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Tématem ankety třetího

vydání Všudybylu roku 2003

jsou lidské zdroje. Byznys

cestovního ruchu je zejména

o cílech a lidských zdrojích,

už proto, že je celosvětově

největším zaměstnavatelem.

Lidskou dimenzi má

v podstatě všechno, co lidé

ovlivňují, a tak mne

i v souvislosti s námluvními

tanečky kolem (ne)volby

českého prezidenta napadla stará totalitní anekdota o tom, jak

strana a vláda buduje socialismus pro náš lid, ale že lidi jim na to

kašlou. Ano, lidské zdroje jsou mocnou silou. Lidé se totiž, století

nestoletí, režim nerežim, za obdobných okolností chovají obdobně.

Takže nakolik je dnes neaktuální čtyři sta let stará Komenským výše

vymalovaná alegorie? 

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu
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CCeessttoovvnníí  rruucchh  jjee
pprrůůřřeezzoovvýýmm  hhoossppoo--
ddáářřsskkýýmm  ooddvvěěttvvíímm..  II  zz  ttoohhoottoo
ddůůvvoodduu  jjsseemm  ppoožžááddaall  ppaannaa  mmiinniissttrraa  pprrůůmmyysslluu
aa  oobbcchhoodduu  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  IInngg..  JJiiřřííhhoo  RRuussnnookkaa
oo rroozzhhoovvoorr..  PPaannee mmiinniissttřřee,,  jjaakk  vvnníímmááttee  ppoossttaavveenníí
cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee??

Nerad bych mluvil za svého kolegu pana ministra
Němce. Tato doména je plně v gesci jeho resortu –
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nicméně máte
pravdu, cestovní ruch, obchod a průmysl mají sil-
nou spojitost. Události minulého léta hovoří samy
za sebe. Škody vzniklé v důsledku loňských kata-
strofálních záplav nejsou jen ztrátami na majetku
státních i soukromých firem. Jde i o psychologický
faktor s tvrdým ekonomickým důsledkem. Uvedu jen
holá fakta. Podle hrubých odhadů ČNB dosáhly de-
vizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu za
leden – září 2002 2,2 mld. USD, což je o 7,8 % mé-
ně než ve stejném období roku 2001. Devizové pří-
jmy ze zahraničního cestovního ruchu představují
ekvivalent 8,0 % exportu ČR a cca 4,4 % hrubého
domácího produktu. I když jde o vyloženě mimořád-
nou situaci, minimálně to pro nás znamená, že při-
jelo podstatně méně potenciálních zákazníků. Tento
trend se pravděpodobně ještě prohloubil v posled-
ním čtvrtletí minulého roku. Především se to dotklo
mnoha malých a středních podnikatelů. Snažíme se
vybudovat soběstačnou, prosperující ekonomiku,
na které stála pověst o příslovečných
„zlatých českých rukách“. Živelná
katastrofa nás opět vrátila o kus zpět.
Odliv turistů tuto situaci – a uvědom-
me si kolik firem podniká ve službách
závislých na cestovním ruchu – jen
prohloubil.

JJiissttěě,,  vvrraaťťmmee  ssee
vvššaakk  kk  mméé  úúvvooddnníí  oottáázzccee..

Víte, já pocházím ze severovýchod-
ního koutu naší země, z Těšínského Slezska. To je
region známý stále ještě spíše svojí průmyslovou hi-
storií a přítomností než turistickými atrakcemi nad-
regionálního významu, snad s výjimkou některých
lokalit v Beskydech. Přesto i zde lze již dnes navštívit
řadu velmi zajímavých a turisticky atraktivních míst
a pamětihodností. Navíc s odstupem času získávají
na přitažlivosti i stará technická díla, jako vysoké
pece či těžební věže. Čili shrnuto, je zřejmé, že vý-
znam cestovního ruchu jako národohospodářského
odvětví je značný již dnes a dále poroste, a to i v re-
gionech zdánlivě méně atraktivních z tohoto pohle-
du. Současně můžeme sledovat změnu struktury
činností i v rámci odvětví cestovního ruchu.

TToo  jjáá  ssee  nnaarrooddiill  vv  TTáábboořřee  aa  ddoo  ddvvaannááccttii  lleett  bbyyddlleell
vv SSeezziimmoovvěě  ÚÚssttíí..  CCoo  ssee  aallee  ttýýččee  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu,,
bbyyzznnyyss  ss  nníímm  ssppoojjeennýý  ssttoojjíí  aa  ppaaddáá  ss  vvyyttvváářřeenníímm  ppoo--
vvěěddoommíí  oo  rreeggiioonnuu  jjaakkoo  mmííssttuu,,  kkaamm  ssee  sslluuššíí  jjeezzddiitt,,
ccoožž  jjee  ppřřeeddeevvššíímm  oo  lliiddeecchh..  BBoohhuužžeell,,  nneeddáá  ssee  řřííccii,,  žžee
bbyy  mméé  rrooddnnéé  aa  nneessppoorrnněě  rroovvnněěžž  mmaalleebbnnéé  jjiižžnníí  ČČeecchhyy
bbyyllyy  ddííkkyy  cceessttoovvnníímmuu  rruucchhuu  ssaamméé  ppeenníízzee..  PPřřiittoomm
cceessttoovvnníí  rruucchh  jjee  jjeeddiinnéé  ooddvvěěttvvíí,,  kktteerréé  ddookkáážžee  ggeennee--
rroovvaatt  ssppoottřřeebbiitteellee  nnaadd  rráámmeecc  ssttáávvaajjííccíícchh  oobbyyvvaatteell  --
ttjj..  zzaajjiissttiitt  ppřřííssuunn  iinnkkaassaa  ooddjjiinnuudd,,  vvyyttvváářřeett  ppooddnniikkaa--

tteellsskkéé  aa  pprraaccoovvnníí  ppřříílleežžiittoossttii..  
Hovořím-li o vyhaslých vysokých pecích,

