hostů, ale i hotelních s celým svě-
tem, a tak zvláště obchodní kruhy, z nichž velké
procento návštěvníků jest složeno, mohou nej-
pohodlnější cestou své obchodní záležitosti vy-
řizovati.

Nejen ¯ada luxusnÌch apartement˘
Ku komfortu moderního hotelu náleží i řada

výtahů. Prostornou chodbou doprovodí nás zří-
zenec do pokoje, který opět překvapí nás svou
výpravou. Cenný nábytek v moderním prove-
dení, praktické skříně, účelné psací stoly, cent-
rální topení, tekoucí studená a teplá voda,
zvláštní důraz pak klade se na účelné osvětle-
ní, což činí pobyt v pokoji velmi příjemným. Té-
měř v každém pokoji umístěn jest cenný origi-
nál. Hotel „Paříž“ má nejen celou velkou řadu

luxusních apartementů s vlastním předpoko-
jem, salonkem, ložnicí a koupelnou, nýbrž i ce-
lou řadu pokojů, sice jednoduchých, ale útul-
ných, takže ředitelství podniku může vyhověti
všem vrstvám cestujícího publika.

D˘kazem znamenitÈ kvality
Z hotelové hally vchází se do elegantní re-

staurace, v níž schází se nejen veškeré hotelo-
vé publikum, nýbrž i význačná pražská společ-
nost, což jest nejlepším důkazem znamenité
kvality podávaných jídel a nápojů. K ní připoju-
jí se dva salonky. Okolnost, že v hotelu „Paříž“
pořádají se nejskvělejší bankety, jest důka-
zem, že nejen hotelová část, ale i restaurační
jest v každém směru prvotřídní. Společenské
místnosti podniku doplňuje prostorná kavár-
na, která jest dostaveníčkem pražského ob-
chodního světa. Na výzdobě kavárny pracovali
nejen zkušení dekoratéři, nýbrž i kavárenští od-
borníci a není tedy divu, že kavárna svou vý-
zdobou, dále i svým komfortem vyhoví i těm
nejzhýčkanějším návštěvníkům. Mezi největší
komfort kavárny patří velké množství časopisů
a revuí, a v tomto směru kavárna hotelu „Paříž“
vybavena jest opravdu velmi bohatě.

ModernÌ hotelov˝ podnik
Moderní hotelový podnik vyžaduje četné pro-

vozovny vnitřní a v tomto směru může se hotel
„Paříž“ pochlubiti nejen nejmoderněji zaříze-
nou kuchyní a vzorným sklepním hospodář-
stvím, nýbrž i dokonalým strojním zařízením.
Vedoucí myšlenkou podniku je, připraviti hostu
příjemný pobyt, aby nejen při opětovné návště-
vě Prahy opět rozhodl se pro hotel „Paříž“, ný-
brž aby každý host stal se propagátorem toho-
to podniku. Proto každému hostu je věnována
individuální péče a plná pozornost, jejímž vý-
sledkem je, že okruh návštěvníků a příznivců
hotelu „Paříž“ neustále se rozšiřuje.

M. A. Kassowitz

Hotel Pa¯Ìû 
p¯ed 80 lety

Hotel Pa¯Ìû
v roce 2004
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NNáárrooddnníí  ffeeddeerraaccee  hhootteellůů  aa rreessttaauurraaccíí
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  vvyyhhlláássiillaa  ppaannaa  PPaavvllaa
BBrrddiiččkkuu,,  ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  BBeesstt
WWeesstteerrnn  PPrreemmiieerr  HHootteelluu  IInntteerrnnaattiioonnaall
BBrrnnoo,,  „„HHootteelliiéérreemm  rrookkuu  22000033““..  NNaa
oottáázzkkuu,,  ccoo  ttoommuu  řřííkkáá,,  mmii  ooddppoovvěědděěll::

Ohromně mne to těší. V každém pří-
padě bych tohoto ocenění nedosáhl,
kdybych neměl vynikající spolupra-
covníky a hotel výsledky. Hotel Inter-
national Brno neustále investuje do
rozvoje lidských zdrojů a do své vybavenosti včetně
zázemí. Díky tomu se nám daří být mladým moder-
ním hotelem s tradicí. V hotelnictví platí: náš zákaz-
ník, náš pán. Průběžné vylepšování standardu
a kvality poskytovaných služeb je základem úspě-
chu. Nezapomínejme na to, jak silná konkurence
v rámci čtyřhvězdičkových hotelů v Brně je. Ve
dvaašedesátém roce byl International bezkonku-
renčně nejlepším hotelem v celé tehdejší Česko-

slovenské republice. Už i z toho důvo-
du chceme o ta první místa bojovat.
V Brně na zlatou medaili bezesporu
máme. V loňském roce jsme dosáhli
indexu 114 %. Bohužel, mám obavy,
že to byl rok výjimečný. Loni se k nám
vrátila řada firem a opakovaly se
u nás velké akce. Hotel International
Brno má dobré jméno. Tím, že se
o něm šíří další pozitivní reference,

získáváme nové zákazníky, což je pro jakýko-
liv hotel to nejdůležitější.

RRáádd  bbyycchh  ss vváámmii  hhoovvoořřiill  ii oo vvaaššíí  ggaassttrroonnoommiicckkéé
nnoovviinnccee,,  aa ttoo  oo jjaappoonnsskkéé  kkuucchhyynnii..

Ta se týká našeho restaurantu Luculus, který
se orientuje na moderní mezinárodní kuchyni.
Po zaškolení japonskými kuchaři a ve spolu-
práci s dodavatelem originálních ingrediencí
jsme u nás začali produkovat japonské sushi.
Je to věc nesmírně zajímavá, zdravá a pro hos-
ty přitažlivá. Provozujeme ale i klasickou

Plzeňskou restauraci. V Brně jsme jedni z mála, kteří
děláme pro své hosty (dá se říci štamgasty)
žemlovku, palačinky s tvarohem, koprovou omáčku
a jiné lahůdky, které vařily naše babičky.

VV ssoouuvviisslloossttii  ss BBrrnneemm  aa nneejjvvěěttššíímm  mmoottoorriissttiicckkýýmm
ppooddnniikkeemm  vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  bbyycchh  ppřřiippoommnněěll,,  žžee
mmoottoorriissmmuuss  jjee  aattrraakkttiivvnníímm  ttéémmaatteemm  aa jjeehhoo  nnáávvššttěěvv--
nnoosstt  ddoossaahhuujjee  aažž  kkee  ddvvěěmmaa  ssttůůmm  ttiissííccůůmm  ppřříímmýýcchh
ddiivváákkůů  uu ššppiiččkkoovvééhhoo  mmoottoorriissttiicckkééhhoo  ppooddnniikkuu,,  ccoožž
jjiinnýý  ssppoorrtt  vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  nneemmáá..  PPaannee  řřeeddiitteellii,,
mmoottooccyykklloovváá  GGrraanndd  PPrriixx,,  kktteerráá  ssee  uu vvááss  vv BBrrnněě  nnaa
MMaassaarryykkoovvěě  ookkrruuhhuu  ppoojjeeddee  2222..  ssrrppnnaa,,  jjiissttěě  dděělláá  rraa--
ddoosstt  nneejjeenn  vváámm,,  hhootteelliiéérrůůmm  aa lliiddeemm  ppooddnniikkaajjííccíímm
vv cceessttoovvnníímm  rruucchhuu,,  aallee  eennoorrmmnněě  ppoossiilluujjee  kkuuppnníí  ssíílluu
vv BBrrnněě  aa ookkoollíí..

Srpnová Velká cena, ale i řada akcí pořádaných ak-
ciovou společností Veletrhy Brno, to jsou záležitosti
světového významu. Kdyby se Brno mělo se srovna-
telnou účinností zviditelňovat a lidi k návštěvě lákat
jinými způsoby, stálo by to strašné peníze. Nejen pro
zdejší podnikatelské subjekty, ale pro českou ekono-
miku je obrovským přínosem, jestliže se o Brnu v mé-
diích hovoří a píše jako o místě události světového
významu. Jestliže Českou republiku v souvislosti
s motocyklovou Grand Prix v Brně, mezinárodními ve-
letrhy, ohňostrojovým festivalem či festivalem „Brno,
město ve středu Evropy“ navštěvují statisíce zahra-
ničních turistů. Domnívám se proto, že si např. Velká
cena Brna ze strany politiků i státních orgánů zaslou-
ží velkorysejší a razantnější podporu.

h o t e l

PPaavveell  BBrrddiiččkkaa

V BrnÏ m·me 
na zlatou
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ZZmmíínniill  jjssttee  vveelleettrrhhyy……
Díky tomu, že je Brno místem konání v globálním

a bezesporu celoevropském měřítku unikátních ve-
letržních akcí, se rovněž dostáváme do všeobecného
povědomí. Mám radost z vysoce profesionálního pří-
stupu společnosti Veletrhy Brno, a.s. Tento dojem si
od nás z Brna zřejmě odnáší většina návštěvníků
a vystavovatelů, což pozitivně působí na celkový byz-
nys související s incomingem do Brna.

ZZaa  ddvvaa  mměěssííccee  ssee  ssttaanneemmee  oobbččaannyy  EEvvrrooppsskkáá  uunniiee..
JJsseemm  ppřřeessvvěěddččeenn,,  žžee  nnáášš  vvssttuupp  BBrrňňaannyy  nneeppřřeekkvvaappíí,,
pprroottoožžee  BBrrnnoo  bbyylloo  vvžžddyy  kkoossmmooppoolliittnníí  ttoolleerraannttnníí  mmee--
ttrrooppoollíí,,  kkddee  kkooeexxiissttoovvaallaa  aa vv rrůůzznnýýcchh  ssyynnttéézzáácchh  ssee
uuppllaattňňoovvaallaa  sslloovvaannsskkáá,,  rroommáánnsskkáá,,  ggeerrmmáánnsskkáá,,  uuhheerr--

sskkáá  ii žžiiddoovvsskkáá  kkuullttuurraa  OOssttaattnněě  ii ddííkkyy  ttééttoo  cchhaarraakktteerriiss--
ttiiccee  ssii  BBrrnnoo  zzaasslloouužžiilloo  bbýýtt  mměěsstteemm  ppaammááttkkyy  UUNNEESSCCOO..
VVáášš  pprriimmááttoorr,,  PPeettrr  DDuucchhooňň,,  mmii  kk ttoommuuttoo  ttéémmaattuu  pprroo
sseeddmméé  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  22000022  řřeekkll::  „„VViillaa  TTuuggeennddhhaatt
jjee  ssvvěěddkkeemm  nnaaššiicchh  mmooddeerrnníícchh  dděějjiinn..  NNaa  vviilluu  llzzee  ppoohhllíí--
žžeett  jjaakkoo  nnaa  pplloodd  tteehhddeejjššííhhoo  mmnnoohhoonnáárrooddnnoossttnnííhhoo
aa mmuullttiikkuullttuurrnnííhhoo  ssoouužžiittíí  vv BBrrnněě  ttřřiiccááttýýcchh  lleett  mmiinnuullééhhoo
ssttoolleettíí..  

KKoommbbiinnaaccee  vvllaassttnnííkk  žžiiddoovvsskkééhhoo  ppůůvvoodduu,,  aarrcchhiitteekktt
nněěmmeecckkééhhoo  aa ččeesskkáá  ssttaavveebbnníí  ffiirrmmaa  jjee  vveellmmii  ppřříízznnaačč--
nnáá..  IIlluussttrruujjee,,  jjaakk  sslloouužžiilloo  mměěssttuu  kk dduuhhuu,,  kkddyyžž  zzddee  lliiddéé
žžiillii  nnaa  zzáákkllaadděě  pprriinncciippuu  oobbččaannsskkééhhoo  ssoouužžiittíí  aa nnáárroodd--
nnoosstt  ppoonneecchháávvaallii  vvěěccíí  ssoouukkrroommoouu,,  ss nníížž  nneettřřeebbaa
ššeerrmmoovvaatt  nnaa  ffaannggllíícchh  vveennkkuu  nnaa  uulliiccii..““

Vstup Česka do Evropské unie bude určitým kro-
kem kupředu. Při překračování státních hranic skon-
čí značná část rutinních úředních úkonů, které mno-
hé lidi odrazovaly od návštěvy Česka. Myslím, že lidé
pracující a podnikající v cestovním ruchu včetně ho-
telnictví a pohostinství mají v této oblasti náskok
před řadou dalších hospodářských odvětví. S obyva-

teli Evropské unie, svými hosty, se setkáváme řa-
du let. Máme s nimi zkušenosti. Neříkám, že nás
nemůže nic překvapit, nicméně věřím, že Hotel In-
ternational Brno a vůbec brněnské hotelnictví
jsou na vstup do Evropské unie připraveni.

PPookkuudd  vvááss  nněěkkddoo  nneebboo  nněěccoo  zzaasskkooččíí,,  bbýývváá  ttoo

zz vvllaassttnníícchh  řřaadd..  KKrroomměě  ttoohhoo,,  žžee  ssii  nnaaššiinnccii  vvyymmyyss--
lleellii,,  žžee  nnaappřř..  kkoobbeerreecc,,  kktteerrýý  jjee  ttřřeebbaa  zzaa  ččttyyřřii  rroo--

kkyy  vvyymměěnniitt,,  ooddeeppiissuujjeettee  ppaaddeessáátt  lleett,,  ččeekkáá
vvááss,,  ssuubbjjeekkttyy  ppooddnniikkaajjííccíí  vv uubbyyttoovváánníí
aa ssttrraavvoovváánníí,,  oo 1144  %% vvyyššššíí  DDPPHH,,  ccoožž  ssaa--

mmoo  oo ssoobběě  ssiiccee  nneenníí  rraaddoossttnnéé,,  aallee  cchhttíítt

mměěnniitt  pprraavviiddllaa  hhrryy  vv ppůůllccee  rroozzeehhrraannéé  sseezzoonnyy,,  ttoo  jjee
vvyylloožžeenněě  kkoollaappssoovvéé..  MMaarrššáálluu  AAlleexxaannddrruu  VVaassiilljjeevvii--
ččii  SSuuvvoorroovvoovvii  ((11772299  ––11880000))  jjee  ppřřiippiissoovváánn  vvýýrrookk::
„„TTěěžžkkoo  nnaa  ccvviiččiiššttii,,  lleehhkkoo  nnaa  bboojjiiššttii..““  NNaaššii  ppoommaazzaa--
nníí,,  zzřřeejjmměě  ppoodd  ddoojjmmeemm  ttýýlloovvéé  iilluuzzee,,  kkoonnaajjíí,,  jjaakkoo
žžee  jjee  ttoo  jjeenn  jjaakkáássii  hhrraa..  EEvvrrooppsskkáá  uunniiee  aallee  nneenníí  ccvvii--
ččiiššttěěmm..  DDoo  ttéé  ttzzvv..  EEvvrrooppyy  nneejjssmmee  ppřřiijjíímmáánnii,,  aabbyy
ččeesskkéé  ffiirrmmyy  ssnnaaddnněějjii  zzíísskkáávvaallyy  ppřřííssttuupp  nnaa  eevvrroopp--
sskkéé  ttrrhhyy..  OOppaakk  jjee  pprraavvddoouu..  PPrroottoo  mmnnee  vv ttééttoo  ssoouu--
vviisslloossttii  nnaappaaddáá  cciittáátt  ppřřiippiissoovvaannýý  pprruusskkéémmuu  kkrráállii
FFrriiddrriicchhuu  VVeelliikkéémmuu  ((11771122  –– 11778866)),,  kktteerrýý  vv bbiittvvěě
uu KKoollíínnaa  nnaa  ssvvéé  vvoojjáákkyy  kkřřiiččeell::  „„VVššiivvááccii,,  cchhcceettee  žžíítt
vvěěččnněě??!!““

Nevím, jestli je toto přirovnání stoprocentní.
Ostatně, jsou to vaše pocity. Ale v jedné věci bych
s vámi souhlasil, že zřejmě ze strany našich vlád-
ních a zákonodárných představitelů nebyl dosta-

tek analýz a vůle tyto zákony konzultovat ve správ-
ném čase s odborníky v hotelnictví a cestovním ru-
chu vůbec. Potom by nemuselo docházet k tak pře-
kvapivým zvratům. Smlouvy v jakémkoliv perspektiv-
ním byznysu, a tedy i v cestovním ruchu, se uzavírají
dlouhodobě. A jestliže je něco černé na bílém, tak se
na nějaké zvyšování cen nepřistupuje. Věřím ale, že
si všechny zúčastněné strany uvědomí možné dopa-
dy a že učiní kroky, které povedou k prosperitě ho-
telnictví a národního hospodářství.

HHoovvoořříímmee  ssppoolluu  vv ddoobběě,,  kkddyy  ČČeesskkoo  zzaazznnaammeennáávváá  rree--
kkoorrddnníí  vvýýššii  nneezzaamměěssttnnaannýýcchh……

To má přímou souvislost s tím, že pokud pro turisty,
zahraniční i domácí, oblast cestovního ruchu ještě ví-
ce daňově zatížíme, může se tak stát, že na Česko za-
nevřou. V našem odvětví není možné zaměstnávat ty,
kteří nedokáží vydělávat sami na sebe a na rozvoj fir-
my. Na bedra státu tak přibudou další lidé, kteří roz-
šíří již tak početnou armádu nezaměstnaných. Je to
věc velmi aktuální a z hlediska sociální rovnováhy ne-
bezpečná, když si uvědomíme, kolik lidí v odvětví
cestovního ruchu nachází uplatnění.

➤➤ www.hotelinternational.cz
➤➤ www.brno.cz

h o t e l
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SSppoolleeččnnoosstt  EEuurrooAAggeennttuurr  PPrraahhaa  ppooddnniikkáá
vv oobbllaassttii  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  oodd  rrookkuu
11999900..  VV ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  jjee  jjeeddnníímm
zz nneejjssttaabbiillnněějjii  ssee  rroozzvvííjjeejjííccíícchh  ppooddnniikkaa--
tteellsskkýýcchh  ssuubbjjeekkttůů  vv ttééttoo  oobbllaassttii  vv ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee..  PPrroovvoozzuujjee  vvllaassttnníí  hhootteelloovvýý  řřee--
ttěězzeecc,,  ssííťť  ggaassttrroonnoommiicckkýýcchh  zzaařříízzeenníí
aa cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářř  vvččeettnněě  oodddděělleenníí
kkoonnggrreessoovvéé  ttuurriissttiikkyy..  JJeejjííhhoo  mmaajjiitteellee,,  ppaa--
nnaa  VViilliiaammaa  SSiivveekkaa,,  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall,,  jjaakk  ssee
ddoossttaall  kk hhootteellnniiccttvvíí  aa pprroovvoozzoovváánníí
úússppěěššnnéé  iinnccoommiinnggoovvéé  ffiirrmmyy..

Profesně jsem se s cestovním ruchem poprvé
setkal jako inspektor na odboru kultury. Poté jsem,
jako ty, dělal ředitele kulturního domu. Ten můj spa-
dal pod odbory, jimiž jsem byl v roce 1982 vyzván:
„Pojďte, postavíte největší hotel v České republice.“
Když jsem v roce 1983 přišel do Prahy, byla v Břevno-
vě jedna veliká díra. Pyramidu jsem postavil, uvedl
do provozu a do roku 1987 tam dělal generálního ře-
ditele. Pak jsem pracoval v CKM, kde jsem opět roz-
šiřoval hotelovou síť. Jeden hotel ve Vysokých Tat-
rách, druhý v Praze na Roztylech.

Pak přišel listopad 1989 a cestovní ruch jsme za-
čali dělat z gruntu. Podnikatelská radlice byla velmi
široká. Dováželi jsme čaj z úbočí And a vyváželi nanu-
ky do Polska. Bylo to spíše o cestování. Pro nanuky
jsme si vždy museli dojet a pro čaj rovněž. Již v roce
1990 se nám podařilo udělat první skupinu skuteč-
ných turistů a od té doby vím, že cestovní ruch je to
pravé ořechové, k čemu jsou v Česku úžasné dispozi-
ce. Tenkrát v Praze moc hotelů nebylo, a proto jsme
začali budovat vlastní hotelový řetězec.

JJeeddnnoouu  zz ttvvýýcchh  ppoosslleeddnníícchh  aakkvviizziiccíí  jjee  rreessttaauurraanntt  „„VVoo--
jjaannůůvv  ddvvůůrr““  vv PPrraazzee  nnaa  MMaalléé  SSttrraanněě..  NNeejjeenn,,  žžee  jjee  ttoo
sskkvvěělléé  mmííssttoo,,  aallee  ssvvoouu  aattmmoossfféérroouu  ppřřiippoommíínnáá  ttvvůůjj
„„SSeellsskkýý  ddvvůůrr““  vv PPrraazzee--HHoossttiivvaařřii..

Obstáli jsme ve výběrovém řízení a 31. března bu-
deme tuto unikátní restauraci otevírat. Bude mít 360
míst u stolů. Hostům tu chceme přiblížit historii na-
ší chlouby. Bude zde muzeum piva. Předpokládá-
me netradiční servis, pekáče, pánve, opékání be-
ranů, rožnění prasátek, něco kultury i vystoupe-
ní uměleckých souborů.

PPrrooššeell  sseemm  PPrraa--
hhuu  kkřříížžeemm  kkrráážžeemm..
CChhooddíívvaall  jjsseemm  nneejjeenn  kkoo--
lleemm  ddnneeššnnííhhoo  „„SSeellsskkééhhoo
ddvvoorraa““,,  kktteerrýý  jjssii  pprroomměěnniill  ddoo  mmaa--
lleebbnnéé  kkrráássyy,,  aallee  ii kkoolleemm  uužž  tteehhddyy  nnee--
mmaalleebbnněě  cchhááttrraajjííccííhhoo  mmllýýnnaa  nnaa  BBoottiiččii,,
kktteerrýý  vváámm  ttuu  nnaapprroottii  ddootteeďď  dděělláá  oossttuu--
dduu..

Už ne dlouho. Zahájili jsme rozsáhlou
rekonstrukci. Bude zde reprezentační
sídlo EuroAgentur Praha. V současné

době v naší firmě v administrativních činnostech pra-
cuje kolem sedmdesáti lidí. Hospodářská část Sel-
ského dvora je nám už malá. Proto jsme naproti za-
koupili památkově chráněný areál na zhruba deseti
tisících metrech čtverečních. V závěru roku se chce-
me pustit do další velké investiční akce, rekonstruk-
ce našeho třiadvacátého hotelu, který máme na Vác-
lavském náměstí v Praze. 

ZZřřeejjmměě  rráádd  rriisskkuujjeešš..  OOssttaattnněě  ii hhootteell  RRaammaaddaa  vv PPrraazzee
nnaa  VVááccllaavvsskkéémm  nnáámměěssttíí  bbyyll  vveellmmii  ooddvváážžnnýýmm  ttaahheemm..

Stál nás velké vypětí. Navíc už jen spojení s čím dál
silnějším americkým hotelovým řetězcem Ramada,
který je dceřinou společností řetězce Marriott, je pro
fyzickou osobu
odvážné. Ale po-
dařilo se. Dokon-
ce jsme do stej-
ného řetězce za-
pojili další námi
provozovaný Air-
port Hotel Pra-

gue, který byl otevřen loni na pražském letišti. Dnes
konstatuji, že to byl dobrý tah, protože rezervační
systém Ramady nám hotely velmi obstojně naplňuje.
Vložené finanční prostředky se bezesporu v brzké do-
bě vrátí. Ramada po nás chce otevřít další hotely,
a tak pro Američany hledáme další perspektivní ob-
jekty na Moravě a v krajských městech.

SS  ttvvoojjíí  ffiirrmmoouu  jjsseemm  ssee  lloonnii  ddvvaa  mměěssííccee  ppoo  ssoobběě  ppoottkkáá--
vvaall  nnaa  PPrraažžsskkéémm  hhrraadděě  ppřřii  vvyyhhllaaššoovváánníí  ssoouuttěěžžee  „„ČČeess--
kkáá  kkvvaalliittaa““  aa ppřřii  ppřřeeddáávváánníí  cceenn  „„ČČeesskkýýcchh  110000  nneejjlleepp--
ššíícchh““..  BByyll  jjsseemm  ppřřííttoommeenn  ii ssllaavvnnoossttnníímmuu  ookkaammžžiikkuu
vv kkoonnggrreessoovvéémm  ssáállee  hhootteelluu  IImmppeerriiaall  vv KKaarrlloovvýýcchh  VVaa--
rreecchh,,  kkddyyžž  jjssii  ppřřeebbíírraall  mmiimmoořřááddnnoouu  cceennuu  NNáárrooddnníí  ffee--
ddeerraaccee  hhootteellůů  aa rreessttaauurraaccíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  zzaa  rroozzvvoojj
hhootteelloovvéé  ssppoolleeččnnoossttii..

EuroAgentur Praha už počtvrté za sebou obhájila
značku kvality Czech Made v cestovním ruchu. V loň-
ském roce jsme od premiéra České republiky obdr-

želi titul Exportér roku 2003. Kvalita a její
uplatňování  je v našem byznysu nezbytná
a po vstupu České republiky do Evropské
unie v květnu 2004 bude ještě důležitější.

VVžžddyy,,  kkddyyžž  ssee  vvrraaccíí  ččeesskkáá  hhookkeejjoovváá  rreepprree--
zzeennttaaccee  zz mmiissttrroovvssttvvíí  ssvvěěttaa  nneebboo  oollyymmppiijj--
sskkýýcchh  hheerr,,  aa ttoo  nneejjeenn  vv ppřřííppaaddeecchh,,  kkddyy  jjiimm
nnáárroodd  sskkllááddáá  hhoolldd,,  ppeeččuujjee  oo nněě  ((ttrraannssffeerryy,,
uubbyyttoovváánníí  aappoodd..))  EEuurrooAAggeennttuurr  PPrraahhaa..  CCoo
mmáá  ccoo  VViilliiaamm  SSiivveekk  ssppoolleeččnnééhhoo  ss hhookkeejjeemm??

Když jsem přišel do Prahy, tahal jsem své
dva tehdy malé kluky po všech kluzištích
v Československu. Na každém rameni mi vi-
sel bágl a oni cupitali za mnou. Z kluziště
pak odcházeli pěkně rozehřátí, a já celý
zmrzlý. Michal je teď hráčem Pittsburghu
Penguins a starší Viliam pracuje ve vedení
EuroAgentur Praha. Připomíná mi mne sa-
motného před třiceti lety, dá-li  se vůbec ně-

i n c o m i n g

VViilliiaamm  SSiivveekk

CestovnÌ 
ruch je to
pravÈ 

o¯echovÈ
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co takového srovnávat. Je na tom ale lépe než v jeho
věku já, a není to jen jinou dobou a jinými možnostmi.

A co se týče hokejových šampionátů? Tato éra za-
čala tím, že mne roku 1992 zapojili do hokejové
Sparty Praha. Pak už EuroAgentur Praha  spolupra-
covala na prvním ze „svých“ mistrovství světa. Na le-
tošním se rovněž podílíme. Máme pověření Českého
svazu ledního hokeje a již tři roky na tom intenzivně
pracujeme. Ubytováváme všechny hráče a všechny
rozhodčí. Děláme celosvětový trenérský kongres nej-
vyšších hokejových představitelů, jehož se účastní
i zástupci kanadsko–americké NHL. Mimo to prodá-
váme vstupenky a ubytování pro zahraniční turistické
skupiny. Děvčata z naší cestovní kanceláře objela té-
měř celý svět. V hokejových dresech byla k vidění na

stáncích EuroAgentur Praha na posledních dvou
mistrovstvích světa i na většině prestižních veletrhů
cestovního ruchu ve světě. Stálo to hodně peněz.

HHllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  bbřřeezznnoovvééhhoo  VVššuuddyybbyylluu  bbýývvaajjíí,,
aa jjssoouu  ii lleettooss,,  lliiddsskkéé  zzddrroojjee..

Naše firma má na čtyři sta zaměstnanců, což před-
stavuje zhruba sedm milionů mzdových fondů měsíč-
ně. Všichni nám „fandí“. Vláda i zákonodárci nás
„motivují“ k vytváření pracovních míst a příležitostí.
„Bojují za nás.“ Ukaž mi, který jiný evropský stát až
tak – jako Česko – nectí sounáležitost se svými za-
městnavateli?

......  žžee  ttoo  řřííkkáášš  zzrroovvnnaa  ttyy,,  pprrvvnníí  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  AAssoocciiaa--
ccee  cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  aa ččlleenn  ddaall--
ššíícchh  pprrooffeessnníícchh  ssddrruužžeenníí..

Víš, od určité velikosti podniku by se měl podnika-
tel či manažer podílet na utváření podnikatelského
prostředí. Není to ani tak o dalším zviditelňování fir-
my, i když při tom přijdeš do styku s různými lidmi na

různých úrovních. Faktem je, že je to především
o další práci na vytváření společného hřiště. Často
sisyfovské. Všichni jsme na jedné lodi, majitelé
cestovních kanceláří i hoteliéři. V současné době nás
trápí navýšení DPH. Sotva se průmysl cestovního ru-
chu vylízal z 11. září, S.A.R.S. a z následků démonic-
ké popovodňové kampaně: „Lidi, nejezděte do Čes-
ka“, čeká cestovní ruch další rána. Marže cestovních
kanceláří je totiž mnohdy nižší než nárůst DPH. Nej-
víc na to doplatí domácí cestovní ruch, který je
mnohdy dominantní možností podnikatelského
uplatnění a pracovních příležitostí v regionech s nej-

vyšší mírou nezaměstnanosti. Údajně v souvislosti se
vstupem do Evropské unie. „Prdlačky… “ Hlavní příči-
nou je všeobecné podceňování cestovního ruchu,
mizivé povědomí o jeho možnostech a multipli-
kačních efektech. Státu ani konkrétnímu občanovi,
který nepodniká v našem oboru není zřejmé, co by
mohl cestovní ruch přinášet. Je proto nutné, aby bylo
jasně deklarováno, že je ve veřejném zájmu plně
využívat jeho možností.

i n c o m i n g

EEuurrooAAggeennttuurr  PPrraahhaa
K Horkám 56, 102 00 Praha 10
tel.: 271 751 049, 271 090 850, 271 750 275
fax: 271 750 274, 271 750 367
e-mail: euroagentur@euroagentur.cz
➤➤ www.euroagentur.cz
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LidskÈ zdroje podstatou 
v cestovnÌm ruchu

V současnosti je již obecně přijímanou a uznávanou
pravdou, že lidské zdroje a zejména jejich kvalita jsou
jedním z rozhodujících činitelů v jakékoliv společen-
ské aktivitě. Konkrétní míra jejich významu se mění
podle vývoje společnosti, prostředí, v němž se nachá-
zejí, je odvislá i od řady dalších objektivních i subjek-
tivních činitelů. Platí to přirozeně i pro společen-
sko–ekonomickou aktivitu, která je nazývána cestov-
ním ruchem. Význam lidských zdrojů v cestovním ru-
chu souvisí s jeho podstatou. Turismus je službou,
která se realizuje za zvláštních podmínek. Její vznik,
proces jejího utváření – „výroby“ a spotřeby probíhají
zároveň a vždy za aktivní účasti lidského individua jak
na straně poskytující službu, tak na straně její spotře-
by, tedy na straně nabídky i poptávky Je to služba
osobní. Hovoříme-li v cestovním ruchu o lidských
zdrojích, máme na mysli především jejich roli na stra-
ně nabídky a zůstaneme u tohoto pojetí i v tomto pří-
spěvku. Přes veškerý společenský pokrok, který for-
muje prostředí pro existenci a fungování cestovního
ruchu, je aktivní účast lidského individua v součas-
nosti nepostradatelná a jsem přesvědčen, že tomu
tak bude i v budoucnu, i když jeho role se bude přiro-
zeně měnit.

ÑZvl·ötnÌ podporaî vl·dnÌch org·n˘
Cestovní ruch ve světě má podle informací Světové

organizace cestovního ruchu svoji krizi za sebou a měl
by se podle vize do roku 2020 dále dynamicky rozví-
jet. Věřme, že podobný vývoj ho čeká i v Česku, že po-
zitivní změny, které nastaly ve druhé části loňského ro-
ku, byly začátkem opětného období jeho prosperity.
Víra je dobrá věc, ale sama o sobě nestačí. Potvrze-
ním této teze jsou, bohužel, události minulých dní. To,
co předvedli naši činitelé, mající ve svých kompeten-
cích určování našeho budoucího ekonomické vývoje,
a tudíž i vývoje turismu, při „systémovém“ rozhodová-
ní o zavedení nových sazeb DPH do ekonomického ži-
vota včetně praxe cestovního ruchu, potvrdilo, že jim

pramálo záleží na dalších podmínkách jeho vývoje, že
jejich různé proklamace o významu a podpoře tu-
rismu, přednášené při různých příležitostech, nejsou
míněna upřímně. Cestovní ruch nebyl a není stále
brán jako významné hospodářské „odvětví“. Můžeme
snad jen hořkoúsměvně konstatovat, že to není situa-
ce nová. Již ve 4. století před naším letopočtem Řek
Xenofonos při návrhu nové finanční soustavy, která
měla zlepšit hospodářskou situaci Athén, si postěžo-
val na nedostatečnou podporu a využívání jejich ná-
vštěvnosti. Zvýšení sazby DPH se dotkne cca 97 tisíc
podnikatelských jednotek v pohostinství a ubytování,
které vykazují průměrně ročně cca 120 tisíc zaměst-
nanců. O kolik se jejich počet sníží, není dnes možno
seriózně říci, ale v každém případě toto opatření, kte-
ré je v život zaváděno více než svérázným způsobem,
vytváří nové, horší podnikatelské klima, na které ho-
telnictví ani pohostinství nebylo připraveno. Jenom
pro informaci, hotelové služby jsou zatíženy ve většině
evropských zemí nižší sazbou DPH, než bude u nás,
např. Francie 5,5 %, Rakousko 10 %, Belgie 6 %, Špa-
nělsko 7 %, Švýcarsko 3,6 %. Je to opravdu zvláštní
podpora cestovního ruchu ze strany vládních orgánů.

Na konci vlastnÌ paûe
Rozhodnutí o zvýšení DPH, které působí podnikate-

lům v pohostinství, hotelnictví a celém cestovním ru-
chu vrásky na čele, je zároveň velkou výzvou pro bran-
ži, výzvou pro lidské zdroje branže, především pro řídí-
cí lidské zdroje. Jejich důležitost se ještě posílí. Bude
záležet, jak odpovědní manažeři dokáží novým pod-
mínkám přizpůsobit marketingové plány, koncepci
i strategii, zdali se podaří nalézt adekvátní opatření
a tržně přijatelným způsobem je prezentovat poptáv-
ce. Určitá část hotelů a pohostinských zařízení bude
pravděpodobně nucena zintenzivnit své marketingo-
vé vystupování, hledat nové segmenty trhu, novou
klientelu. Bude to stát hodně pracovního úsilí a také
bude nutno vynaložit další finanční prostředky, nebo
přehodnotit jejich dosavadní alokaci. Dochází k tomu
v čase, kdy jsme již trvale součástí globálního trhu tu-
rismu, a reakci, má-li přinést žádoucí ovoce, by mělo
předcházet rychlé, ale zároveň uvážlivé zhodnocení
situace, svých možností a výběr optimálního řešení.
Negativním důsledkům budou muset čelit všechny
podnikatelské subjekty, některé více, některé poně-
kud méně. Výhodu budou mít bezesporu hotely či re-
staurace, které jsou součástí velkých mezinárodních
řetězců, jež pomohou útrapy snáze překonat. Většina
hotelů a pohostinských zařízení takovou možnost mít
nebude. Budou muset hledat pomoc „na konci své
paže“. Takovýchto „potřebných paží“ bude v každém
místě cestovního ruchu vždy několik. Zásadní pro-
blém je přitom pro všechny již dnes, a bude i nadále,
stejný – nalezení nových zdrojových skupin návštěvní-
ků, zvýšení návštěvnosti místa a nikoliv přetahování
se o stávající návštěvníky. To vyžaduje aktivní vystu-
pování na trhu, hledání nových možností, nových kon-
taktů, nových cest k získání nové klientely atd. Záro-
veň bude nutno minimalizovat vyvolané náklady. Bez
nich to půjde jen ztěžka.