železárnách, zavíraných dolech, nezaměst-
nanosti na Těšínsku, je to realita. A i když ji
chci změnit, nemíním ji proto zastírat. Mám
několik lásek. Především je to moje rodina
– manželka a mé děti. Snažím se jim všem

ve chvílích, kdy mám čas, nahradit svoji obvyklou
nepřítomnost, a protože máme s manželkou rádi
cestování a přírodu, vede nás to i k poznání krás
naší země. S tím nepřímo souvisí i replika na váš
dotaz. Oblast, krajina, ekonomická situace a hlavně
uvažování lidí se nezmění mávnutím kouzelného
proutku. Je to vždy otázka tvrdé práce, mnohdy mo-
mentálně nepříjemných nebo zdánlivě nepřiměřeně
dlouhých řešení, jejichž příznivý dopad se nemusí
projevit ihned. Chtěl bych v této souvislosti připo-
menout alespoň jednu z aktivit mého resortu. Jistě
vy i čtenáři budete souhlasit, že preference špičkové
urbanistiky zde přímo souvisí s podporou této sféry.
Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR vyhlásilo pre-
stižní cenu „Stavba roku“ na nejlepší realizované
objekty a jsem rád, že například obec Čeladná na
Frýdeckomístecku získala loni tuto cenu – hned za
dva objekty.

VV  pprrvvnníímm  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  ttoohhoottoo  rrookkuu  ((ssttrr..  2277))
jjsseemm  vv  ssoouuvviisslloossttii  ss  iinnffoorrmmaaccíí  oo  kkoonnttrraakkttuu  nnaa  332200
oobbrráábběěccíícchh  cceenntteerr  pprroo  ČČíínnuu,,  kktteerrýý  ppooddeeppssaall  ggeennee--
rráállnníí  řřeeddiitteell  ččeesskkéé  ssppoolleeččnnoossttii  TTaajjmmaacc  ZZPPSS  ZZllíínn
IInngg.. FFrraannttiiššeekk  LLaammbbeerrtt,,  uuvveeddll,,  žžee  rreessoorrtt,,  vv  jjeehhoožž  ččeellee
ssttoojjííttee,,  jjee  ttaakkéé  oo  ttoomm,,  jjaakk  úússppěěššnněě  pprrooppaaggoovvaatt  ttuurrii--
ssttiicckkoouu  ddeessttiinnaaccii  ČČeesskkoo  vv  zzaahhrraanniiččíí..  PPookkuudd  vvíímm,,  vvyy
ssáámm  jjssttee  vv  zzáávvěěrruu  llooňňsskkééhhoo  aa  zzaaččááttkkeemm  ttoohhoottoo  rrookkuu
uusskkuutteeččnniill  nněěkkoolliikk  zzaahhrraanniiččnníícchh  cceesstt..  CCoo  ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee  ppřřiinneessllyy??

Ano, navštívil jsem Paříž, Brusel, byl jsem na ob-
chodní misi v Kanadě. Cílem cest bylo posílit vzá-
jemné hospodářské a obchodní vztahy a vytvořit
podmínky pro přímou spolupráci podnikatelů, ob-
chodníků a investorů. Začátkem února jsem navští-
vil v čele obchodní mise Indii. Ve druhé polovině
minulého roku dostala právě česko-indická spolu-
práce daleko vyšší dynamiku. V polovině září jsem
jednal s delegací indických podnikatelů vedenou
prezidentem Konfederace indického průmyslu (CII)
panem Arunem Bharatem Ramem. Tito lidé se
v Praze účastnili investičního fóra uspořádaného ve
spolupráci s naší agenturou CzechInvest a českými
podnikatelskými subjekty. Týden poté jsem přijal
oficiální delegaci Indické republiky vedenou mini-
strem těžkého průmyslu a veřejného podnikání

panem Balasahebou Vikhea Patilou. Vím, že se
velmi detailně zaměřujete na kongresovou a veletrž-
ní turistiku. Jistě vás tedy bude zajímat, že jsem se
při své návštěvě 4. února zúčastnil oficiálního
zahájení 15. mezinárodního veletrhu IETF 2003,
kde jsem samozřejmě navštívil i českou expozici. 

➤➤ www.mpo.cz

V˝znam cestovnÌho ruchu

jako n·rodohospod·¯skÈho
odvÏtvÌ 

je znaËn˝
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UUdděělleenníí  oocceenněěnníí  mmii  bbyylloo  zzáámmiinnkkoouu
ppoožžááddaatt  oo  rroozzhhoovvoorr  jjeeddnnaatteellee  ssppoolleeččnnoossttii  PPrrooMMooPPrroo
ppaanníí  MMiilleennuu  VVeesseelloouu  aa  ppaannaa  JJaarroossllaavvaa  VVeesseellééhhoo  nnaa
ttéémmaa  ppřřeezzíírraavvééhhoo  vvzzttaahhuu  „„nnaaššiinnccůů““  kk  ddiissppoozziiccíímm
PPrraahhyy  aa  ČČeesskkaa  vv  oobbllaassttii  kkoonnggrreessoovvééhhoo  bbyyzznnyyssuu
aa cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  vvůůbbeecc..