T¯i pruty knÌûete Svatopluka
V této situaci se nabízí jedna stará a známá pravda.

Pravda ověřená naší dlouhou historií a ještě delší his-
torií existence lidské společnosti i našich vývojových
předchůdců. Snáze a efektivněji se čelí stejným pro-

blémům společně než jednotlivě. Jednotlivě to stojí
mnohem více námahy a prostředků a kýženého vý-
sledku nemusí být často ani dosaženo. Poučení ze tří
prutů knížete Svatopluka je platné i dnes, je platné
i v turismu, hotelnictví a pohostinství. Každý hotel,
každá restaurace, každý poskytovatel služeb cestov-
ního ruchu je vždy součástí nějakého místa. Účastník
cestovního ruchu je motivován k účasti potřebou
uspokojit své specifické potřeby, a nejsou to potřeby
spánku či jídla. Jsou to potřeby poznat nová místa, je-
jich památky, historii, kulturu, udělat něco pro své
zdraví např. pobytem v lázních či relaxací odpočinkem
u vody či v lesním tichu atd. Vyhledává proto nejdříve
vhodné místo svého pobytu – destinaci, a teprve
v dalším rozhodovacím kroku vybírá ubytovací a stra-
vovací zařízení a další konkrétní poskytovatele služeb.
Nejdříve je nutno přimět turistu, aby si vybral naše
město, náš region, v tom si jednotliví podnikatelé
v cestovním ruchu nejsou konkurenty nýbrž partnery,
a teprve potom, když je turista rozhodnutý, lze soupe-
řit o to, v kterém hotelu či penzionu bude bydlet. Sou-
peřit o klienta ještě dříve, než se rozhodl pro návštěvu
naší destinace, je nejen pošetilé, ale marketingově
nebezpečné a špatné, protože takovýmto chováním
nový potenciální klient spíše znejistí, začne být nedů-
věřivý a rozhodne se v převažující nabídce pro jinou
destinaci, která se chová pro něj srozumitelněji, logič-
těji. Pokud se poskytovatelé služeb a další organiza-
ce, mající prospěch z cestovního ruchu v místě, včet-
ně řídících orgánů státní správy a samosprávy v urči-
tých přesně definovaných aktivitách spojí, dosáhnou
také cíle, který si vytýčil každý jednotlivě, avšak dale-
ko rychleji, snadněji a levněji. Nastávající situace ta-
kovouto příležitostí zcela určitě je a stojí za to zamys-
let se, zda princip partnerství, se kterým slaví úspěchy
všechny úspěšné státy, regiony i místa, není lepší
a efektivnější než vzájemná nevraživost, nepřátelství,
cenová válka hotelů, která je především cenovou pas-
tí, smrtící pastí, která je daleko horší a bude mít dras-
tičtější a dlouhodobější důsledky než zvýšení DPH za
ubytování.

Situace v˝zvou
Situace, se kterou bude v nejbližších týdnech a mě-

sících konfrontováno naše hotelnictví a pohostinství
vůbec, je výzvou nejen pro provozovatele těchto zaří-
zení, ale i pro ty, kteří napomáhají ke zvyšování kvali-
ty lidských zdrojů, tedy pro odborné hotelové školy
a především vysoké školy hotelové, ekonomického
zaměření a další připravující budoucí řídící pracovníky
či již současné pracovníky (formou kurzů a dalších fo-
rem celoživotního vzdělávání) pohostinského sektoru
a cestovního ruchu. Vysoká škola hotelová v Praze je
připravena spolupracovat s destinacemi – regiony
i provozovateli a vlastníky hotelů a dalších ubytova-

cích a pohostinských za-
řízení a pomoci při hledá-
ní řešení problémů, kte-
rým budou naše místa
cestovního ruchu i jed-
notliví provozovatelé slu-
žeb v budoucnu muset
čelit.

Ing. Karel Nejdl, CSc.
Prorektor Vysoké školy

hotelové v Praze

DPH 
Francie 5,5 %,

Rakousko 10 %,
Belgie 6 %, 

äpanÏlsko 7 %,
äv˝carsko 3,6 %

IInngg..  KKaarreell  NNeejjddll,,  CCSScc..
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MMůůjj  mmllaaddššíí  ssyynn  MMaattoouušš  bbyyll,,  bboohhuužžeell,,
vv nneedděěllii  88..  úúnnoorraa  22000044  nnaa  šškkoollee  vv ppřříí--
rroodděě,,  ttaakkžžee  ppřřiiššeell  oo zzáábbaavvuu,,  kktteerráá  bbyy
ssee  mmuu  llííbbiillaa..  ZZaařřááddiitt  ssii  vv dděěttsskkéémm
kkoouuttkkuu  ččttyyřřhhvvěězzddiiččkkoovvééhhoo  hhootteelluu
aa ppřřiittoomm  bbýýtt  úúččaassttnnííkkeemm  ssllaavvnnoossttnnííhhoo
zzaahhaajjoovvaaccííhhoo  BBoohheemmiiaa  bbrruunncchhee..  NNiicc--
mméénněě  nnaa  tteennttoo  bbrruunncchh  jjsseemm  nneeššeell
ssáámm,,  jjaakkoo  jjsseemm  nnuucceenn  nnaa  vvěěttššiinnuu  oobb--
ddoobbnnýýcchh  aakkccíí..  NNeedděěllnníí  ppoozzvváánníí  ppllaattiilloo
ii pprroo  rrooddiinnnnéé  ppřříísslluuššnnííkkyy  aa mmaannžžeellkkaa
ii ssttaarrššíí  ssyynn  MMaarrttiinn  jjee  ppřřiijjaallii..  AA ttaakk  jjsseemm  ssee  vv MMeezzzzoo  RReessttaauurraanntt  CCoorriinntthhiiaa  PPaannoorraammaa
HHootteelluu  sseettkkaall  ii ss ddaallššíímmii  zznnáámmýýmmii  lliiddmmii  vv oobbddoobbnnéé  sseessttaavvěě..  PPřřííjjeemmnnáá  aakkccee,,  kkoonnssttaa--
ttoovvaall  jjsseemm  ppřřeedd  ggeenneerráállnníímm  řřeeddiitteelleemm  hhootteelluu  CCoorriinntthhiiaa  PPaannoorraammaa  HHootteell  ppaanneemm  KKaa--
mmiilleemm  MMaaddeejjeemm..

Vzhledem k stále rostoucí popularitě
rodinných návštěv brunchů jsme se roz-
hodli vytvořit nový koncept zaměřený na
kulinářské speciality české kuchyně. Od
února jej realizujeme pravidelně každou
neděli od půl dvanácté do tří odpoledne. Vedle pestrého výběru pokrmů české ku-
chyně formou švédských stolů s pochoutkami připravovanými šéfkuchaři světové
úrovně máme pro nejmladší hosty připravený vámi již zmiňovaný dětský koutek
s odborným dohledem, spoustou her a soutěží. To vše podbarvuje živá hudba
umocňující příjemnou sváteční nedělní atmosféru. Cílem dnešní akce je připome-
nout se přátelům a upevnit obecné povědomí o našem hotelu vůči veřejnosti. Hod-
ně na něm stavíme, protože právě ono nám bude do budoucna přinášet silné po-
stavení na trhu.

JJaakkáá  bbyyllaa  vvaaššee  cceessttaa  sseemm,,  nnaa  ppoosstt  ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  CCoorriinntthhiiaa  PPaannoorraammaa  HHootteell??
Před tím, než jsem sem nastoupil, jsem pracoval čtyři roky jako rooms division

manager v hotelu Hilton Prague. Sem jsem nastoupil na místo zástupce ředitele
hotelu a před rokem mne jmenovali do současné pozice.

PPookkuudd  jjsseemm  ttuu  mměěll  ccoo  ddoo  ččiinněěnníí  ss ppeerrssoonnáálleemm,,  aaťť  ccoo  ssee  ttýýččee  oobbsslluuhhyy  ččii  pprroossttéé  kkoo--
mmuunniikkaaccee,,  dděěllaall  nnaa  mmnnee  rroovvnněěžž  vveellmmii  ppřřííjjeemmnnýý  ddoojjeemm..  NNeeppřřeecceeňňuujjii  ssvvůůjj  vvýýzznnaamm,,
aa ttaakk  ssee  mmii  llzzee  ddoommnníívvaatt,,  žžee  jjee  ttoo  jjeehhoo  bběěžžnnýý  zzppůůssoobb  pprroojjeevvuu..

V našem hotelu stavíme nejen na špičkovém vybavení, gastronomii, široké škále
služeb, ale zejména na personálu. Ten je jednou z našich priorit. Hotelnictví je pře-
devším o úsměvu, o lidech. Personál Corinthia Panorama Hotelu je naší velkou de-
vizou. Navíc v současné době se zdá, že není až tak důležité, že vám obsluha správ-
ně podává talíř zleva nebo zprava, ale že je vlídná a usměvavá, že dobře vypadá
a umí se chovat. Pochopitelně to, že umí správně servírovat, je samozřejmostí. Aby
ale byl podnik úspěšný, musí mít host dobrý pocit, že je ve správný čas na správ-
ném místě, a toto přesvědčení u něj i celkovou atmosféru hotelu vytváří především
personál.

➤➤ www.corinthia.cz

h o t e l y

Bohemia brunch,
pohoda rodinnÈho obÏda 
s tradiËnÌ Ëeskou kuchynÌ

V evropsk˝ch 
souvislostech

Na 27. ledna zvala výkonná ředitelka Best Western
Hotelu Vladimir v Ústí nad Labem slečna Hana Štěti-
nová na přátelské setkání při příležitosti otevření no-
vých kongresových prostor tohoto hotelu. Správní
centrum Ústeckého kraje si kvalitní kongresový hotel
zaslouží. Už proto, že je na české straně, obdobně ja-
ko Drážďany na německé, administrativním centrem
euroregionu Labe – Elbe.

➤➤ www.hotelvladimir.cz
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PPaann  MMggrr..  AAddeell  DDrriiddii  jjee  mmaajjiitteelleemm  aa řřeeddii--
tteelleemm  cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee  AAzzuurr  RReeiizzeenn,,
kktteerráá  ssee  oossmmýýmm  rrookkeemm  pprrooffiilluujjee  ppřřeeddee--
vvššíímm  jjaakkoo  ttoouurrooppeerrááttoorr  nnaa  TTuunniisskkoo..  PPaa--
nnee  řřeeddiitteellii,,  ppttáátt  ssee  vvee  vvaaššeemm  ppřřííppaadděě,,
pprroočč  TTuunniisskkoo,,  bbyy  bbyylloo  řřeeččnniicckkoouu  oottáázz--
kkoouu..  OOssttaattnněě  KKaarrttaaggiinnccii  bbyyllii  ppoovvaažžoovváá--
nnii  nneejjeenn  zzaa  zzddaattnnéé  vváálleeččnnííkkyy,,  aallee  ii oobb--
cchhooddnnííkkyy,,  aa zzáájjeezzddyy  ddoo  TTuunniisskkaa  ssee  ddoobb--
řřee  pprrooddáávvaajjíí..  NNiiccmméénněě,,  pprroočč  TTuunniisskkoo??

Protože je to moje rodná země. Znám
ji nejlépe ze všech destinací a umím využívat jejích
předností a turistických atrakcí ku prospěchu našich
klientů. To je bezesporu hlavní důvod, proč Tunisko.
Mám bezprostřední vztah k tamním hoteliérům
i k top managementu letecké společnosti, což mi
usnadňuje práci. Už sama trvalá dynamika každo-
ročně se zvyšujícího počtu českých občanů, kteří Tu-
nisko navštíví, napovídá, proč Tunisko. Protože je
bezpečnou a pohostinnou zemí. Právem si proto za-
sluhuje být u českých občanů zavedenou a čím dál
oblíbenější středomořskou destinací. I pro gurmány
je zemí zaslíbenou. Klient, který letí za dobré ceny do
Tuniska (pokud porovnáme ceny zájezdů se zájezdy
do jiných destinací), zde v jejich rámci pozná kvalitní
tuniskou a mezinárodní kuchyni. Rozhodně, a to ani
v rámci polopenze u naprosto standardních zájezdů,
nestrádá malými porcemi a nevýraznou rozmanitostí
jídla. To je další z významných důvodů, proč je Tu-
nisko tak oblíbené u českých rodin s dětmi,
mladých lidí i seniorů.

VVyyssttuuddoovvaall  jjssttee  vv ČČeesskkoosslloovveennsskkuu
aa rroozzhhooddll  ssee  zzůůssttaatt  vv ČČeesskkuu……

Všechno byla náhoda. Já jsem se
nerozhodl. To je osud. Dostal jsem
velkou příležitost, tak jsem tady. Zprvu

v čele dceřiné společnosti holandské
Azur Reizen, posléze jako majitel vlastní
stejnojmenné cestovní kanceláře.

PPooddllee  TTuunniisskkééhhoo  nnáárrooddnnííhhoo  úúřřaadduu  pprroo
cceessttoovvnníí  rruucchh  TTuunniisskkoo  lloonnii  nnaavvššttíívviilloo  kkoo--
lleemm  ddeevvaaddeessááttii  ttiissíícc  ČČeecchhůů..

Češi tradičně směřují hlavně do
Hammametu, Monastiru a Sousse. Lo-
ni ve větší míře začali navštěvovat Ta-
barku, kam jsme odvezli téměř padesát

procent našich klientů. Tabarka má krásnou a boha-
tou přírodu. Na rozdíl od většiny území Tuniska při
březích Středozemního moře, které nabízí přede-
vším pláže a památky, jsou na Tabarce krásné lesy
sahající až k moři. Tabarka své návštěvníky oslňuje,
obdobně jako Egypt, bohatým podmořským životem
– flórou i faunou. Jsou zde nádherná místa s korálo-
vými útesy na šnorchlování a potápění. Místní pořa-
datelé zajišťují řadu výletů do atraktivních míst. Jsou
tu podmořské jeskyně a spousta krásných věcí pod
hladinou.

JJaakk  jjee  ttoo  nnaa  TTaabbaarrccee  ssee  šškkoollaammii  ppoottááppěěnníí,,  iinnssttrruukkttoo--
rryy,,  mmoožžnnoossttíí  aabbssoollvvoovvaatt  ppoottááppěěččsskkýý  kkuurrss  aa zzíísskkaatt  ppoo--
ttááppěěččsskkýý  pprrůůkkaazz??

Základní kurzy jsou nabízeny zdarma. Bývají reali-
zovány přímo v hotelových bazénech.

TToo  aallee  šškkoollyy  ppoottááppěěnníí  aannii  jjeejjiicchh  iinnssttrruukkttoorryy  nnee--
žžiivvíí……

Pochopitelně, ale vyplácí se jim to.
Značná část z těch, kteří si vyzkouší,
jaké to je pohybovat se pod vodou za
pomoci aqualungu, se pak stává
účastníky jejich fakultativních akcí na

otevřeném moři.

VV ČČeesskkuu  nnaa  ššnnoorrcchhlloovváánníí  aa ppoottááppěěnníí  vvýýrraazznněě  vvnníímmaannáá
ddeessttiinnaaccee  jjee  eeggyyppttsskkéé  ppoobbřřeežžíí  RRuuddééhhoo  mmoořřee,,  kktteerréé
rroovvnněěžž  mmááttee  vv nnaabbííddccee  AAzzuurr  RReeiizzeenn..

MMggrr..  AAddeell  DDrriiddii

Azur Reizen:
Egypt, Tunisko a Turecko

Tabarka se nach·zÌ v severoz·padnÌ
Ë·sti Tuniska v malebnÈ p¯ÌrodÏ. Je za-
sazena do hornatÈ krajiny u mo¯e se

skalami a lesnat˝m vnitrozemÌm, kon-
trastujÌcÌm s pÌseËn˝mi pl·ûemi a kor·-

lov˝mi ˙tesy. DÌky mÌsty skalnatÈmu
pob¯eûÌ, pÌseËn˝m pl·ûÌm a piniov˝m

les˘m je r·jem rekreant˘, ryb·¯˘,
jachta¯˘, pÏöÌch turist˘ i lovc˘. P¯ede-
vöÌm ale je oblÌben˝m p¯Ìmo¯sk˝m le-
toviskem. Mo¯e s rozmanitou faunou

a flÛrou je cÌlem tÏch, kte¯Ì se r·di po-
t·pÏjÌ a önorchlujÌ. Na svÈ si p¯ijdou

i milovnÌci golfu. V poho¯Ì Kroumerie,
svaûujÌcÌm se k Tabarce, rostou korko-
vÈ duby a eukalypty. P¯Ìstav s mnoû-

stvÌm ryb·¯sk˝ch lodÏk dod·v· Tabarce
specifick˝ kolorit. V z·padnÌ Ë·sti p¯Ì-

stavu je nejfotografovanÏjöÌ mÌsto
ñ Les Aiguilles ñ ÑJehlyì ñ erodovanÈ
sk·ly vyËnÌvajÌcÌ v bizarnÌch tvarech

z vodnÌ hladiny. Na tÈto stranÏ mÏsta
se nach·zÌ obl·zkov· pl·û. Na v˝chodÏ

jsou pl·ûe pÌseËnÈ. OblÌben˝m cÌlem
turist˘ je dalöÌ ze symbol˘ Tabarky

ñ Janovsk· pevnost z 16. stoletÌ, kter·
poskytuje kr·sn˝ v˝hled na mÏsto

i ostrov. S p¯Ìstavem je propojena silni-
cÌ, kterou postavili Kartaginci. HlavnÌ
ulice mÏsta je lemov·na kav·rnami,

restauracemi a obchody, ve kter˝ch je
moûnÈ koupit kor·lovÈ öperky, ¯ezb·¯-
skÈ v˝robky a zn·mÈ d˝mky Bruyere
z ko¯en˘ v¯esovce stromovÈho. Ta-
barka je mÌstem kor·l˘, hudebnÌch
skupin, avantgardnÌch divadelnÌch

p¯edstavenÌ, folkloru, tance, kon·nÌ
mezin·rodnÌch festival˘ apod.
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Ano, Egypt je velmi vděčnou celoroční turistickou
destinací. Nabízí nepřeberné množství prvořadých
turistických cílů včetně starověkých památek a jed-
noho ze sedmi divů světa – egyptských pyramid.
O Rudém moři jste již naznačil, že překypuje bohatým
životem. Čeští občané jsou na tom ekonomicky čím
dál lépe, a tak si v daleko větší míře mohou dovolit
cestovat po celý rok, tzn. pořídit si i další dovolenou
v zimě. Pro letošek jsme v Egyptě zvolili Hurghadu.
Nabízíme zde hotely od tří hvězdiček výše. Domní-
vám se, že z každé kategorie hote-
lů a hotelových resortů se
nám do katalogu Azur
Reizen podařilo zařa-
dit ty nejlepší.