Bohužel. Co se týče české strany, za summitem
NATO se „zavřela voda“. Jako kdyby nebyl. Všude ve
světě, pokud se něco takového uskuteční, se to
snaží co nejvíce zužitkovat, aby si  všichni kolem
uvědomili, kde je teď in pořádat kongresy. Nedávno
jsme se vrátili z výročního zasedání celosvětové
„Congress Rental Network“, jejímž iniciátorem byl
Philips a jejíž organizaci převzala společnost
Bosch, která od Philipsu koupila divizi tlumoč-
nických zařízení. „Congress Rental Network“
sdružuje nejrenomovanější firmy z pětačtyřiceti
států světa. Je tam zastoupena Afrika, Severní
Amerika, Jižní Amerika, Austrálie, Asie a pocho-
pitelně Evropa. Výroční zasedání se konají
pokaždé jinde. Již se uskutečnila v Jihoafrické
republice, v Portugalsku, v Rakousku a letos
v lednu v Kanadě ve Vancouveru. Na zasedání se
každoročně vyhlašuje prestižní ocenění „Agent
roku“. Letos bylo uděleno firmě ProMoPro. Je to
obrovské uznání. Výraznou měrou k němu
přispělo právě úspěšné provedení summitu
NATO, kde jsme zajišťovali veškeré technické
a doprovodné práce, vyjma počítačových
a datových sítí. 

ZZmmíínniill  jjsseemm  ppřřííssttuupp  ČČeesskkaa  kk  ššaannccíímm……
V oblasti kongresů se pohybujeme pětatřicet

let. Je trvale zarážející, že Český stát nemá zájem
takovéto úspěchy ekonomicky zužitkovat.

Nejedná se pouze o promarněné mezinárodní
ohlasy na kongres NATO. O Výročním zasedání
Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové
banky 2000 rovněž pochvalně hovořil celý svět
a také to šlo do ztracena. A to nehovořím o řadě
„menších“ prestižních kongresů pro tři až pět tisíc
účastníků (rozumějte, tři až pět tisíc pozitivních
referencí směrodatných lidí). Firmy, jež kongresy
zadávají a financují, si pečlivě vybírají destinace,
kde je realizovat. Směřují je tam, kde očekávají, že
dopadnou dobře. A to i co se týče bezpečnosti,
ohlasů účastníků na pořadatelskou zemi a reakcí

hostitelské země na kongres. Obhlížejí místa
a právě probíhající kongresy. Zjišťují si, jaké firmy je
dělají, berou si reference. Vysoce pravděpodobně si
nikdo (snad vyjma Česka) nedovolí ohlasy na
kongresy takových dimenzí, jako byl summit NATO,
nevyužít pro akceleraci realizace svých záměrů
v oblasti zahraničního obchodu. 

Ve Vancouveru musel mít můj manžel podrobnou
zprávu o průběhu zasedání NATO. O tom, co jsme
tam montovali, co jsme dělali. Po skončení projevu
za ním chodili zástupci jednotlivých států a blaho-
přáli. Představa, že jsme dělali kongres, kde jsme
od položení koberců, postavení kanceláří, televiz-
ního studia až po dodání techniky všechno zařizo-
vali sami, pouze se zapůjčením části zařízení
a techniků zvenku, byla pro ně naprosto úžasná.

⁄spÏön· realizace nejvÏtöÌ kongresovÈ

akce roku 2002, summitu NATO, byla

s to katapultovat »esko do nejvyööÌch

sfÈr kongresovÈho byznysu (coû je pro

zemi  o miliard·ch dolar˘ roËnÏ zahra-

niËnÌho inkasa nad st·vajÌcÌ r·mec).

V˝sledek? ⁄spÏön· demonstrace sÌly

a pro konkurenËnÌ kongresovÈ

destinace hrozivÏ mohutnÈ m·vnutÌ

pomyslnÈ p·ky obrovitÈho katapultu. Ale

napr·zdno. NicmÈnÏ, ˙spÏönÏ zvl·dnutÈ

technickÈ zabezpeËenÌ summitu NATO (a nejen

ono) p¯ispÏlo k tomu, ûe spoleËnost ProMoPro

z »eskÈ republiky letos zaË·tkem roku p¯evzala

v kanadskÈm Vancouveru prestiûnÌ cenu kaûdoroËnÏ udÏlovanou

nejlepöÌ firmÏ svÏta v oblasti aplikace kongresovÈ techniky. 

George Bush 
s mikrofonem

ProMoPro
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JJaakk  vváámm  vvyycchháázzeelloo  vvssttřříícc  mmííssttoo  kkoonnáánníí??
Kongresové centrum Praha? To se snaží

dělat kšefty. Dostávali jsme se tak do si-
tuací, že třeba do prostor, kde se měl konat
slavnostní oběd všech hlav států, jsme byli
vpuštěni ani ne čtyřiadvacet hodin před je-
ho započetím. Přitom se tam muselo zajistit
postavení, odzkoušení techniky, kontrola
bezpečnosti apod. Ještě 14 dní před zahá-
jením summitu probíhala v Kongresovém
centru jiná akce. Vzhledem k tomu, že se
kongresu kongresů účastnilo pětačtyřicet
hlav států, vše nesmírně komplikovala dů-
kladná bezpečností opatření, neustálé
kontroly. Kdybychom věděli předem, do
jakých podmínek půjdeme, zřejmě bychom
to odmítli. Šli jsem do toho s tím, že nás
tam pustí měsíc či dva měsíce předem, aby
se vše pečlivě připravilo a odzkoušelo.
Místo toho jsme to museli stíhat v šibenič-
ních lhůtách. Dopadlo to ale dobře. Bez
jediné chybičky či zádrhelu. To nebyla pouze
otázka připravenosti a technického umu.
V tomhle případě i toho, že se nás opravdu
drželo štěstí.

CCoo  vvaaššee  bbyyzznnyyssyy  vv  ČČeesskkuu??  PPřřeeddppookkllááddáámm,,
žžee  jjssttee  NNaa  RRuubbeeššccee  rroozzššíířřiillii  ssvvoojjii  ssbbíírrkkuu
rroobboottiicckkýýcchh  kkaammeerr,,  oobbřříícchh  pprroojjeekkččnníícchh  ssttěěnn
aappoodd..  oo  ddaallššíí  mmnnoohhaammiilliioonnoovvoouu  iinnvveessttiiccii……

Na summitu NATO byla světová premiéra
nového tlumočnického zařízení. Jedná se
o převratný dvaatřicetikanálový plně digitál-
ní systém. Na summitu byla použita jeho
beta verze, kterou výrobce tři měsíce před
tím testoval v Německu v Eindhovenu, kde
si pronajal halu, která na devadesát pro-
cent odpovídala kongresovému sálu v Pra-
ze. Tři měsíce tam zařízení trápili. Nicméně
firma Bosch nám pro jistotu poslala ještě
záložní zařízení. Organizátoři summitu NATO
si ale objednali ještě další sál, kde takovéto
zařízení potřebovali. Záložní zařízení jsme
proto použili jako hlavní. Když to zástupci
výrobce viděli, málem je ranila mrtvice. 

CCoo  ddvvaaaattřřiicceettiikkaannáálloovvýý  ppllnněě  ddiiggiittáállnníí
ttlluummooččnniicckkýý  ssyyssttéémm  uummíí??

Doposud se dělala zařízení, která zvládala
šestnáct jazyků. Vzhledem k rozšíření
Evropské unie a k její interní směrnici, že
každý zástupce státu má právo hovořit
vlastním jazykem, bude nutno tlumočit do
více než dvaceti jazyků. Proto jsme zařízení
koupili. Nedávno jsme byli kontaktováni
agenturou z Bruselu, která pro Evropskou
unii pracuje. Zjišťovala, zda toto zařízení
vlastníme a za jakých podmínek by si je od
nás mohla půjčovat.

VV  rráámmccii  ssuummmmiittuu  NNAATTOO  ppllaattiillaa  vveellmmii  ppřřííssnnáá
bbeezzppeeččnnoossttnníí  ooppaattřřeenníí..  OOppaakkoovvaallaa  ssee
ssiittuuaaccee  zz  VVýýrrooččnníímm  zzaasseeddáánníí  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo
mměěnnoovvééhhoo  ffoonndduu  aa  SSkkuuppiinnyy  SSvvěěttoovvéé  bbaannkkyy
22000000,,  kkddyy  jjssttee  nneemmoohhllii  ddoo  vveellkkééhhoo

kkoonnggrreessoovvééhhoo  ssáálluu??  KKddyy  vvaaššii
nneeppřřííttoommnnoosstt  úússppěěššnněě  kkoommppeennzzoovvaallyy
rroobboottiicckkéé  kkaammeerryy  aauuttoommaattiicckkyy  nnaavváádděěnnéé
pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  jjeeddnnoohhoo  zz  pprráávvěě
aakkttiivvoovvaannýýcchh  ššeeddeessááttii  ddiisskkuussnníícchh
mmiikkrrooffoonnůů  zzrroovvnnaa  hhoovvoořřííccíímm  úúččaassttnnííkkeemm
kkoonnggrreessuu,,  jjeehhoožž  oobbrraazz  ssee  ttaakk  pprroommííttaall  nnaa
oobbřříí  pprroojjeekkččnníí  ssttěěnnuu  vv  ssáállee  aa  nnaa  ddaallššíí
pplloocchhyy  mmiimmoo  ssááll??  

Kupodivu jedni z mála, kteří měli do
velkého kongresového sálu přístup bě-
hem jednání, byli lidé z ProMoPro.Tomu
ale předcházely důkladné bezpečnostní
prověrky. Naše firma (a současně
i dvaadvacet jejích pracovníků
a externistů) bylo prověřeno na stupeň
tajný, což je druhý nejvyšší stupeň
v České republice. Prověřování trvalo
zhruba rok. Prověrky Národního
bezpečnostního úřadu pohltily čtyřicet
procent času, který jsme přípravě
summitu věnovali. Naštěstí to nebyla
jednorázová investice. Umožňuje nám to
dostávat se k dalším zakázkám. Již dnes
některé specializované firmy poptávají
zajištění akcí nejen naší technikou, ale
i prověřenými pracovníky.

ZZddáá  ssee,,  žžee  ffiirrmměě  PPrrooMMooPPrroo  bbyy  mmoohhlloo  bbýýtt
„„ššuummaaffuukk““,,  žžee  kkoorrmmiiddeellnnííccii  ČČeesskkaa
rreezziiggnnuujjíí  nnaa  pprroossaazzoovváánníí  zzáájjmmůů  zzaahhrraa--
nniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČeesskkaa  vv  kkoonnkkuurreennččnníímm
pprroossttřřeeddíí  oossttaattnníícchh  kkoonnggrreessoovvýýcchh
ddeessttiinnaaccíí,,  uužž  pprroottoo,,  žžee  ppooppttáávvkkaa  ppoo  vvaaššiicchh
sslluužžbbáácchh  ddaalleeccee  ppřřeessaahhuujjee  mmííssttnníí  rráámmeecc..
NNiiccmméénněě,,  vvůůbbeecc  ssii  nneemmyyssllíímm,,  žžee  zz  ttoohhoo
mmůůžžeettee  mmíítt  rraaddoosstt..