ZZee  kktteerrýýcchh  ččeesskkýýcchh
lleettiiššťť  llééttááttee??

Do Egypta z Pra-
hy a do pobyto-
vým míst v Turec-
ku, Tunisku a na
Tabarku z Brna,
Ostravy a Prahy.

TToo,,  jjaakk  ssee  vvaaššiimm  kklliieennttůůmm  bbuuddee  llííbbiitt  vv EEggyyppttěě,,  aa vv ppoodd--
ssttaattěě  kkddeekkoolliivv  nnaa  ssvvěěttěě,,  hhooddnněě  zzáálleežžíí  nnaa  sscchhooppnnooss--
tteecchh  vvaaššiicchh  ddeelleeggááttůů..

Využíváme zkušené vysokoškolsky vzdělané dele-
gáty. Jak Čechy, tak místní občany. Všechno to jsou
kvalitní profesionálové, kteří si vědí rady, dokáží po-
radit a nabídnout, co je třeba. Pochopitelně se
klientům Azur Reizen věnují po celou dobu pobytu,
hned od příletu.

JJaakk  jjee  ttoo  ss ffaakkuullttaattiivvnníímmii  zzáájjeezzddyy??
Ty si naši klienti mohou vybrat a objednat ještě než

opustí Českou republiku a vydají se s námi do Turecka,
Egypta či Tuniska. Budu-li hovořit o Egyptu, pak od py-
ramid, návštěvy Luxoru, Asuánu až třeba po plavbu po

Nilu. Fakultativní programy a zájezdy si mohou
koupit a zaplatit v Česku i v místě pobytu.

SSaammoolleeppkkyy  ss llooggeemm  AAzzuurr  RReeiizzeenn  vvííddáávváámm  nnaa  vvýý--
kkllaaddnníícchh  sskkřříínníícchh  aa ddvveeřříícchh  cceessttoovvnníícchh  kkaannccee--
lláářříí  aa aaggeennttuurr  ppoo  cceelléémm  úúzzeemmíí  ČČeesskkaa  ii nnaa  SSlloo--
vveennsskkuu..

Právě svým partnerům – provizním prodejcům Azur
Rezien děkuji za to, že loňský rok a předešlé roky pro
nás byly tak úspěšné. Snažíme se jim poskytovat co
nejlepší podmínky. Nejen obchodní, ale i co se týče
uživatelského prostředí, zejména při komunikaci
s námi. Součástí naší spolupráce jsou i studijní zá-
jezdy, které pro ně každoročně organizujeme. Během
nich své partnery seznamujeme s novými hotely a fa-
kultativními programy, aby věděli, co prodávají. Vy-
cházíme z toho, že daleko lépe a úspěšněji se nabízí
a prodává to, co znám osobně. Proto je v našich stu-
dijních pobytech vždy zakomponována relaxační
část, aby si mohli vyzkoušet, jaké to je užívat si dovo-
lenou s Azur Reizen.

JJaakk  kkoommuunniikkuujjeettee  ssee  ssííttíí  ssvvýýcchh  pprrooddeejjccůů??
Zajistit co největší uživatelský komfort je alfou

a omegou úspěchu či nezdaru spolupráce mezi touro-
perátorem a agenturní sítí provizních prodejců.
Investujeme do informačních technologií i do prů-
běžného zdokonalování softwaru. Spolupracujeme
s firmou CompuSoft, která nám dodává a ošetřuje re-
zervační a prodejní program zájezdů. Jsme s ním velmi
spokojeni, obdobně jako další touroperátoři – cestov-
ní kanceláře v Česku, na Slovenskou a v Maďarsku.

LLoonnii  jjssttee  vveeddeenníí  ffiirrmmyy  ppřřeessííddlliillii  ddoo  nnoovvýýcchh  rreepprreezzeennttaa--
ttiivvnníícchh  pprroossttoorr..  II ttoo  jjee  ssiiggnnááll,,  žžee  ssee  AAzzuurr  RReeiizzeenn  ddaařříí..

Loňská sezona byla pro nás zatím vůbec nejlepší.
Udělali jsme všechno pro to, včetně včasného uza-
vření zákonného pojištění cestovní kanceláře, aby
taková byla i ta letošní.
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CCKK  AAZZUURR  RREEIIZZEENN  ss..rr..oo..
Revoluční 17, 11000 Praha 1
tel: +420/224828800, 224828811, 224828855
fax:+420/224828866
e-mail: info@azurreizen.cz
➤➤ www.azurreizen.cz



22

c e s t o v n Ì  k a n c e l · ¯

t ¯ e t Ì  v y d · n Ì  2 0 0 4

Obecní dům v Praze vznikal jako projev snah o národ-
ní sebeurčení, hrdosti a technické vyspělosti své do-
by. Je místem, kde byla vedena zásadní jednání smě-
řující k vyhlášení samostatnosti a odkud byla vyhlá-
šena Republika československá. V pátek 13. února
2004 se zde, v tomto domě, za přítomnosti první dá-
my paní Livie Klausové uskutečnil slavnostní večer
úspěšné české cestovní kanceláře EXIM tours. Za
asistence televizních kamer v reprezentativních pro-
storách Smetanovy síně paní Livii Klausovou i ostat-
ní přítomné přivítali průvodci večerem, světová top
modelka Simona Krainová a populární herec Martin
Dejdar. Poté v roli hostitele i předseda představen-
stva akciové společnosti EXIM tours Ing. Ferid Nasr,
který ocenil nejúspěšnější obchodní partnery své
cestovní kanceláře a předal paní Livii Klausové fi-
nanční dar pro Nadační fond manželů Livie a Václava
Klausových. V zábavném programu natáčeném TV
Prima vystoupili Karel Gott, Hana Zagorová, Leona
Machálková, Martin Maxa, Kamil Střihavka a Těžkej
Pokondr. Večer byl zakončen rautem.

PPřřii  ttééttoo  ppřříílleežžiittoossttii  jjsseemm  ssii  ddoovvoolliill  oosslloovviitt  ppaanníí  LLiivviiii
KKllaauussoovvoouu..  PPaanníí  LLiivviiee,,  jjaakkéé  jjssoouu  zzáákkllaaddnníí  ccííllee  NNaa--
ddaaččnnííhhoo  ffoonndduu  mmaannžžeellůů  LLiivviiee  aa VVááccllaavvaa  KKllaauussoovvýýcchh??

Náš nadační fond podporuje humanitární aktivity
fyzických a právnických osob, zaměřené především
na podporu projektů a aktivit sociálně zdravotního
charakteru a v oblasti vzdělávání. Každý z nás se mů-
že v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje po-
moc a podporu okolí. Chceme proto podporovat
všechny projekty, které pomáhají druhým začlenit se
do normálního života a společným úsilím pomoci
všem, kteří naši pomoc a zájem potřebují.

VVěěřříímm,,  žžee  vvššeemm,,  ccoo  jjssmmee  zzddee,,  uudděěllaallaa  vvaaššee  ppřřííttoomm--
nnoosstt  vveellkkoouu  rraaddoosstt..  JJaakkýý  jjee  vváášš  vvzzttaahh  kk cceessttoovvnníí  kkaann--
cceelláářřii  EEXXIIMM  ttoouurrss??

K této cestovní kanceláři mám vztah velmi, velmi
dobrý. Kdysi dávno, když jsem poprvé navštívila Tu-
nisko, bylo to s EXIM toursem. Poté jsem s ním ještě
jela do Egypta.

CCoo  cceessttoovvnníí  rruucchh  aa ččeesskkáá  eekkoonnoommiikkaa??
Cestovní ruch je pro Českou republiku důležitou

hospodářskou oblastí a ráda bych nejen EXIM
toursu, ale všem, kdo v něm podnikají, popřála, aby
se jim dařilo.

➤➤ www.eximtours.cz
➤➤ www.nadacnifondklausovych.cz

PrvnÌ d·ma
se z˙Ëastnila
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FrancouzötÌ kr·lovÈ p¯i korunovaci
Klášter Emauzy představuje zvláštní spojení

středověké a moderní architektury. Už zdálky pou-
tají pozornost jeho špičaté betonové věže, které
jsou dílem poválečné rekonstrukce. Ale začněme
od začátku. Klášter Emauzy byl založen ještě před
vznikem Nového Města pražského. Původně se
nazýval Na Slovanech, protože tu působili tzv. hla-
holáši, benediktinští mniši, kteří přišli z oblasti
Chorvatska. Karel IV. totiž chtěl, aby v Praze byla
prováděna liturgie i v jiném jazyce než v latině. Po-
kud klášter navštívíte, můžete se od průvodce Sta-
nislava Marchala dozvědět, že v něm vznikl i uni-
kátní tzv. remešský evangeliář. První z jeho dvou
částí vznikla na Kyjevské Rusi a byla psána cyrilicí.
Druhá ve zdejším klášteře a byla psána hlaholicí.
Dohromady to bylo svázáno v jednu knihu, která
byla poslána do Cařihradu jako dar zdejšího kláš-
tera. V Cařihradě tuto knihu prodali remešskému
arcibiskupovi. Ten ji koupil v domnění, že se jedná
o originál knihy napsané Svatým Jeronýmem.
A tak se stalo, že až do počátku 18. století, kdy vy-
šla najevo pravda, francouzští králové při koruno-
vaci v remešské katedrále slavnostně přísahali na
evangelium, které částečně vzniklo v Praze.

14. ˙nora 1945 p¯Ìm˝ z·sah
Klášter byl slavnostně vysvěcen 29. března roku

1372. Vzhledem k tomu, že se ten den četlo evan-
gelium o Kristovi a učednících z Emauz, dostal ná-
zev Emauzy. Nejpozoruhodnějším místem kostela
je gotický ambit s osmdesáti výjevy ze Starého
a Nového zákona. Říká se mu Bible chudých, pro-
tože v době, kdy prostí lidé neuměli číst, se
s biblickými příběhy seznamovali pomocí obrazů.
Emauzy byly jediným klášterem, který přežil dobu
husitskou. Zdejší kanovník Pavel Kříž se s husity
dohodl a přijímalo se zde pod
obojí. Svoji nejnovější novogo-
tickou podobu získal klášter
v 19. století, kdy se zde usadili
tzv. beuronští benediktýni z Ně-
mecka. Klidný mnišský život tu
plynul až do sklonku druhé svě-

tové války, kdy Praha prožívala silné spojenecké
bombardování. 14. února 1945 dostal klášter
Emauzy přímý zásah. Klášterní kostel byl prakticky
zničen. Dílo zkázy bylo dokonáno počátkem 50.
let, kdy byl zrušen a zabrán. Stalo se z něj skladiš-
tě. V 60. letech byl kostel rekonstruován, ale své-
mu původnímu účelu začal sloužit až v 90. letech.
Kostel byl vysvěcen teprve v loňském roce. Při pro-
cházkách v okolí Karlova náměstí se můžete jeho
krásou pokochat i vy.

Varhany, na kterÈ Ryba 
hr·l v·noËnÌ möe

Nyní se z Prahy přenesme do brdské pahorkati-
ny, do Rožmitálu pod Třemšínem, kde před dvěma
sty lety prožil svůj tragický osud učitel a skladatel
slavné vánoční mše Jakub Jan Ryba. Na naléhání
otce začal Ryba svůj život jako učitel právě
v Rožmitálu. Snažil se pozvednout místní školu,
ale dostal se do konfliktu s farářem. Dokonce ani
svatbu nemohl mít v kostele. Po nocích skládal.
Vyčerpávající způsob života na něm zanechal svou
stopu. V dubnu 1815, kdy mu bylo necelých pade-
sát let, spáchal v brdských lesích sebevraždu. Za-
nechal po sobě celkem třináct dětí, nejmladšímu
bylo pět let. Rodinu zachránil učitelský pomocník,
který se oženil s Rybovou vdovou. Ryba není jen
autorem vánoční mše. Složil přes tisíc různých
skladeb. Řada z nich se nedochovala. Co se však
zachovalo dodnes, jsou varhany v rožmitálském
kostele, na které Ryba hrál. Vánoční mše, k níž Ry-
ba složil hudbu i slova, byla přeložena do několika
jazyků. Prováděna bývá nejen v mnoha evrop-

ských zemích, ale i v Kanadě
a na Novém Zélandu. O tako-
vém úspěchu Jakub Jan Ryba
ani nesnil. Sám vánoční mši ne-
považoval za příliš významnou
skladbu. Snažil se především
o to, aby v kostele zněla čeština.

Rozhlasov· v˝prava 
do Emauz a za Jakubem

Janem Rybou
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Po¯ady Radia Praha p¯edstavujÌ
zahraniËnÌm posluchaË˘m ËeskÈ

p¯ÌrodnÌ i kulturnÌ pam·tky a sna-
ûÌ se u nich vzbudit z·jem o n·-

vötÏvu naöÌ zemÏ. Se Zdenkou Ku-
chyÚkovou, autorkou po¯adu

Cestujeme, se dnes vyd·me do
EmauzskÈho kl·ötera a do rodiötÏ

Jana Jakuba Ryby ñ Roûmit·lu
pod T¯emöÌnem.

»edok 
obdrûel certifik·t
ISO 9001:2001

FOTO: Ondřej Besperát

Čedok získal certifikát systému managementu ja-
kosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Z vel-
kých tuzemských cestovních kanceláří se jedná
o první, která byla certifikována. Získání certifikátu
odráží dlouholetou filozofii společnosti zaměřenou
na poskytování služeb na nejvyšší úrovni za optimál-
ní cenu. Čedok tak potvrdil, že dosahuje kvalita-
tivních parametrů jakosti, které jsou obvyklé v ze-
mích Evropské unie, jejíž součástí se Česko zane-
dlouho stane. Cestovní kancelář Čedok započala
přípravu na získání certifikátu v únoru 2003 a obdr-
žela jej ve čtvrtek 12. února při příležitosti prvního
dne veletrhu cestovního ruchu Holiday World.

–TB–

Možná právě proto je skladba tak působivá. Jak dodává
Ivana Hoyerová ze Společnosti Jakuba Jana Ryby, nejlep-
ší je si vychutnat vánoční mši na Štědrý večer: „V Rožmi-
tále je půlnoční velice slavná. O Vánocích ji slyšíte všude,
v rádiu, v televizi, ale přece jenom na živo je to něco jiné-
ho. V kostele bývá nabito, lidé stojí venku. Atmosféra je
kouzelná.“ Tyto i další informace o českých pamětihod-
nostech si můžete přečíst na adrese

➤➤ www.radio.cz/cz/aktualni/cestujeme

Miroslav Krupička

u  n · s

FOTO: Ondřej Besperát
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Miroslav Radaković, jednatel společnosti Ti-
me Travel, vítal 12. února v Rytířském sále Best
Western hotelu Kampa v Praze na Malé Straně
účastníky galavečera, jehož pořadateli byly ces-
tovní kancelář Time Travel, Malajský úřad pro
cestovní ruch a hotelový řetězec Pan Hotels. Hos-
ty čekalo nejen vynikající pohoštění, ale i neméně
atraktivní vystoupení malajské taneční skupiny „Ma-
laysian cultural dance group“, vyhlášení deseti nej-
úspěšnějších obchodních partnerů cestovní kanceláře Ti-
me travel pro rok 2003 z Česka a Slovenska a losování atrak-
tivních cen, např. leteckého zájezdu pro dvě osoby společností
Malaysia Airlines na ostrov Langkawi nebo all inclusive pobytu pro dvě
osoby v pětihvězdičkovém hotelu Sec Club Stella di Mare v Egyptě.