k o n g r e s o v ·  t e c h n i k a

pracovní oběd - mikrofony Concentus

přebírání ocenění
Agent roku

technický team
ProMoPro

montáž kabin v hlavním sál
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Bereme to střízlivě. Šedesát procent výkonů,
které reprezentují čtyřicet našich procent tržeb,
děláme pro české zákazníky. Čtyřicet procent
výkonů, které reprezentují šedesát procent tržeb,
pak pro zahraniční. V „Congress Rental Network“
i v rentalové síti Barco (v níž je ProMoPro
zařazeno do kategorie „Golden Rental Partner“)
dělíme zákazníky na dvě skupiny.  Podle ceníku
v němž vlevo jsou uvedeny typy, vpravo ceny.
Jedna skupina se nejdříve dívá doleva a vybírá si
typy a poté cenu. Druhá skupina se nejdříve dívá
doprava na ceny a poté na typy. První skupinu
označujeme „First Left After Right“ a druhou
skupinu „First Right Down  After Left“. Většina
českých zákazníků se řadí do „First Right Down
After Left“.

TToo  jjssttee  mmii  ppřřiippoommnněěllii,,  žžee  jjsseemm  ddoossuudd  ttaakkéé  nneeřřeekkll
nniicc  nneeppaattřřiiččnnééhhoo..  II  mméé  ppřřeeddeeššlléé  kkoonnssttaattoovváánníí,,  žžee
cceessttoovvnníí  rruucchh  vv  ČČeesskkuu  nneessttoojjíí  zzaa  ttoo,,  aabbyy  ssee  jjíímm
kkddookkoolliivv  zzaabbýývvaall,,  bbyylloo  vv  iinntteennccíícchh  ssoouuččaassnnéé
vvššeeoobbeeccnnéé  pprraaxxee..  TTaakkžžee,,  jjaakkoouu  ččáássttkkoouu  jjssttee
ppřřiissppěěllii  nnaa  kkaammppaaňň  ppooddppoorruujjííccíí  aammeerriicckkééhhoo
pprreezziiddeennttaa  GGeeoorrggee  BBuusshhee  mmllaaddššííhhoo,,  aabbyy  vváámm
oossoobbnněě  dděěllaall  rreekkllaammuu??

To je neplacená, nicméně o to účinnější
reklama. U zahraničních zákazníků v poslední
době dochází k odklonu od toho, aby technické
zabezpečení kongresů zajišťovali skrze prostřed-
níky. Co nejvíce věcí se snaží objednávat
napřímo. Občas tak nastává problém. Zvláště
pak, máme-li exkluzivní smlouvu, např. s ho-
telem, stanovující, že veškeré zakázky budeme
dělat přes něj. Není to jen proto, aby pořadatel
kongresu ušetřil. Než totiž prostřednictvím
nějakého hotelového referenta firmě realizující
technické zajištění vysvětlí, co chce, může být

pozdě, takže řada věcí se stejně řeší napřímo.
Trend vypouštění mezičlánků je celosvětový.
Čtyřicet procent zakázek a šedesát procent tržeb
máme od zahraničních partnerů. A ti nechtějí

prostředníky, ale reference. Pokud vidí fotografii
prezidenta Bushe s mikrofonem ProMoPro, je to
dané. Navíc nás hřeje to, že jsme na jednom ze
zasedání summitu přišli o sluchátko z tlumoč-
nického zařízení, protože si jej prezident George
Bush, včetně schématu, jak nastavovat jazyky,
seznamu tlumočníků a praporku vzal a bude je
mít umístěné ve vitríně v Bílém domě ve
Washingtonu jako vzpomínku na pražský 
summit NATO

➤➤ www.promopro.cz

k o n g r e s o v ·  t e c h n i k a

přednáška
o pracech na

Simmitu NATO

režie tlumočnického zařízení 32ch



RReennéé  BBeeaauucchhaammpp  ––  ggeenneerráállnníí
řřeeddiitteell  hhootteelluu  FFoouurr  SSeeaassoonnss,,  PPrraahhaa

V cestovním ruchu jde především
o služby, takže vše v podstatě
záleží na lidech a jejich
schopnostech. V našem hotelu si

zvláště zakládáme na kvalitách našeho personálu,
protože lidé se správným přístupem, kteří jsou také
dobře vyškoleni, odvádějí skvělou práci. To se pak
pozitivně projevuje na kvalitách hotelu a jeho
ekonomických výsledcích. Lidé, které vybíráme do
týmu, procházejí na začátku třemi koly pohovorů.
Tento postup je pro nás velmi důležitý, protože
jestliže chceme našim hostům nabízet ty nejlepší
služby, zcela jednoznačně také musíme mít ty
nejlepší zaměstnance. 

JJoosseeff  JJaallůůvvkkaa  ––  ppřřeeddsseeddaa  KKoommiissee
cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  ppřřii  AAssoocciiaaccii  kkrraajjůů
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  aa  zzáássttuuppccee
hheejjttmmaannaa  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo  kkrraajjee  

V cestovním ruchu jsou lidé
rozhodujícím faktorem. Nejen ti,

kteří v něm přímo pracují, ale i ostatní občané, kteří
si uvědomují nebo neuvědomují, že od výkonnosti
průmyslu cestovního ruchu se do značné míry odvíjí
i jejich životní úroveň. Bohužel, ne každý v Česku si
připouští komplexní a zejména hospodářský význam
cestovního ruchu pro místo, kde žije, natož pro sebe
samého. Avšak kdo jiný než lidé by měl chtít, aby
zahraniční i tuzemští návštěvníci svou přítomností
a útratami podporovali vznik pracovních příležitostí,
ekonomiku daného místa či regionu. 