➤➤ www.timeñtravel.cz
➤➤ www.tourismmalaysia.de

Malajsie 
v hotelu Kampa
Malajsie 
v hotelu Kampa
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SS ppaanneemm  VVoozzddeecckkýýmm
jjssmmee  ssee  ppoottkkaallii  lloonnii  kkoonn--
cceemm  lliissttooppaadduu  nnaa  PPrraažž--

sskkéémm  hhrraadděě,,  kkddyyžž  vv ppřřííttoommnnoossttii  nnaaššeehhoo  pprreezziiddeennttaa
ppřřeebbíírraall  oocceenněěnníí  vv rráámmccii  „„ČČeesskkýýcchh  110000  nneejjlleeppššíícchh
22000033““..  RRoozzlliiččnnéé  ssllaavvnnoossttnníí  ookkaammžžiikkyy  bbýývvaajjíí  ssppoojjoovváá--
nnyy  ppřřííppiittkkeemm  ššuummiivvýýmmii  vvíínnyy..  VV ČČeesskkuu  nneejjččaassttěějjii  oodd  ffiirr--
mmyy  BBoohheemmiiaa  SSeekktt,,  ČČeesskkoommoorraavvsskkáá  vviinnaařřsskkáá  aakkcciioovváá
ssppoolleeččnnoosstt..  GGeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  aa ppřřeeddsseeddyy  jjeejjííhhoo
ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  ppaannaa  iinnžžeennýýrraa  JJoosseeffaa  VVoozzddeecckkééhhoo
jjsseemm  ssee  zzeeppttaall,,  jjaakkýý  oossuudd  jjeejj  zzaavvááll  zz jjiižžnníí  MMoorraavvyy  aažž  nnaa
zzááppaadd  ČČeecchh  ddoo  SSttaarrééhhoo  PPllzzeennccee..

Po maturitě jsem nastoupil na Vysokou školu ze-
mědělskou v Brně. Diplomovou práci „Vliv ekologic-
kých podmínek na jakost a historzi vína“ jsem dělal
u pana profesora Krause a Ing. Švejcara. V roce
1970 jsem školu úspěšně ukončil. Obor mne ohrom-
ně zajímal. Dozvěděl jsem se, že se ve Starém Plzenci
bude začínat s novou technologií. Hledali vedoucího
laboratoře a já měl to štěstí, že mne ještě v roce
1970 přijali. Stal jsem se směnovým technologem
s mistrovskou funkcí, později technickým kontrolo-

rem. V roce 1989 si mne zaměstnanci Českých vi-
nařských závodů (patřilo nám šest závodů: tři v Praze
– Vršovice, Nusle, Vysočany a Žamberk, Chomutov
a Starý Plzenec) zvolili za svého podnikového ředite-
le. Přišel listopad 1989. S důvěrou nebyl problém.
Došlo ale k atomizaci podniku. Vrátil jsem se do Sta-
rého Plzence, protože zde žila moje rodina. Pokračo-
val jsem dál na postu šéfa státního podniku a trans-
formoval jej na akciovou společnost. Ze začátku přes
rozdrobenou strukturu vyplývající z kuponové privati-
zace. Nicméně takto atomizovaný podnik nebyl
schopen konkurovat něčemu silnějšímu. Začali jsme
budovat uskupení podniků v České republice. První

akvizicí bylo spojení s vinařským družstvem v Sedleci
u Mikulova. Založili jsme firmu Českomoravské vinné
sklepy. Koupili jsme první pozemky, na nichž jsme vy-
sadili vinice. Koupili a pronajali další vinice atd. Dnes
máme dvě stě čtyřicet dva hektary vlastních vinic.
Pak následovala akvizice do firmy Víno Mikulov, kde
máme pětasedmdesátiprocentní podíl. Koupili jsme
Bzeneckou vinohradnickou společnost se sto pade-
sáti čtyřmi hektary vinic, Révovin Velké Bílovice.

SSttaallii  jjssttee  ssee  ttaakk  nneejjvvěěttššíímm  aa nneejjvvýýzznnaammnněějjššíímm  pprroodduu--
cceenntteemm  vvíínn  vv ČČeesskkuu……

Ano, vinařské uskupení Bohemia Sekt dělá ročně
dvacet osm a půl milionu litrů vína, tj. 35 milionů lah-
ví a obrat 1,6 miliardy korun. Máme větší než 20%
podíl na trhu všech vín v Česku a 78% podíl na trhu
šumivých vín. Jsme uskupením, které je velmi dobře
připraveno na vstup do Evropské unie. Jsme pře-
svědčení výrobci značkového zboží. Ocenění a me-
daile z mezinárodních veletrhů a výstav svědčí o vy-
soké kvalitě a chuťové výjimečnosti našich vín.
Šumivá vína Bohemia Sekt jsou součástí pa-
lubního cateringu ČSA, byla zařazena do ná-
pojových lístků gastronomických zařízení
Pražského hradu a jsou s úspěchem podává-
na při významných akcích pořádaných Kance-
láří prezidenta republiky a diplomatickými služ-
bami. Jsou exportována do čtrnácti zemí světa,
kde si získávají příznivce a obdivovatele. Ko-
lekce produktů uskupení je popravdě boha-
tá. Od sektu Bohemia Sekt po klidná vína
značky Víno Mikulov, Habánské sklepy
a Vinařství Pavlov. Najdete v ní proto
vedle šumivých vín také svěží přírod-
ní vína oceňovaná odborníky i lai-
ky, sestavovaná z nejkvalitněj-
ších odrůd, lehké alkoholické
nápoje Avanti a v neposlední
řadě také oblíbená dezertní vína.
Pro nejnáročnější příznivce vín je
kolekce doplněna o nabídku výji-
mečných archivních vín z několika ji-
homoravských vinařských oblastí.

VV ččeemm  jjee  jjááddrroo  ppuuddllaa  úússppěěcchhůů  ffiirrmmyy
BBoohheemmiiaa  SSeekktt,,  ČČeesskkoommoorraavvsskkáá  vvii--
nnaařřsskkáá  aakkcciioovváá  ssppoolleeččnnoosstt??

V kvalitě. V kvalitě lidí, technologií
i organizace práce. Jedním z důleži-
tých předpokladů vysoké kvality na-
šich výrobků jsou vína z jihu Moravy.
Výběr vín patří zkušeným sklepmist-

rům. Tito umělci sektů a vín používají při své práci cit
vypěstovaný mnohaletou praxí, tradiční metody
a zkušenosti předávané z generace na generaci, spo-
jené se špičkovou technologií. Počátkem roku 2001
jsme představili dlouhodobou strategii zaměřenou
na upevňování a posilování pozice našeho uskupení,

profilování akciové společnosti Bohemia Sekt ve
Starém Plzenci jako renomovaného výrobce šu-
mivých vín a akciové společnosti Víno Mikulov
jako nejvýznamnějšího výrobce révových ti-
chých vín v České republice. V průběhu roku
2001 pak byla v rámci vlastního rozvoje usku-
pení úspěšně dokončena koncentrace výroby
do těchto dvou výrobních center. Starý Plze-
nec se tak nyní specializuje pouze na výrobu
šumivých vín. Do rozšíření a modernizace ka-
pacit tu bylo investováno více než sto padesát
milionů korun.

KKoonncceemm  rrookkuu  11999988  jjsseemm  ssee  vvee  SSmmeettaannoovvěě
ssíínnii  vv OObbeeccnníímm  ddoomměě  vv PPrraazzee  zzúúččaassttnniill

ssllaavvnnoossttnnííhhoo  kkřřttuu  BBoohheemmiiaa  SSeekktt  PPrreessttiiggee,,
aavviizzoovvaannééhhoo  jjaakkoo  ššuummiivvéé  vvíínnoo  pprroo  nnoovvéé

ttiissíícciilleettíí..
To je velmi úspěšný produkt. Největ-

šího úspěchu a světového uznání se
mu i firmě Bohemia Sekt, Česko-
moravská vinařská a.s. dostalo lo-
ni, kdy pro Českou republiku v roce
2003 získal zlatou medaili a titul
World Champion v konkurenci 766
vzorků z 28 zemí světa na 49. roč-
níku Mezinárodního konkurzu vín
organizovaném O.I.V. (Mezinárodní
organizací pro vinařství) v Lublani.

➤➤ www.bohsekt.cz

Ve StarÈm Plzenci, na stejnÈm mÌstÏ
jako p¯ed stovkami let, jsou vinnÈ

sklepy pat¯ÌcÌ dnes spoleËnosti Bohe-
mia Sekt, »eskomoravsk· vina¯sk· a.s.
Desetimetrov· hloubka, rozloha 3800
ËtvereËnÌch metr˘, konstantnÌ teplota,
to jsou ide·lnÌ podmÌnky pro zr·nÌ vÌ-

na. Pr·vÏ zde se spojuje vina¯sk· tradi-
ce se öpiËkovou technologiÌ svÏtovÈ

˙rovnÏ. Zkuöenosti, kterÈ tu p¯ed vÌce
neû pades·ti lety p¯ed·val zn·m˝ vi-

na¯sk˝ odbornÌk Louis Girardot z kraje
Champagne ve Francii, naöly ve Sta-

rÈm Plzenci pozornÈ posluchaËe
a tv˘rËÌ pokraËovatele.

Bohemia Sekt Prestige zÌskal v konkurenci 766 vzork˘
z 28 zemÌ svÏta zlatou medaili a titul World

Champion na 49. roËnÌku mezin·rodnÌho konkurzu
vÌn O. I. V. v Lublani.

IInngg..  JJoosseeff  VVoozzddeecckkýý

Zlato pro »eskou
republiku
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LikvidaËnÌ
charakter
NNáárrooddnníí  ffeeddeerraaccee  hhootteellůů  aa rreessttaauurraaccíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  aa AAssoocciiaaccee  cceess--
ttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  jjssoouu  zzhhrroozzeennyy  vvýýsslleeddkkyy  jjeeddnnáánníí
kkooaalliiččnníícchh  ppaarrttnneerrůů  ččeesskkéé  vvllááddyy..

Nejenže správci Česka nevyjednali, tak jako v mnoha dalších při-
stupujících zemích, alespoň výjimky v DPH, ale po jednání v Kolodě-
jích zjišťujeme, že nejen stravovací, ale i ubytovací služby jsou přeřa-
zeny do základní sazby daně z přidané hodnoty.

SSvvýýmm  kkrrookkeemm  vvllááddaa  uukkáázzaallaa,,  jjaakk  ttoo  mmyyssllíí  ss ppooddppoorroouu  rroozzvvoojjee  cceessttoovv--
nnííhhoo  rruucchhuu  vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..

Pokud bude tento krok realizován, dojde k zastavení investic do
průmyslu cestovního ruchu, protože zahraniční investoři nebudou
chtít vstupovat na český trh. Promítnutí zvýšené sazby do cen bude
mít za následek pokles domácího cestovního ruchu, pokles příjezdo-
vého cestovního ruchu a tím i devizových příjmů státu z této činnosti
v době, kdy se incoming do České republiky vzpamatovává z několi-
kaleté stagnace. Je více než samozřejmostí, že dojde k výraznému
poklesu tvorby pracovních příležitostí, protože podnikatelé budou
muset hledat zdroje, aby mohli státu odvádět o 14 % víc než dopo-
sud. Je nutné si uvědomit, že průměrná ziskovost těchto provozů se
pohybuje mezi 0–9 %.

JJssmmee  vvííccee  nneežž  ppřřeessvvěěddččeennii,,  žžee  tteennttoo  kkrrookk  bbuuddee  mmíítt  lliikkvviiddaaččnníí  cchhaarraakk--
tteerr  ppřřeeddeevvššíímm  pprroo  mmeennššíí  pprroovvoozznníí  jjeeddnnoottkkyy,,  kktteerrýýcchh  jjee  vvííccee  nneežž
9944 %% vvššeecchh  uubbyyttoovvaaccíícchh  aa ssttrraavvoovvaaccíícchh  zzaařříízzeenníí  vv ČČeesskkuu..

Po zavedení přísných hygienických norem Evropské unie do podmí-
nek České republiky a nezbytných investic do technologií, povinného
pojištění cestovních kanceláří a mnoha dalších momentů, které mu-
seli čeští podnikatelé podstoupit, je tento krok vlády další nemilosrd-
nou ranou zasazenou průmyslu cestovního ruchu, hotelnictví

a gastronomii.

AApplliikkaaccíí  zzáákkllaaddnníí  ssaazzbbyy  ddaanněě  zz ppřřiiddaannéé  hhooddnnoo--
ttyy  nnaa  uubbyyttoovvaaccíí  sslluužžbbyy  vv ttééttoo  vvýýššii  ssee  ČČeesskkáá  rree--
ppuubblliikkaa  zzaařřaazzuujjee  nnaa  ddrruuhhéé  mmííssttoo  vv EEvvrrooppěě,,
hhnneedd  zzaa  DDáánnsskkoo..
Je nutné konstatovat fakt, že bez přípravy na

takovouto změnu je negativní dopad na české
podnikatele ještě více zničující. Jen plánované inves-

tiční akce na letošní rok, které podnikatelé nebudou moci krýt z vlast-
ních zdrojů, neboť jim je odčerpá stát. V uzavřených obchodních
smlouvách se zahraničními obchodními partnery a ani s domácími
nelze nic měnit. Katalogy jsou vytištěny a příjezdový cestovní ruch ne-
bude s to akceptovat zvýšení daně.

JJssmmee  ppřřeessvvěěddččeennii,,  žžee  jjee  ttoo  pprroo  ččeesskkéé  ppooddnniikkaatteellee  nneeúúnnoossnnéé..
Výsledný efekt nebude pro českou ekonomiku přínosem. Naopak!

Dlouhodobě sníží konkurenceschopnost jednoho z jejích nejperspek-
tivnějších odvětví.

Roman Vacho, prezident Národní fede-
race hotelů a restaurací České republiky

Michal Šeba, předseda Asociace 
cestovních kanceláří České republiky

13. února v pražském Hotelu
Expo zasedal Výstavní výbor vele-
trhů GO a Regiontour. Za akciovou
společnost Veletrhy Brno zde byli
Radek Pažout, Miloň Mlčák, Jan
Šilhánek a Jana Třetinová, za Ná-
rodní federaci hotelů a restaurací
ČR jej prezident Roman Vacho, za
Asociaci českých cestovních kan-
celáří a agentur Jan Zemek a Mi-
chal Weber, za Asociaci leteckých

provozovatelů ČR Jan Lajka, za Ligu pro
cestovní ruch Jaromír Kainc, za Asociaci
cestovních kanceláří ČR Oldřich Frei-
dinger a za Komisi pro cestovní ruch při
Asociaci krajů Čestmír Jung. Členové vý-
boru konstatovali výrazný posun od po-
sledního ročníku veletrhů z hlediska
kvality, obsazení i odborného dopro-
vodného programu, jehož vyvrcholením
byl profesionálně odvedený dvoudenní
workshop – Meeting Point, jehož se zú-
častnilo na sto dvacet zahraničních
touroperátorů a odborných novinářů
z dvanácti zemí světa. Členové výboru
proto doporučili pokračovat v nastole-
ném trendu intenzivní diskuse s vysta-
vovatelskými subjekty, a zejména pak
s reprezentací krajů.

➤➤ www.bvv.cz

o  n · s

V Hotelu Expo 
zejmÈna Meeting Point
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PPřřeeddsseedduu  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  aa ggeenneerráállnníí--
hhoo  řřeeddiitteellee  aakkcciioovvéé  ssppoolleeččnnoossttii  SSttaa--
rroobbrrnnoo  IInngg..  FFrraannttiišškkaa  KKrraakkeeššee  jjsseemm
oosslloovviill  ss ttíímm,,  žžee  llooňňsskkýý  rrookk  bbyyll  hhoossppoo--
ddáářřsskkyy  nneejjúússppěěššnněějjššíímm  rrookkeemm  SSttaa--
rroobbrrnnaa..  JJeennoomm  ttrrooppiicckkýýmmii  vveeddrryy  ttoo  aallee,,
ppaannee  ppřřeeddsseeddoo,,  nneebbyylloo..

Nejenom počasím. Začalo se zúročo-
vat naše dlouholeté úsilí na zvýšení
úrovně značky Starobrno a na jejím
prosazení se na trhu. Ve stále důklad-
nějším managementu nákladů a ro-
zumné míře investic. Daří se nám bez úvěrů investo-
vat tak, abychom se mohli dynamicky rozvíjet ve
všech oblastech. Tržby společnosti za loňský rok vyká-
zaly rekordní navýšení o 9,9 %. Toto navýšení přičítá-
me mj. vyššímu prodeji vícestupňových piv a 20 %
zvýšení tržeb z exportu. Pozitivnímu trendu napomoh-
lo i spojení skupiny Heineken Group s většinovým
vlastníkem společnosti Starobrno,a.s., které přineslo
zkvalitnění našeho ratingu. Nová rodina Brau Union
AG, vzniklá na základě uzavřené smlouvy mezi BBAG
a Heinekenem, do které patří i Starobrno, a.s., se sta-
la nejsilnější středoevropskou pivovarnickou skupi-
nou. Starobrnu se tak otevírají další šance na poli ex-
portu. Značka Starobrno se dostala mezi exportní
značky skupiny. Velké synergické efekty rovněž vidím

v možnostech využití koncernového
know–how v marketingu, obchodu, logis-
tiky a řídících procesech. Od ledna 2004
počítáme i s větším prodejem v rámci
distribuční sítě Heineken Slovensko,
a.s., která je lídrem slovenského trhu.

JJaakk  jjssttee  ssee  ddoossttaall  kk ppiivvoovvaarrnniiccttvvíí??
Má původní profese je pivovarník. Studoval jsem

pivovarskou školu v Praze. Tehdy se jmenovala Prů-
myslová škola potravinářské chemie, dnes Střední
průmyslová škola potravinářské technologie. Potom
jsem šel na vysokou školu ekonomickou. Celý život
působím v pivovarsko–sladařském průmyslu, z toho
posledních čtyřicet let v průmyslu pivovarnickém.
V různých funkcích jsem měl stále co
činit s pivem. Pivo je moje za-
městnání, láska i hobby.