Vnější podmínky v Moravskoslezském kraji, v nichž
se díky restrukturalizaci a problémům z minula
nacházíme, povzbuzují aktivitu lidí. V cestovním
ruchu tu působí mnoho podnikatelských subjektů,
informačních center, cestovních agentur a kanceláří
i zástupců veřejné správy, kteří již pochopili, že

musíme být partnery. Vyšší výkonnost českého
cestovního ruchu totiž brzdí řada individuálním
způsobem těžko řešitelných problémů. Dnes tak
v šesti moravskoslezských mikroregionech fungují
týmy, které prosazují aktivní marketing a připravují
konkrétní produktové balíčky. V rámci Moravsko-
slezského kraje pak poradní sbor, kde je kolem
šedesáti lidí, kteří jsou nositeli a zpracovateli
marketingové strategie cestovního ruchu.

Čím více bude Česká republika vnímána jako
země, kam se sluší jezdit, tím silnější u nás bude
poptávka po lidských zdrojích, tím více bude
podnikatelských příležitostí. Nejen přímo ve
službách cestovního ruchu, ale i v ostatních
oblastech, už mj. proto, že turisté jsou lidé, kteří
jsou zpravidla ochotni za standardní potřeby
nadstandardně utrácet. 

KKaarreell  RRaaddaa  ––  řřeeddiitteell  hhootteelluu
HHoorriizzoonntt,,  PPeecc  ppoodd  SSnněěžžkkoouu

Lidé ovlivňují ekonomickou
situaci jakékoliv firmy. Náš obor,
hotelnictví, je postaven především
na lidských zdrojích. Proto je

důležité spolupracovat se vzdělanými a kreativními
lidmi, kteří mají svou práci rádi. Musí zvládat různé
profese. Z pozice manažera se proto snažím dávat
jim šanci na postup,na kariérní perspektivu. Co se
týká vzdělání, jsou v této zemi v našem oboru velké
rezervy. Úloha škol i získávání praxe a zahraničních
zkušeností by se měly preferovat, protože schopní
lidé jsou v České republice potřeba.

LLaaddiissllaavv  JJiirrssaa  ––  řřeeddiitteell  hhootteelluu
GGaarrnneett,,  SSttrraakkoonniiccee

Ovlivňuje. Můžete mít tisíckrát
perfektní vybavení a techniku, ale
bez lidí to nejde. Získat kvalitní
personál, to je problém. Naše

společnost proto vstoupila do spolupráce
s hotelovou školou ve Strakonicích. Přednášíme zde
a pomáháme skloubit teorii s praxí, přičemž hotel
Garnet funguje jako středisko praktické výuky.
Vybrat personál ze stávající nabídky, to je docela
fuška. Kdybych řekl, že sháním marketingového
šéfa, tak jej seženu. Kdybych řekl šéfa pro
personalistiku, tak jej také seženu.Šéfa obchodu
také… Ale já potřebuji, aby to byl jeden člověk,
který dokáže všechno, a takového si musím
vychovat.

SStteeffaann  BBuucchhss  ––  řřeeddiitteell  RRaaddiissssoonn
SSAASS  AAllccrroonn  HHootteell  PPrraagguuee

V cestovním ruchu hodně záleží
na službách a na způsobu, jakým
jsou propagovány a nabízeny.
Základem všeho je přístup lidí.

Pokud chceme, aby hosté náš hotel oceňovali,
musíme si dávat trvale záležet na kvalitě a na tom,
co jim nabízíme. Potvrzením, že se nám tak daří,
jsou četní opakovaní hosté. Kvalitní personál je
rozhodující. Profesionálně odvedenou prací, taktem,
vstřícností ke klientům a úsměvem. Za velmi
důležité rovněž považuji zmínit, že velmi zaleží na
obchodních partnerech, protože zejména na nich je
závislá zahraniční propagace hotelu a země, v níž se
nachází. V našem případě České republiky. Jsem
však přesvědčen, že nejen v cestovním ruchu jsou
lidé nejzákladnějším prvkem úspěchu či
neúspěchu.

AAlleexxaannddrr  PPaavvlloovv  ––  jjeeddnnaatteell
cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee  AAlleexxaannddrriiaa

Lidský faktor je při oblasti
podnikání v cestovním ruchu
základní platformou. Já, jako
majitel cestovní kanceláře, jsem si

jist, že personál je limitujícím prvkem a že bez něj by
tuto činnost nešlo vůbec vyvíjet. Práce v cestovní
kanceláři je  velmi rozmanitá. Je zapotřebí nejen
osobních předpokladů, ale i značné praxe, aby ji
člověk mohl úspěšně vykonávat. Naši  klíčový
zaměstnanci absolvovali dvě vysoké školy. Nicméně
důležitější, než dosažené vzdělání, je přístup ke
klientům a obchodním partnerům a kreativita.
Kvalitní personál je klíčovou věcí. Jsem přesvědčen,
že naše cestovní kancelář je úspěšná právě díky
lidem. Dobrá atmosféra a kolegialita totiž vždycky
závisí na lidech.

t ¯ e t Ì  v y d · n Ì  2 0 0 310

a n k e t a

AnketaAnketa
Jak lidsk˝ faktor ovlivÚuje v·ö obor?

Člověk je jako bicykl. Nejedete-li na něm, spadne.