VV ddeessááttéémm  vvyyddáánníí  llooňň--
sskkééhhoo  VVššuuddyybbyylluu  ((ssttrr..
2255))  ss ppřřeeddsseeddoouu
pp řř ee dd ss tt aa vv ee nn ss tt vv aa

aa ggeenneerráállnníímm  řřeeddiitteelleemm  ffiirrmmyy  SSTTOOCCKK  PPllzzeeňň  aa..  ss..  IInngg..
MMaarrttiinneemm  PPeettrráášškkeemm  hhoovvoořříímmee  oo ttoomm,,  žžee  jjssmmee  mmiissttrryy
ssvvěěttaa  vv ppiittíí  aallkkoohhoollůů..  JJáá  oossoobbnněě  jjsseemm  ppřřeessvvěěddččeenn,,  žžee
ss pprrůůmměěrrnnoouu  ssppoottřřeebboouu  ppiivvaa  nnaa  hhllaavvuu  nnáámm  aallee  vveellmmii
vvýýrraazznněě  ppoommááhhaajjíí  zzaahhrraanniiččnníí  nnáávvššttěěvvnnííccii  ČČeesskkéé  rree--
ppuubblliikkyy..

Samozřejmě, na pivo se pořádají celé cílené turis-
tické výpravy. Proč ne? Ostatně, co děláme my Češi
o dovolených, obzvláště v zemích vyhlášených svou
pohostinností?

MMeeddiittuujjeemmee,,  ppaannee  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteellii,,  mmeeddiittuujjeemmee..
UU oolloommoouucckkéé  kkaappeellyy  jjssmmee  ttoommuu  řřííkkaallii,,  žžee  cchhooddíímmee  ddoo
kknniihhoovvnnyy,,  ppřřiiččeemmžž  ppiivvoo  bbyylloo  vv nnaaššeemm  ssllaanngguu  lleehhččíí  bbrroo--
žžoovvaannoouu  lliitteerraattuurroouu..  TTaakkžžee,,  ppookkuudd  bbyycchh  nnaa  vvaaššii  řřeečč--

nniicckkoouu  oottáázzkkuu  ssmměěll  ooddppoovvěědděětt  vv ttoommttoo
nnaaddnneesseennéémm  dduucchhuu,,  ccoo  mmyy  ČČeeššii

dděělláávváámmee  oo ddoovvoolleennýýcchh,,  oodd--
ppoovvěědděěll  bbyycchh,,  žžee  ssee  zz nnááss

ssttáávvaajjíí  ppěěkknníí  kknniihhoommoolloo--
vvéé  sscchhooppnníí  ssttrráávviitt  zznnaačč--
nnéé  mmnnoožžssttvvíí  nneejjeenn  lleehh--
kkéé,,  aallee  ii ttěěžžkkéé  lliitteerraattuurryy..

Pivo, moje zamÏstn·nÌ, 
l·ska i hobby

IInngg..  FFrraannttiiššeekk  KKrraakkeešš
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Pivovarská restaurace Brno na Mendlově náměstí
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Pověst českého piva se stále více prosazuje ve svě-
tě. Je nejen vysoce kvalitní, ale pro zahraniční turisty
i cenově snadno dostupné. Co se týče podílu zahra-
ničních návštěvníků Česka na spotřebě piva, existují
jakési odhady. Můj odhad je, že na spotřebě, která
v České republice celkově činí kolem šestnácti milio-
nů hektolitrů, se zahraniční cestovní ruch podílí zhru-
ba deseti procenty.

ZZaassee  aabbyy  vvššeecchhnnoo  ooddřřeell  ppřřeeddeevvššíímm  nnaaššiinneecc......  JJeeššttěěžžee
bbrrnněěnnsskkýý  hhaanntteecc  vv mmaalleebbnnéémm  tteelleevviizznníímm  ssppoottuu  ppoo--

mmoohhll  SSttaarroobbrrnnuu  kk nneebbýývvaalléé  pprroosslluulloossttii  vv nnaaššiicchh  zzee--
mmíícchh..

Nejen tato reklama, ale všechny naše výstupy v re-
klamě jsou součástí naší marketingové strategie,
která sleduje stále větší prosazování značky a zvidi-
telňování našich produktů v návaznosti na jejich
špičkovou kvalitu.

VVššuuddyybbyyll  oosslloovvuujjee  mmnnoohhéé  vvrrcchhoollnnéé  pprrooffeessiioonnáállyy  zzee
ssvvěěttaa  vveellkkéé  ggaassttrroonnoommiiee..  JJaakkoouu  zzddee  uuppllaattňňuujjeettee  ssttrraa--
tteeggiiii??

Pochopitelně nám záleží na tom, nakolik se doká-
žeme uplatnit v nejvyšší gastronomické skupině. Ta-
kové reference zvyšují image značky. Zejména v Brně
a na jižní Moravě se nám to daří velice dobře.

PPoodd  vvaaššii  ssppoolleeččnnoosstt  ppaattřříí  ii zznnoojjeemmsskkýý  ppiivvoovvaarr..
Je to tak, a pivovar Hostan je rovněž velmi úspěšný.

Na našich dobrých hospodářských výsledcích se po-
dílí stejnou měrou jako pivovar Starobrno.

PPaammaattuujjii  ddoobbyy......  PPaammaattuujjii  ttoohhoo  ttoolliikk,,  žžee  uužž  ssii  sskkoorroo
nniicc  nneeppaammaattuujjii..  NNii  ccmméénněě,,  bbuuďď  jjsseemm  ddoozzrrááll  jjáá,,  aanneebboo
ddoozzrráállaa  vvaaššee  ppiivvaa..  AAllee  ii vveellkkýý  kklluuccii  ppoovvííddaallii,,  žžee  SSttaa--
rroobbrrnnoo  jjee  tteeďď  lleeppššíí  nneežž  kkddyy  ppřřeeddttíímm..  ČČíímm  ssee  ttoo  zzlloommii--
lloo??

To se nezlomilo najednou. Je za tím dlouholetá prá-
ce v oblasti řízení, technologie a zejména investic.

Podařilo se nám vytvořit dostatečné kapacity,
aby se mohlo při vhodné technologii a skuteč-
ně náročném způsobu řízení dosáhnout chuťo-
vých změn, které vynesly značku Starobrno na
špičku mezi českým pivy.

BBaaťť,,  jjee  ttoo  ššppiiccoovvéé  hhrrnneekk!!  ŘŘííkkáá  ttoo  ii ssáámm  pprraaootteecc
MMoorraavvaa..  CCoo  ssee  ttýýččee  vvýýrroobbnníícchh  tteecchhnnoollooggiiíí,,  ttaamm
ssee  mmoocc  ssoouuppeeřřiitt  nneeddáá..  PPrroo  ttaakk  eekkoonnoommiicckkyy  ssiill--
nnoouu  ffiirrmmuu,,  jjaakkoo  jjee  aakkcciioovváá  ssppoolleeččnnoosstt  SSttaa--
rroobbrrnnoo,,  nneenníí  pprroobblléémm  ppoořřííddiitt  ssii  ttoo  nneejjlleeppššíí,,  ččíímm

ttrrhh  ddiissppoonnuujjee..  VVzzddoorr  vvššíí  ššppiiččkkoovvéé  tteecchhnnoollooggiiii  vvěě--
řříímm,,  žžee  ttrraaddiiččnníí  ččeesskkéé  ppiivvoo  jjee  ddooddnneess  oo lliiddsskkéémm
ffaakkttoorruu..

Lidský faktor a lidé sehrávají nejvýznamnější ro-
li. Hlavní slovo u nás má náš pan vrchní sládek Pe-
tr Hauskrecht. A je vynikající. Nejen proto, že dis-
ponuje nejmodernější technologií, ale protože
umí. Má to od pánaboha. Se svými zkušenostmi,
využitím tradičních receptur a úžasně specificky

kreativním přístupem a vztahem ke každému ze spo-
lupracovníků je dokáže motivovat tak, že společně
vytváří to, co vytváří.

NNoo,,  nneebboojjttee  ssee  ttoo  řřííccii,,  jjeeddnnoo  zz nneejjoocceeňňoovvaanněějjššíícchh  ppiivv
ppoosslleeddnníícchh  lleett..  PPaannee  ppřřeeddsseeddoo,,  nnáášš  rroozzhhoovvoorr  ssee  zzaa--
ttíímm  ttooččiill  kkoolleemm  SSttaarroobbrrnnaa..  PPrroočč  aallee  mmááttee  rráádd  mměěssttoo,,
kktteerréé  vvaaššeemmuu  ppiivvoovvaarruu  pprrooppůůjjččiilloo  ssvvéé  jjmméénnoo??

Teď odbočím a uvedu příklad z Rakouska. Spousta
obcí si na začátku svého území s uvedením svého
jména zároveň dává označení, že jde o tzv. klimatic-
ké lázně. Já se domnívám, že v dnešním uspěcha-
ném, přetechnizovaném životě, se spoustou auto-
mobilů, hluku a mnohých obtěžujících faktorů pro
obyvatele, je Brno oázou mezi městy, která se poč-
tem blíží půl milionu obyvatel. Podle mého názoru se

tu díky dobré práci magistrátu podařilo vytvořit pod-
mínky pro velmi slušný život. A já, když se vracím do
Brna odněkud zvenku, mám vždy pocit, že jsem přijel
do těch lázní (nikoliv klimatických, nechtěl bych v Br-
ně přeceňovat vzduch), které velmi pozitivně působí
na nervovou soustavu. Brno má velkou kulturní di-
menzi jak z hlediska minulosti, tak současnosti. Jsou
zde špičkoví tvůrci, kteří Brno nikdy neopustili a kteří

vytváří brněnskou atmosféru. Jako příklad mohu
uvést Městské divadlo v Brně, které považuji za špič-
kové muzikálové nejen v českém, ale celoevropském
kontextu. Pokud se mu začátkem října tohoto roku
podaří otevřít novou scénu, dostane ještě lepší tech-
nické podmínky k tomu, aby mohlo realizovat své
tvůrčí nápady. Starobrno ale podporuje nejen Měst-
ské divadlo v Brně. S brněnským magistrátem spolu-
pracujeme na celoměstských akcích. Spolupracuje-
me s Masarykovou univerzitou a při celé řadě kultur-
ních akcí, které jsou s Brnem spojeny.

PPooddllee  ttoohhoo,,  kkaamm  jjssoouu  ddiissllookkoovváánnyy  mmaannaaggeemmeennttyy  nneejj--
vvěěttššíícchh  ppiivvoovvaarrnniicckkýýcchh  uusskkuuppeenníí,,  jjee  mmoožžnnéé  uussuuzzoovvaatt,,
žžee  BBrrnnoo  zzíísskkáávváá  ssiillnnoouu  ppoozziiccii  bbýýtt  hhllaavvnníímm  mměěsstteemm  ppii--
vvaa  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy..  NNiiccmméénněě,,  ddoovvoollttee  mmii,,  ppaannee  ppřřeedd--
sseeddoo,,  zzáávvěěrreemm  oottáázzkkuu,,  kkaamm  ssmměěřřuujjee  ppiivvoovvaarrnniiccttvvíí  jjaa--
kkoo  ttaakkoovvéé??

Velmi často se nad tím zamýšlím. Globalizaci svě-
tového hospodářství lze těžko odolat. V České repub-
lice využíváme výhody, že zde máme konzumenta,
který je orientován na tradiční české pivo, a z tohoto
důvodu se nám daří trendům globalizace odolávat.
Naší snahou, a zřejmě i životaschopným strategic-
kým obchodním záměrem, je uchovat pro další gene-
race požitek z typického českého piva. Chceme pro-
sazovat, aby toto bylo respektováno.

➤➤ www.starobrno.cz

Ing. František Krakeš, Ing. Jarmila Lacinová a Ing. Jiří Imrýšek

Starobrno – Festival dobré nálady

Pavel Bekeni – sládek 
a Ing. František Krakeš – předseda představenstva

areál pivovaru Starobrno
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OO lliiddeecchh  aa lliiddsskkýýcchh  zzddrroojjíícchh,,  jjeežž  jjssoouu
hhllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  ttoohhoottoo  vvyyddáánníí  VVššuu--
ddyybbyylluu,,  ssee  sstteejjnněě  nneejjllééppee  vvyykkllááddáá
vv hhoossppoodděě..  MMaajjiitteell  ssppoolleeččnnoossttii  CCIITTUUSS
PPRRAAHHAA  ssppooll..  ss rr..oo..  ppaann  JJoosseeff  DDvvoorrsskkýý,,
jjeehhoožž  ffiirrmmaa  ppooddnniikkáá  vv zzaařříízzeenníícchh  aa sslluužž--
bbáácchh  pprroo  ggaassttrroonnoommiiii,,  ffaasstt  ffoooodd,,  cchhllaa--
zzeenníí  aa pprrooddeejjnníí  pprroovvoozzyy,,  bbyyll  ttaakk  llaasskkaavv,,
žžee  ppřřiijjaall  mméé  ppoozzvváánníí  nnaa  ppiivvoo..  AA ttaakk  jjssmmee
vv zzááttiiššíí  SSppiillkkyy  NNoovvoomměěssttsskkééhhoo  ppiivvoovvaa--
rruu  vv PPrraazzee  ppoodd  llaasskkaavvýýmm  ddoohhlleeddeemm
ppllaavvččííkkaa  JJaannddááččkkaa  dděěllaallii  ttoo,,  ccoo  oobbvvyykkllee
cchhllaappii  vv hhoossppoodděě  dděěllaajjíí  ––  ppoovvííddaallii  ssii  oo pprrááccii..
PPaannee  DDvvoorrsskkýý,,  jjaakk  jjssttee  ssee  ddoossttaall  kk ttoommuuttoo  ppooddnniikkáánníí??

To bylo tak: Zazvonil zvonec a pohádky nebyl ko-
nec, protože jsem si uvědomil, že pokud neuchopím
příležitost v ten okamžik, může se mi stát, že vlaky za-
čnou odjíždět a já si budu říkat: „Mohl jsem jet v ku-
pé, ale jedu jenom na stupátku.“ Proto jsem se dal
dohromady s rakouským společníkem, který měl
ideu a neustále mne přesvědčoval: „Děláme to pro-
to, abychom z toho něco měli,“ a já netušil, že nemu-
sím být mezi těmi, kteří by z toho měli něco mít. Bylo
to drahé školné, leč naučil jsem se přitom spoustu
věcí! Naučil jsem se hlavně to, že ne každá věc, kte-
rá na první pohled vypadá skvostně, je skvostná. Že
ne každý člověk je tak dokonalý, jak se zdá na první
pohled. Jeden známý mi na toto téma říkával: „Když
ti někdo nastrkuje před oči nějaký obraz a tvrdí, že to
máš právě tak vidět, ptej se, proč.“ Stalo se zavede-
nou věcí, že si tu na něco hrajeme. Cosi předstíráme.

Ať je to zaměstnavatel nebo zaměstna-
nec nebo veřejný činitel. Podstata se
skrývá se záměrným cílem nebo podvě-
domě, aby okolí mohlo dotyčného vidět
tak, jak se domnívá, že je potřeba. U nás
ve firmě se vystřídalo už pár lidí. Několi-
krát jsem byl o někom přesvědčen: „To-
to je korunní princ,“ ale zatím to vždycky
skončilo na nějakém problému, který
vypučel poté, co dotyčný vypadl ze své
herecké role. Odhadnout, kdo je co a ja-
ký bude, to prakticky nejde.

ŘŘáádd  jjee  zzáákkllaaddeemm  vvššeehhoo,,  ccoo  ffuunngguujjee..  OOrrggaanniizzaaccee,,  kkddyy
kkoolliizzee  jjssoouu  oobbrroovvsskkoouu  vvýýjjiimmkkoouu,,  jjee  nneejjvvěěttššíímm  zzáázzrraakkeemm
vveessmmíírruu..  JJee  mmoožžnnéé,,  žžee  ii vveessmmíírr  nněěkkddyy  zzkkoollaabbuujjee..  UU oorr--
ggaanniizzaaccee  pprrááccee  lliiddíí  kk ttoommuu  ddoocchháázzíí  ppoomměěrrnněě  ččaassttoo……

Firma se dá vést dvěma způsoby. Buď spolupracu-
jete s loajálními a tvořivými lidmi, a pak je nemusíte

svazovat striktními předpisy a mít až tak exponované
kontrolní systémy. Jestliže uděláte jenom předpisy
a lidi nastrkáte do škatulek, pravděpodobně brzy
uslyšíte výhrady typu: „To nemám v popisu práce…“
V tomto případě musí být dokonalý systém kontroly,

aby nenastaly excesy, které by ohrozily ekonomické
výsledky a pověst podniku. Má očekávání jsou v me-
zích reality. Někde mezi tím.

KKddoo  bbyy  ssee  ddoommnníívvaall,,  žžee  cciinnkkáánníí  kkllííččůů  vv rrooccee  11998899
vv PPrraazzee  nnaa  VVááccllaavvsskkéémm  nnáámměěssttíí  ooddzzvvoonniilloo  ttoottaalliittnníímm
mmaannýýrráámm,,  kkddyy  lliiddéé  ppřřeeddssttíírraallii,,  žžee  pprraaccuujjíí,,  aa ssttáátt  nnaa
ooppllááttkkuu,,  žžee  jjee  zzaa  ttoo  ppllaattíí,,  jjee  nnaa  oommyylluu..  MMnnoozzíí  lliiddéé,,  kkddyyžž
řřííkkaajjíí,,  žžee  hhlleeddaajjíí  pprrááccii,,  ssttáállee  hhlleeddaajjíí,,  kkaamm  bbyy  ddoocchháázzee--
llii  pprroo  ppooddppoorruu  vv zzaamměěssttnnaannoossttii..

Ano, představy značné části těch, kteří hledají prá-
ci, se od počátku devadesátých let příliš nezměnily.
Jsem přesvědčen, že by se každý měl podívat někam,
kde funguje tržní hospodářství a trošku si jej zažít na
vlastní kůži. Soukromá firma může na mzdy vydat
pouze to, co vydělá. Někoho přeplácet se nevyplácí.
I když přeplatíte „hotového člověka“ z jiné firmy, mů-
žete zjistit, že nezapadá do týmu. Obzvláště menší fir-

JJoosseeff  DDvvoorrsskkýý

Vyzkouöet si,
jak se na takovÈm 

za¯ÌzenÌ pracuje
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my jsou velmi citlivé na to, jak spolu za-
městnanci vycházejí.

HHrraajjee  ssee  nnaa  vvýýsslleeddkkyy..  PPooddllee  nniicchh  jjee  ffiirrmmaa  CCII--
TTUUSS  PPRRAAHHAA,,  zzřřeejjmměě  ii ccoo  ssee  ttýýččee  lliiddsskkééhhoo  ppoo--
tteenncciiáálluu,,  úússppěěššnnáá..  ZZaabbýývvááttee  ssee  ddoovvoozzeemm
aa sseerrvviisseemm  zznnaaččkkoovvýýcchh  tteecchhnnoollooggiiíí  aa jjeejjiicchh
uuppllaattňňoovváánníímm  vv ggaassttrroonnoommiicckkýýcchh  pprroovvoo--
zzeecchh..

Naše firma vznikla v roce 1991. Sídlíme
na viditelném frekventovaném místě, takže
se na nás klienti často sami obrací. Poté,

co jsme vytvořili vlastní servisní úsek, jsme se u řady
prestižních klientů dokázali prosadit i jako servisma-
ni. Jejich reference pak motivují další, poptat se prá-
vě u nás. Jsme vyhledáváni i kvůli svým pro-
jektantům, z nichž jeden umí velice krásné věci „3D“
a často s nimi vyhrává soutěže. Někdy mám říkají, že
to, co tvoří, jsou fotografie. Nejsou. On to tak umí.

Snažíme se investovat do vlastních lidí. Ať už je to
odbornými školeními u našich zahraničních dodava-
telů anebo výukou cizích jazyků 2x týdně přímo v na-
ší firmě. V dnešní době jsou cizí jazyky pro nás důle-
žité nejen proto, že vcházíme do Evropské unie, ale
i proto, že jsme ve stálém kontaktu s našimi zahra-
ničními dodavateli.

Pracujeme i pro řetězce rychlého občerstvení. Do-
dáváme pro Kentucky Fried Chicken, Big Food i pro
rychlé občerstvení, které si vytváří firma Spak,
Spak’s–Fresh & Crispy. Dodáváme a instalujeme
jim tlakové i otevřené fritézy, obalovací stroje, mari-
nátory, průchozí pece na pizzu, kynárny, hnětací
stroje, rotační grily, konvektomaty, teplé holdingy,
teplé i chlazené výdejní pulty, chladící a mrazící
technologie, kompletní varné bloky, zajišťujeme pro
ně vybavení přípraven, skladů i interiérů. V Česku
jsme asi jedinou firmou, která je členem EFEDA

– evropské asociace distributorů zařízení pro
gastronomii, která úzce spolupracuje s NA-
FEM – organizací amerických výrobců gastro-
nomických zařízení. Právě díky tomu jsme
včas věděli, že např. KFC vstoupí na náš trh.
Pro naše potenciální zákazníky pak je příjem-
né zjištění, že díky nám tady v Česku firmy Ho-
bart, WMF, MKN, Henny Penny, Frymaster,
Costan, Taylor aj. mají svého distributora
a servisní zázemí.

ZZaaččááttkkeemm  bbřřeezznnaa  vv PPrraazzee  vv AArrggeennttiinnsskkéé  uulliiccii
ootteevvíírrááttee  nnoovvěě  mmooddeerrnniizzoovvaannéé  ppřřeeddvváádděěccíí
cceennttrruumm..

Rozhodnutí vytvořit předváděcí centrum vy-
plynulo ze zahraničních zkušeností, kde větši-
na výrobních firem taková centra má. Některé,
zejména složitější technologie, lze daleko
účinněji prezentovat přímo v praxi. Stojí-li kdo-

koliv před rozhodováním, jak
a čím vybavit svůj gastropro-
voz, může přijít do našeho
předváděcího centra, podí-
vat se nebo vyslat šéfkucha-
ře, aby si osobně vyzkoušel,
jak se na takovém zařízení
pracuje.

EEvvrrooppsskkáá  uunniiee  aa jjeejjíí  ppřřeeddppiissyy,,
kktteerréé  nnaa  ggaassttrroonnoommiiii  ddoolleehh--
nnoouu,,  ootteevvíírraajjíí  nnoovvýý  ppoohhlleedd  nnaa

pprroojjeekkttoovváánníí  aa ddooddáávvkkyy  ggaassttrroonnoommiicckkýýcchh  tteecchhnnoollooggiiíí..
A my máme znalosti i prostředky, jak účinně pora-

dit. Jednoduché konzultace provádíme bezplatně.
Pokud klientovi kdosi řekne jiný názor, než slyší od
nás, ve smyslu: „To je dobrý, takhle to stačí…“, stej-
ně se pak zpravidla obrací na nás. V každé branži
existují různé kvality a úrovně péče o zákazníka. Od
tzv. „obývákových firem“, které se orientují pouze na

to, něco prodat, až po firmy zastupující světové znač-
ky. My se zákazníka snažíme přesvědčit, že by si svůj
požadavek měl nechat zpracovat s výhledem do bu-
doucna tak, aby za pár let neměl problémy. Aby mu
např. hygienik neřekl: „No, takhle to doplňovat ne-
můžete…“ Další rozvoj už musí být zakoncipován do
původního projektu. Pouhým doplněním dalších
technologií do připravených pozic a jejich napojením
na do té doby sice zakonzervované, ale již zbudova-
né přípojky energie, vody a odpad zákazník ušetří
spoustu stresu, finančních prostředků atd., protože
každé bourání a hrubý stavební zásah v gastrono-
mickém provozu představují velké ochromení.

➤➤ www.citus.cz

g a s t r o n o m i e
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27. ledna e v hotelu Adria v Praze uskutečnila
kuchařská soutěž učňovské mládeže „O pohár
Neptuna“. Pořadateli byly hotel Adria a Soukro-
mé SOU stravování a cestovního ruchu. Kromě
palce držících rodičů a spolužáků, soutěž
zhlédla řada šéfkuchařů, členů Asociace kucha-
řů a cukrářů a dalších osobností. Předsedou
technické komise byl pan Radek David, nositel
titulu Kuchař roku 2001/2002, předsedou de-
gustační komise pan Jan Pýcha a jedním z čle-
nů pan Ladislav Nodl, Mistr kuchař, nestor čes-
ké gastronomie.

Soutěže se zúčastnilo osm reprezentantů
z hotelů Adria, Radisson SAS Alcron, Villa Voyta,
Dorint Don Giovanni, Ibis Karlín a z Restaurace
U Pinkasů. Při pódiovém vystoupení připravova-
li „2 porce salátu jako předkrm“. Po tříhodino-
vém maratonu se výhercem soutěže, a tedy
i putovního poháru, prestižní kuchařské blůzy
s vyšitým oceněním a dalších věcných cen, stal

osmnáctiletý učeň 3. ročníku pan
Jakub Urban, který vykonává praxi
v hotelu Adria, se soutěžním salátem
„Variace trhaných salátů a čekanky
v rýžovém košíčku s medovo–ko-
riandrovým dresinkem a řeřichovým

Novoměstský (kvasnicový)
ležák světlý i tmavý 11°

otevřený v minulém století 
na Novém Městě Pražském

Speciality české kuchyně
včetně vyhlášeného pečeného kolena

Alešova galerie:
originální panoptikum pražského 

Podskalí a Perlovy ulice

Exkurze pivovarem 
s odborným výkladem v bezprostřední 

blízkosti Václavského náměstí

Novoměstský pivovar s.r.o.
Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

tel./fax: 222 232 448, 222 231 662

e-mail: sales@npivovar.cz

www.npivovar.cz

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR

28. ledna  v proslulé pražské restauraci U Pinkasů
teklo plzeňské pivo do nových sklenic. Hlavním hr-
dinou však byl nový model výčepu. Příjemná spo-
lečnost a pinkasovské masopustní občerstvení.

➤➤ www.upinkasu.cz

U Pinkas˘
28. ledna1. roËnÌk soutÏûe

ÑO poh·r 
Neptunaì

U Pinkas˘
28. ledna

olejem“. Na druhém místě se umístil Josef Luzum, na
třetím Lenka Haeringová, oba z hotelu Radisson SAS
Alcron. Kvalitní výkony i zájem odborné veřejnosti
utvrdily pořadatele v rozhodnutí uspořádat nejen

další ročník soutěže, ale pokusit se roz-
šířit soutěž i pro další profese: cukrář,
číšník, sommeliér a barman.

➤➤ www.hoteladria.cz

g a s t r o n o m i e
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Stavovský ples cestovného ruchu sa konal
7. februára v kongresovej sále Mestského divadla
v Levoči. Organizátormi boli Cestovné centrum Kvali-
ta Poprad v spolupráci s Mestom Levoča, časopisom
Cestovateľ a Slovenskou asociáciou cestovných
kancelárií. Ples, ktorý začal prípitkom, salvou z dela
a príhovormi pána Ing. Čurillu, primátora Mesta Le-
voča, pani Alenky Motyčkovej, časopis Cestovateľ
a pána Františka Kornaja, konateľa cestovnej kance-
lárie Kvalita, spol. s r.o., pokračoval vystúpením ta-
nečného klubu Monáda a prvým tancom v rytme
valčíka. Vynikajúcu atmosféru plesu umocnilo vystú-
pení hudobnej stálice Vaša Patejdla, humoristov
a imitátorov Roba Kajzera a Petra Meluša. O napätie
sa postarali Štefan Pčola, majster sveta v cyklotriale
a Roman Volák, dvanástnásobný majster sveta
v kickboxe. Program moderovala Zuzana Pojedinco-
vá z televízie Joj. Kvalitnú muziku prezentoval
discjockej Peter Husák. Tradične bohatú tombolu
s 55 cenami moderoval Robo Kajzer. Ceny venovali
cestovná kancelária Aeolus, Nitra a Platinum Inter-
national, Bratislava, Charter 2000 Ostrava, Kvalita
Poprad, Slovenské aerolínie, Atis Bruntál, Fifo
Piešťany ai. Mimoriadnu cenu venoval primátor
mesta Levoče. Počas celého plesu ponúkali svoje vý-
robky a miešané nápoje firmy: Becherovka Slovakia,
Belvedere Slovakia a Marcinova Likérka Záriečie.
Sprievodnou akciou plesu bola 50% zľava na Skipas
v novo otvorenom lyžiarskom stredisku v Levočskej
doline pre všetkých držiteľov vstupenky v dňoch 6. –
8. 2. 2004, čo niektorí účastníci napriek prechodné-
mu nedostatku snehu aj využili.

➤➤ www.kvalitatour.sk 
➤➤ www.levoca.sk

z e  s p o l e Ë n o s t i

3. ReprezentaËn˝ 
ples cestovateæov
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PPrreezziiddeennttaa  ppaanneevvrrooppsskkéé  ssppoolleeččnnoossttii
pprroo  kkuullttuurruu,,  vvzzdděělláávváánníí  aa vvěěddeecc--
kkoo––tteecchhnniicckkoouu  ssppoolluupprrááccii  CCoommeenniiuuss
IInngg..  KKaarrllaa  MMuuzziikkáářřee,,  CCSScc..  jjsseemm  oosslloovviill
vv ssoouuvviisslloossttii  ss hhllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  ttřřeettíí--
hhoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu,,  kktteerrýýmm  jjssoouu  lliidd--
sskkéé  zzddrroojjee..  PPaannee  iinnžžeennýýrree,,  vv rráámmccii  CCoo--
mmeenniieemm  oorrggaanniizzoovvaannééhhoo  vvyyhhllaaššoovváánníí
„„ČČeesskkýýcchh  110000  nneejjlleeppššíícchh““  vvee  ŠŠppaanněěll--
sskkéémm  ssáállee  PPrraažžsskkééhhoo  hhrraadduu  vv ppáátteekk
2288..  lliissttooppaadduu  22000033  jjssttee  ppřříícchhoodd  pprreezzii--
ddeennttaa  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  pprrooff..  VVááccllaavvaa
KKllaauussee  oozznnáámmiill  ttaakk,,  žžee  vvííttááttee  nneejjvvzzdděěllaa--
nněějjššííhhoo  pprreezziiddeennttaa  ssvvěěttaa..  JJaakk  jjee  nnaa
ttoomm,,  ii ccoo  ssee  vvzzdděěllaannoossttii  ttýýččee,,  ččeesskkáá
ssppoolleeččnnoosstt??

Co se týče lidského potenciálu, je na
tom Česká republika zatím poměrně
dobře. Jde ale o to, jak se její lidské
zdroje budou dál formovat. Tzn. jakého
se bude jejím obyvatelům dostávat
vzdělání a výchovy. Bohužel musím
konstatovat, že navzdory výraznému
zvýšení počtu vysokých škol (o kvalitě
některých přitom nejsem zcela přesvědčen) není
vše, jak by mělo a mohlo být, pokud jde o školy střed-
ní. Výrazný propad cítím u učňovského školství, pro-
tože i ono je významným faktorem při budování vzdě-
lanosti – především té potřebné a využitelné. Jde
skutečně velmi výrazně o to, kam mladé lidi vzdělá-
ním profesně nasměrovat tak, aby jejich vzdělání by-
lo určitým způsobem předpokladem k hrdosti jich sa-
motných na sebe a současně naplňovalo celospole-
čenské potřeby státu. Nemůže přece mít jenom sa-
mé právníky. Společnost potřebuje i strojaře, stavaře
a zemědělské inženýry, všechny na vysoké profesní
úrovni. Jejich vzrůstající deficit celoevropsky způso-
buje, že budou velmi brzy vysoce žádanými i v zemích
Evropské unie. I v té nejúspěšnější firmě je zapotřebí
jen několika ekonomů a právníků, zatímco potřeba li-
dí uplatnitelných v dalších oborech a profesích je
o řád větší. Česko má mimořádně výhodnou geogra-
fickou polohu a velký potenciál ve svém obyvatel-
stvu. V mezinárodním měřítku máme výrazně nad-
průměrně vzdělaného nejen pana prezidenta, ale za-
tím obyvatelstvo celkově – vzdor tomu, že jsou v ob-
lasti školství značné rezervy.

CCoommeenniiuuss  kkaažžddoorrooččnněě  vv bbřřeezznnuu  ppoořřááddáá
EEvvrrooppsskkéé  bbaannkkoovvnníí  aa ffiinnaannččnníí  ffóórruumm..
NNaa  ttoomm  lleettooššnníímm  ssee  bbuuddee  bbeezzeessppoorruu
hhoovvoořřiitt  ii oo ddooppaadduu  vvssttuuppuu  ČČeesskkaa  ddoo
EEvvrrooppsskkéé  uunniiee……

Evropské bankovní a finanční fórum
je každým rokem obsazeno vynikající-
mi přednášejícími a již 12. ročník této
mezinárodní konference nebude výjim-
kou. EB&FF se bude letos konat
v kongresovém centru České národní
banky ve dnech 23. až 25. března
2004, a mne velmi těší, že letos se bu-
de nejen konat v prostorách ČNB, ale
že je fórum organizované v těsné spolu-
práci s ČNB a že i špičky českého ban-
kovnictví mají k této akci a k možnos-
tem výměny názorů vysoce pozitivní
vztah.
Česká republika, zásluhou transfor-

mační politiky v minulosti nastavené na-
ším dnešním prezidentem prof. Václa-
vem Klausem, prošla ekonomickou
transformací s nebývale malou měrou

sociálního i lidského strádání a potíží – pochopitelně
má to i své nedostatky. Můžeme se samozřejmě zlo-
bit na Českou konsolidační agenturu nebo proble-
matiku s ní spojenou, ale verze tvrdého přechodu
z „plánovitého“ na tržní hospodářství, v jejímž rámci
by řada státních podniků skončila již začátkem deva-
desátých let a na dlažbu vychrlila desetitisíce neza-
městnaných, by byla s největší pravděpodobností ře-
šením horším. Dnes, v době, kdy se stáváme součás-
tí integrované Evropy, si ale už musíme uvědomovat
naplno, že trh je nelítostný. Poznatky ze Španělska ří-
kají, že v něm s jeho vstupem do Evropské unie neza-
městnanost vyskočila na pětadvacet a v některých
regionech na více než třicet procent. Musíme připus-
tit, že Česká republika toho zatím byla ušetřena a že
si pravděpodobně po vstupu do Evropské unie bude-
me muset utahovat opasky o trochu více, než jsme si
zvykli. Přesto budoucnost vidím výrazně pozitivně.

NNáázzeevv  ččaassooppiissuu  VVššuuddyybbyyll  jjee  ooddvvoozzeenn  oodd  jjmméénnaa  hhrrddii--
nnyy  ddííllaa  „„  LLaabbyyrriinntt  ssvvěěttaa  aa rráájj  ssrrddccee““..  TTrraaddiiccee  ii oorriiggiinnaa--
lliittaa  jjssoouu  vvýýzznnaammnnýýmmii  ddeevviizzaammii..  PPrroottoo  jjssoouu  ččtteennáářřii
VVššuuddyybbyylluu  vveessmměěss  ppřříízznniivvěě  ppřřiijjíímmáánnyy  bbeezzmmáállaa  440000
lleett  aakkttuuáállnníí  aalleeggoorriicckkéé  ppoossttřřeehhyy  ppaattrroonnaa  ččaassooppiissuu  JJaa--

nnaa  AAmmoossee  KKoommeennsskkééhhoo..  PPaannee  ppřřeeddsseeddoo,,  vvaaššee  oobb--
ččaannsskkéé  ssddrruužžeenníí  CCoommeenniiuuss  mmáá  ss KKoommeennsskkýýmm  rroovvnněěžž
hhooddnněě  ssppoolleeččnnééhhoo..