OOttttoo  vvoonn  BBiissmmaarrcckk  ((11881155  ––  11889955))

MISA TOUR
64002 Limenaria, Thassos, Greece
tel./fax: 0030 2 5930 53162
e-mail: misa-tour@tha.forthnet.gr

CAT TOUR CZ s.r.o.
Moskevská 55/26, 460 01 Liberec
tel./fax: 485 101 670, 485 113 132

rezervace@cattour.cz, www.cattour.cz



1100..  úúnnoorraa  vv  nnooccii  jjsseemm  ssee  oocciittll  vv  HHoorrnníí  MMaalléé  ÚÚppěě..  PPřřii
ttéé  ppřříílleežžiittoossttii  jjsseemm  ppoožžááddaall  oo  kkrrááttkkoouu  pprreezzeennttaaccii
ssvvééhhoo  hhoossttiitteellee,,  mmaajjiitteellee  ppeennzziioonnuu  VVěěrraa,,  ppaannaa
SSttaanniissllaavvaa  ZZmmííttkkoo..

Penzion nese jméno po mé matce. Objekt z roku
1900 jsem koupil v roce 1994. Přesto, že prošel
rekonstrukcí, uchoval si původní ráz roubené stavby,
což oceňují i původní majitelé, žijící dnes
v Německu. Nachází se ve východní části Krkonoš
v atraktivním horském prostředí v nadmořské výšce

1000 m. Je ideálním místem pro
odpočinek, turistiku a zimní sporty.
V jeho dosahu je půjčovna horských
kol a lyžařské vleky. Přímo z něj,
obzvláště pak z letní terasy, je
výhled na Sněžku a Černou horu. Je vhodný pro

rodinné rekreace, lyžařské kurzy, školy
v přírodě, školení, semináře atp. Disponuje
čtyřiadvaceti lůžky v devíti pokojích. Každý
z pokojů má vlastní sociální zázemí, televizi.
Jsou zde dvě jídelny. Penzion je proslulý svojí
kuchyní. Hostům je k dispozici rodinná sauna
a bezplatné využití skibusu k centrálnímu
areálu v Malé Úpě.
➤➤ http://web.quick.cz/veramalaupa
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Otto Wichterle se narodil 27. října 1913 v Prostějově.
Po gymnáziu šel v roce 1931 na Vysokou školu che-
micko-technologického inženýrství. Od roku 1940
pracoval v Baťově výzkumném ústavu ve Zlíně, kde se

zabýval výzkumem
polyamidů. Jejich
průmyslová výroba
s označením Silon ale
byla zahájena až po
válce. 

Od roku 1952 se na
Vysoké škole chemi-
cko-technologické
začal zabývat syntézou
síťovaných hydrofilních
gelů, s cílem najít
vhodný materiál pro
oční implantáty. Poda-

řilo se mu připravit čirý polyhydroxyethylmethakrylátový
(HEMA) gel, který pohlcoval až čtyřicet procent vody
a měl vhodné mechanické vlastnosti. Při politické
čistce však byl, spolu s řadou dalších vynikajících
učitelů, ze školy vyhozen. Výzkum nitroočních čoček byl
na VŠCHT zlikvidován.

V roce 1958 byl jmenován ředitelem Ústavu
makromolekulární chemie Československé akademie
věd. Rozhodující pokusy s převedením hydrogelů do
vhodného tvaru oční kontaktní čočky ale profesor
Wichterle provedl doma. Na Vánoce 1961 si z dětské
stavebnice Merkur sestrojil první prototyp odstředivého
odlévacího zařízení. Poháněl jej dynamem z jízdního
kola, zapojeným na zvonkový transformátor. Na něm
odlil první čtyři pravidelné čočky, které nedráždily oko.
Jeho vynález se záhy rozšířil do celého světa.

»esko zemÌ
vyn·lezce oËnÌ

kontaktnÌ ËoËky

u  n · s

P¯ed deseti lety, v roce 1993, byla jedna

z planetek naöÌ sluneËnÌ soustavy

pojmenov·na Wichterle.

Penzion VÏra,
Mal· ⁄pa 

Byl jsem 

zde
öùastn˝

Světově proslulý tenorista José Cura společně
s generálním ředitelem hotelu Renaissance
Prague panem Rupprechtem
Queitschem slavnostně otevřel zdejší
nové prezidentské apartmá a byl jeho
prvním hostem. Do pamětní knihy
napsal: „Byl jsem šťastný, protože
jsem zde našel druhý domov.“

Argentinský rodák José Cura je považován za
jednoho z nejlepších a nejvšestrannějších
umělců na současné mezinárodní hudební
scéně. Pověst vynikajícího tenoristy a dirigenta
potvrdil i 31. ledna 2003 ve Smetanově síni

Obecního domu v Praze.
Koncert, na němž jej doprovázeli
Pražští symfonikové pod
taktovkou Tulia Gagliarda, kritika
nazvala „milníkem pražského
koncertního života“.

¨

JosÈ Cura ñ tenor
21. stoletÌ v Praze



LLiiddsskkýý  ffaakkttoorr  vvýýrraazznněě  oovvlliivvňňuujjee  ii  vvzznniikk  aa  pprrůůbběěhh
vvššeehhoo,,  ccoo  ssoouuvviissíí  ssee  ssvvěětteemm  lliiddíí..  DDoommiinnaannttnníí  rroollii
ppaakk  sseehhrráávváá  ppřřii  uuttvváářřeenníí  aa  cchhoovváánníí  zzáájjmmoovvýýcchh  sskkuu--
ppiinn..  KK  jjaakkéémmuu  ssmměěrroovváánníí  ddoocchháázzíí  uu  NNáárrooddnníí  ffeeddee--
rraaccee  hhootteellůů  aa  rreessttaauurraaccíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,  jjsseemm  ssee
zzeeppttaall  jjeejjííhhoo  pprreezziiddeennttaa  ppaannaa  RRoommaannaa  VVaacchhoo..