Do občanského sdružení Comenius jsem přišel po
mnoha letech práce na Vysoké škole ekonomické,
kde jsem se od roku 1978 podílel na výzkumu i na
vzdělávání. Komenský je z mezinárodního hlediska,
mám na mysli především vzdělané Evropany, mimo-
řádně věhlasnou osobností s českým původem. Je
znám na svoji dobu sympatickým politickým, míněno
protestantským zaměřením a hlavně silou svých
myšlenek směřujícím až ke sjednocené Evropě. Pro-
to jsme si jej vybrali jako svého patrona a jsme na něj
hrdi. Stejně tak jako např. na pražskou vilu
Bertramku, kde organizujeme hudební koncerty
a která je, pokud jde o mezinárodní věhlas mezi vel-
mi početnou skupinou milovníků Mozartovy hudby,
pražskou pamětihodností nejvyšší kategorie.

JJiižž  jjsseemm  zzmmíínniill,,  žžee  CCoommeenniiuuss  kkaažžddoorrooččnněě  vvyyhhllaaššuujjee
„„ČČeesskkýýcchh  110000  nneejjlleeppššíícchh““..  CCoo  bbyylloo  iimmppuullsseemm  kk nnaa--
ssttaarrttoovváánníí  ttééttoo  pprreessttiižžnníí  ttrraaddiiccee??

Projekt „Českých 100 nejlepších“ začal na základě
úvahy, že každá prosperující země má své nejen ma-
teriální štěstí postaveno na výsledcích smysluplné,
intenzivní, výrazně inovativní a plodné práce, a že ti,
kdo tuto práci realizují, mají právo na společenské
ocenění. Na kritiky, kteří nám podsouvají to, že anke-
tární forma soutěže není přesná a že neodpovídá ob-
jektivním výsledkům, odpovídáme stále stejným způ-
sobem: Poměřit hotely, banky,výrobní podniky, ob-
chodní organizace, organizace ze sféry služeb je
v jedné soutěži přesnými mírami nemožné. Proto
jsme se rozhodli pro cestu anketární. Ta na základě
reprezentativního výběrového šetření vyjadřuje názo-
ry středních a vyšších podnikatelů České republiky.
Databáze Comenia obsahuje na čtyřicet tisíc jmen
pokrývajících celou Českou republiku. Každoročně
z ní prostřednictvím dotazníku oslovíme zhruba pěta-
dvacet tisíc osob.

➤➤ www.comenius.cz

Na v˝sledcÌch rozumnÈ 
a plodnÈ pr·ce

DR. JIŘÍHO FIFKY, 386 01 STRAKONICE, TEL.: 342 321 984, 324 324 758, E-MAIL: HOTEL.GARNET@QUICK.CZ

HTTP://HOTELGARNET.WEBPARK.CZ

CELKOVÁ KAPACITA 42 POKOJŮ – 29 DVOULŮžKOVÝCH, 12 JUNIOR SUITES (Z TOHO
2 BEZBARIÉROVÝCH) A 1 VELKÉ APARTMÁ. V BLÍZKOSTI HOTELU KVALITNÍ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ. 



SS ppřřeeddsseeddoouu  ppřřeeddssttaa--
vveennssttvvaa  aa ggeenneerráállnníímm  řřee--
ddiitteelleemm  ZZááppaaddooččeesskkéé
eenneerrggeettiikkyy,,  aa..ss..  ppaanneemm
IInngg..  JJaarroossllaavveemm  HHáábboouu
jjssmmee  ssee  ppoopprrvvéé  ppoottkkaallii
kkoonncceemm  lliissttooppaadduu  llooňň--
sskkééhhoo  rrookkuu,,  kkddyy  jjssmmee  ssee

ppřřeeddbběěžžnněě  ddoommlluuvviillii  nnaa  iinntteerrvviieeww..  DDooššlloo  kk nněěmmuu,,  aallee
aažž  vv úúnnoorruu  ttoohhoottoo  rrookkuu,,  ppřřiiččeemmžž  ((jjssaa  ppoossttiižžeenn  hhuuddeebb--
nníímm  ssttřřeeddoošškkoollsskkýýmm  vvzzdděělláánníímm))  hhnneedd  vv úúvvoodduu  nnaaššee--
hhoo  rroozzhhoovvoorruu  jjsseemm  ssii  ddoovvoolliill  jjiissttoouu  nneeppaattřřiiččnnoosstt  kkoonn--
ssttaattoovváánníímm::  PPaannee  ppřřeeddsseeddoo,,  vvaaššee  jjmméénnoo  vvee  mmnněě  eevvoo--
kkuujjee  mmyyššlleennkkyy  nnaa  vvýýrraazznnoouu  ppoossttaavvuu  hhuuddeebbnníí  ssccéénnyy,,
ppřřeeddnnííhhoo  ččeesskkééhhoo  hhuuddeebbnnííhhoo  sskkllaaddaatteellee  aa ppeeddaaggooggaa
AAllooiissee  HHáábbuu,,  ttvvůůrrccee  ččttvvrrttttóónnoovvéé  hhuuddeebbnníí  ssoouussttaavvyy,,
oo jjeehhoožž  ččttvvrrttttóónnoovvéémm  kkllaavvíírruu,,  aauuttoorrsskkéé  aa iinntteerrpprreettaačč--
nníí  ččiinnnnoossttii  ddooddnneess  kkoolluujjíí  lleeggeennddyy..  JJssttee  ss nníímm  vv nněějjaa--
kkéémm  ppřřííbbuuzzeennsskkéémm  vvzzttaahhuu??

Pokud mám informace, tak jakýsi velice vzdálený
příbuzenský vztah tady existuje. Otec pochází z Vizo-
vic, odkud jsou Alois i Bohumil Hábovi. Nicméně na
mě to nenechalo žádné stopy. I když v mládí měli mo-
ji rodiče snahu hudebně mne vzdělávat, jsem hudeb-
ní antitalent.

SSííddlloo  ZZááppaaddooččeesskkéé  eenneerrggeettiikkyy  jjee  vvee  mměěssttěě,,  jjeehhoožž
jjmméénnoo  ((„„PPiillss““,,  „„PPiillsseenn““„„PPiillssnneerr““  aappoodd..))  zznnáá  ttéémměěřř  ccee--
llýý  ssvvěětt,,  aanniižž  bbyy  ččaassttoo  kkddoo  ttuuššiill  nněějjaakkéé  ssoouuvviisslloossttii
ss ččeesskkýýmm  mměěsstteemm  PPllzznníí..  PPllzzeeňňsskkýý  kkrraajj,,  jjeemmuužž  mměěssttoo
PPllzzeeňň  pprrooppůůjjččiilloo  jjmméénnoo,,  jjee  nneessmmíírrnněě  mmaalleebbnnýý  aa rroozz--
mmaanniittýý..

Vskutku je. Plzeň a zdejší kraj znám již z dob svého
mládí, kdy jsem hodně sportoval. Jsem ze Strakonic
a území západních Čech bylo častým dějištěm na-
šich sportovních zápasů. V jednom z vydání vašich
Všudybylů (9/03 str. 35) v rozhovoru s předsedou
představenstva a generálním ředitelem společnosti
Východočeská energetika, a.s. Ing. Františkem Šů-
chou zmiňujete Konstantinovy Lázně, které jsou po-
měrně známé. Málokdo ale již ví, že se nedaleko,
pouhých deset kilometrů od nich, v hlubokém kaňo-
nu Úterského potoka ukrývá malebné městečko Úte-
rý, kde již začátkem třináctého století dolovali a rýžo-

vali zlato. Mají tu barokní kostel od Jana Dienzenho-
fera, na náměstíčku renesanční radnici s hrázděným
patrem, mariánský sloup a především rodný dům za-
kladatele Mariánských Lázní, tepelského opata Kaš-
para Prokopa Reitenbergera. Zmiňuji-li již Mariánské
Lázně, musím podotknout, že naše akciová společ-
nost Západočeská energetika působí i v Karlovar-
ském kraji. Rajon Západočeské energetiky totiž po-
krývá území bývalého Západočeského kraje. Operu-
jeme na necelých jedenácti tisících kilometrech čtve-
rečních, na území s rozvinutým průmyslem, ale i s ne-
přeberným množstvím turistických atraktivit, přírod-
ních krás a léčivých zdrojů.

ZZmmíínniill  jjssttee  zzddeejjššíí  ttuurriissttiicckkéé  aattrraakkttiivviittyy..  OOssttaattnněě  ppoopprr--
vvéé  jjssmmee  ssee  sseettkkaallii  nnaa  kkřřttuu  vvýýpprraavvnnéé  aa oobbssaahhoovvěě  vvěěcc--
nněě  aa pprreecciizznněě  vvyypprraaccoovvaannéé  ppuubblliikkaaccee  „„PPllzzeeňňsskkýý  kkrraajj““,,
kktteerroouu  ooddbboorrnnííccii  ((jjaakkoo  oossttaattnněě  cceelloouu  řřaadduu  ttěěcchhttoo
kkrraajjsskkýýcchh  ppuubblliikkaaccíí))  ppoovvaažžuujjíí  zzaa  ttoo  nneejjlleeppššíí,,  ccoo  jjee
vv ČČeesskkuu  vv oobbllaassttii  pprrooppaaggaaccee  rreeggiioonnůů  ssyysstteemmaattiicckkyy  vvyy--
ddáávváánnoo..

Už v době mého působení ve Středočeské energe-
tické akciové společnosti, kde jsem pracoval třicet
čtyři let, jsme spolupracovali s Agenturou propagace
České republiky, vydavatelstvím ACR Alfa. Je to ale
nejenom o podpoře turistického ruchu. Těmito kni-
hami se propaguje česká kultura a bytostné záleži-
tosti České republiky vůbec. To je v současné době
velice nutné a potřebné. Tedy, aby se Česká republi-
ka doma u vlastních obyvatel, v Evropě i ve světě do-
stávala do povědomí jako svébytná, atraktivní a kul-
turní země plná historických památek a zajímavých
přírodních lokalit, která světu dala obrovské množ-
ství vzdělaných a kreativních lidí.

AAnnoo,,  ggeenneerraaccee  ppřřeedd  nnáámmii  nnáámm  ooddkkáázzaallyy  úúžžaassnnoouu  zzee--
mmii  aa hhiissttoorriiii..  DDoovvoollíímm  ssii  vváámm  vv ttééttoo  ssoouuvviisslloossttii  ppoolloožžiitt
řřeeččnniicckkoouu  oottáázzkkuu::  MMáámmee  ppoozziittiivvnníí  vvttaahh  ssaammii  kk ssoobběě??
JJssoouu  ssttáátt  aa jjeehhoo  oobbyyvvaatteelléé  hhrrddii  nnaa  ssvvoojjii  vvllaasstt  aa nnaa  jjeejjíí
ddiissppoozziiccee??

V posledních patnácti letech se situace dost zlep-
šuje. Také zde v Plzni je možné sledovat faktické kro-
ky, projevující se např. obnovou bytového fondu, his-
torických objektů apod. Je pravdou, že po druhé svě-
tové válce a následujících čtyřiceti letech bylo pečo-
váno pouze o některé vybrané památky. Mnohé byly

dosti zanedbané. Náprava tohoto stavu vyžaduje vel-
ké finanční náklady. Co se týče lidí, i mezi nimi zřej-
mě došlo k jisté devastaci hodnot. Tedy jak u koho.
I z toho důvodu je dobré si připomínat, odkud jsme
vzešli, obracet pozornost lidí k hodnotám trvalého
charakteru.

„„TToo  vváámm  bbyyll  ssllaavvnnýý  ddeenn,,  kkddyyžž  kk nnáámm  bbyyll  zzaavveeddeenn,,
eelleekkttrriicckkýý  pprroouudd……““,,  ccoožž  uužž  jjee  ddrraahhnněě  lleett..  TTeeďď  mmáá  sskkuu--
ppiinnaa  ČČEEZZ,,  jjeejjíímmžž  jjee  ZZááppaaddooččeesskkáá  eenneerrggeettiikkaa  ččlleenneemm,,
ddoommiinnaannttnníí  ppoossttaavveenníí  nnaa  ttrrhhuu  ss eelleekkttřřiinnoouu  vv ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee..  PPrroočč  tteeddyy  kkaammppaaňň  „„DDuuhhoovváá  eenneerrggiiee““??

Elektroenergetika byla do roku 2002 v naší zemi
v podstatě monopolním odvětvím. Změnou způsobu
podnikání dochází k otevírání se trhu s elektřinou
v České republice. Od 1.1. 2006 bude trh zcela ote-
vřen, takže se dostáváme do stejné role jako např.
výrobci automobilů, tedy do konkurenčního prostře-
dí. A s tím je spojený i náš marketing a v rámci Sku-
piny ČEZ posilování obchodní značky „Duhová ener-
gie“. Zrovna tak, jako automobilka musí propagovat
především konkrétní vozy, které vyrábí, tak i Západo-
česká energetika, člen skupiny ČEZ, musí propago-
vat své zboží, tj. svoji elektřinu. Musíme se nějakým
způsobem dostat do podvědomí obyvatelstva i pod-
nikatelské sféry, a jednou z cest, kterou jsme si k to-
mu zvolili, je prosazování obchodní značky „Duhová
energie“.

➤➤ www.skupinacez.cz
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Z·padoËesk· energetika, a.s., Ëlen
skupiny »EZ, je spoleËnostÌ s tradicÌ
sahajÌcÌ aû do roku 1919. V souËas-
nÈ dobÏ p¯edstavuje modernÌ re-
gion·lnÌ energetickou spoleËnost
opÌrajÌcÌ svou Ëinnost o promyöle-
nou strategii, ˙Ëinn˝ systÈm ¯ÌzenÌ,
rozvinutou infrastrukturu, stabili-
zovanou a vyv·ûenou strukturu od-
bÏru. Z·padoËesk· energetika m·
k dispozici hustou sÌù vedenÌ velmi
vysokÈho, vysokÈho i nÌzkÈho na-
pÏtÌ, rozvoden a transformoven, sy-
stÈmy dispeËerskÈho ¯ÌzenÌ, d·lko-
vÈho ovl·d·nÌ spot¯ebiË˘, prost¯ed-
k˘ k ˙drûbÏ a oprav·m za¯ÌzenÌ
a prov·dÏnÌ pracÌ pod napÏtÌm.IInngg..  JJaarroossllaavv  HHáábbaa

o  n · s

Z·padoËesk· 
duhov·



Na voÚavÏ mÏkkÈm koberci
Mám čím dál větší žízeň. Dolů z hřebene se mi ne-
chce a potřebuji vodu na vaření. Naštěstí v horní par-
tii travnaté stráně ani ne pramen, ani ne studánka.
Prosak. Bahnitá loužička, z níž zvolna odtékala voda.

Když jsem nabral první litr, přestala odtékat. Na na-
plnění všech lahví (4 l) jsem si počkal. Ale lepší, než
se s nejistým výsledkem vydat kamsi do údolí.
2200..0000 Tábořím kousek pod Virfului Gorovu. Nádhera.
Přímo v kosodřevině na voňavě měkkém koberci li-
šejníků a mechů. To by jeden neřekl, jak těch několik
málo (vzdušnou čarou) kilometrů, co jsem dneska
ušel, trvalo dlouho.

To jsem mohl dopadnout
1188..  77..  22..0000 Probudil mne nějaký hlas. Je nádherná
noc a stan mokrý rosou.
77..3300 Vylézám. Je pod mrakem. O půl desáté odchá-
zím. Ještě jdu kosodřevinou. Ještě se mohu kochat
velehorskými panoramaty.

1111..3300 docházím na Cabana Baleia. Odtud má podle
mapy vést cesta do údolí. Nějak nevede. Nabírám
azimut kolmo dolů na vrstevnice. Obědvám kdesi
v lese. A opět se prodírám. Že tu byli lidé, potvrzují
useknuté kmínky bříz. Tráva děsně klouže a já taky.
Padá déšť a já taky. Vražedná kombinace při 70%
sklonu terénu. Sestupuji v blízkosti bystřiny řítící se
žlebem.

1144..3300 Dole u cesty se svlékám a vyklepávám jehličí
a větvičky z oblečení. Z ponožky vyndavám živou vo-
su. Už vím, co mne celou dobu tak šíleně bodalo! Po-
hled nazpět do čtyřicet metrů kolmých stěn kaňonu
a na převislé skály nad nimi mi říká, že scházet o pár
metrů víc napravo, to jsem mohl dopadnout!

Na mezi mezi strniötÏm a kuku¯icÌ
Bystřina Magura, podél níž vede cesta, se vlévá do

Riu Rabat. Deštivým odpolednem mne dovedla až do
Pui. Tady na nádraží vařím těstoviny s houbami, co
jsem nasbíral z kopce dolů, a převlékám se. V sedm
hodin mi jede vlak do Simerie, kam přijíždím kolem
deváté. Již po cestě z okna vlaku odhaduji, na kterou
stranu tratě jít bydlet. Rozhodl jsem se pro tu, co je
nádraží. Před nádražím čekala spousta taxíků. Ale ne
na mne. Přešel jsem hlavní street a namířil si to za
domy do polí. Tam jsem udělal čestné kolečko,

abych se vrátil tam, odkud jsem vyšel, na mez mezi
strništěm a kukuřicí. Stavím stan.

Bude si mi st˝skat
1199..  77.. 77..3300  Probudil jsem se do horkého podmrače-
ného dne. Hodinu trvalo, než oschl stan mokrý ro-
sou. Dělá se horký slunečný den. Uprostřed polí je

(zřejmě) vodárna obehnaná plotem. Věším na něj
spacák a veškeré své věci včetně stanu, aby se suši-
ly. Zatímco dělám snídani, Sigg přestává vařit. Ještě
jednou se mi jej nakrátko daří přemluvit, ale pak
šlus. Došel benzin. Do ohřáté vody dávám tři pytlíky
Lipton Yellow Label Tea. Snídám suché ovesné vloč-
ky (ostatně, je to jedna z jejich nejchutnějších úprav)
a zapíjím nevařeným čajem. Zatímco se mi suší mé
po cestě hygroskopické čundrácké oblečení, fotím
polní kvítí. Rudé vlčí máky a modré chrpy. Jó, jó. Bu-
de si mi stýskat…

➤➤ www.mtromania.ro
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Na Retezat