Lidská dimenze je pojem, který spadá spíše do
sféry filozofických úvah. Národní federaci ovlivňuje
ze dvou stran. Přístupem a jednáním těch, kterým
členské firmy Národní federace prodávají služby –
našich hostů, a z druhé strany, jakoby zevnitř, pří-
stupem nás, členů federace. Pokud bych chtěl ho-
vořit o vlivu lidského faktoru v rámci Národní fede-
race hotelů a restaurací České republiky, je rozho-
dující už proto, že jsme profesní, lobbystickou
platformou lidí, společně hájících zájmy povětši-
nou vzájemně si konkurujících firem. 

NNáárrooddnníí  ffeeddeerraaccee  hhootteellůů  aa  rreessttaauurraaccíí  ČČeesskkéé  rreeppuubb--
lliikkyy  ssee  nnaacchháázzíí  vv  ttřřiinnááccttéémm  rrooccee  eexxiisstteennccee  aa  vvyy  jjssttee
ddooppoossuudd  jjeejjíímm  nneejjmmllaaddššíímm  pprreezziiddeenntteemm..

Myslím, že hlavním z momentů, který rozhodl
o směrování volby prezidenta, byl spíše mnohaletý
tlak na přesun větší míry činnosti Národní federace
mimo Prahu. Nicméně v existenci jakéhokoliv zdra-
vě se vyvíjejícího uskupení lidí vždy po určité době
dochází ke generačnímu posunu. I z toho důvodu
jsem rád, že jsem přesvědčil své kolegy o tom, aby
se prezidentství podruhé za dobu trvání Národní
federace přesunulo mimo hlavní město. Shodou
okolností rovněž do jednoho z významných lázeň-
ských center České republiky a cestovního ruchu
vůbec, tentokráte do Karlových Varů.

DDrrttiivváá  vvěěttššiinnaa  ffiirreemm  aa  ssddrruužžeenníí  lliiddíí  jjee  ppoossuuzzoovváánnaa
ppooddllee  ččlloovvěěkkaa  ssttoojjííccííhhoo  vv  jjeejjíímm  ččeellee..  JJaakk  vvnníímmááttee
ttoo,,  žžee  pprreezziiddeennttssttvvíí  ppřřeebbíírrááttee  ppoo  ttaakkoovvýýcchh
oossoobbnnoosstteecchh  jjaakkoo  jjssoouu  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell  hhootteelluu
IInntteerr..CCoonnttiinneennttaall  PPaavveell  HHlliinnkkaa,,  ppřřeeddsseeddaa
ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  aa  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell  aakkcciioovvéé
ssppoolleeččnnoossttii  LLáázznněě  LLuuhhaaččoovviiccee  JJoosseeff  KKrrůůžžeellaa  aa  vváášš
bbeezzpprroossttřřeeddnníí  ppřřeeddcchhůůddccee  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell  hhootteelluu
HHoolliiddaayy  IInnnn  CCoonnggrreessss  PPrraagguuee  CCeennttrree  JJaann  FFiilliipp??

Jako obrovský závazek úspěšně na ně navázat
a závazek sloužit společné věci Národní federace.

Proto byla federace založena, proto do ní její čle-
nové investují nejen formou členských příspěvků
peníze, ale i svůj čas, proto si v ní volí své předsta-
vitele. Snad jedním z našich nejdůležitějších zájmů
v rámci České republiky pak je pomáhat posilovat
pozitivní image federace v očích obyvatel Česka.
Není totiž účinnějšího spojence nad veřejné mínění.
I ze všech těchto důvodů jsem přesvědčen, že je
dobře, že funkce prezidenta, který získá důvěru
svých kolegů, je funkcí čestnou. Takže se budu po
celé své volební období snažit pokračovat v pozi-
tivním trendu, který nastartovali mí předchůdci.

JJaakkéé  hhllaavvnníí  ccííllee  ssii  NNáárrooddnníí  ffeeddeerraaccee  hhootteellůů
aa rreessttaauurraaccíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ssttaannoovviillaa  pprroo  ppřřííššttíí
ddvvoouulleettéé  oobbddoobbíí??

Rozbory, které jsme předložili výroční konferenci,
ilustrují, že celosvětová recese, kterou cestovní
ruch pociťuje, začala již v letech 1997 a 1998.
Není důsledkem (jak někteří zdůvodňují) jedenác-
tého září nebo povodní v Holandsku, Francii, Ně-
mecku či Česku. Pokud se podíváme na hospo-
dářské výsledky, je zřejmé, že dosud neskončila.
Velmi intenzivně se proto v současné době zamý-
šlíme nad tím, jak prostřednictvím společného po-
stupu členů Národní federace pomoci firmám pře-
konávat její důsledky. Bohužel, žádná živelná po-
hroma nedokáže českému cestovnímu ruchu ublí-
žit tak, jako on sám sobě. Jako příklad mohu uvést
kampaň po srpnových povodních: „Nejezděte do
Česka!“ nebo úspěšně realizovaný summit NATO,
na nějž jedinou reakcí byla kritika tzv. předimen-
zovaných preventivních opatření. Pokud vezmeme
Prahu coby kongresovou destinaci, opět jsme,
jako v roce 2000 po skončení Výročního zasedání
Mezinárodního měnového fondu a Skupiny
Světové banky, promarnili obrovskou šanci. 

DDoottkkll  jjssttee  ssee  ČČeesskkaa  ccoobbyy  kkoonnggrreessoovvéé  ddeessttiinnaaccee……
Jedním z terčů oprávněné kritiky, na nějž Národní

federace zaměřuje svoji pozornost, je Kongresové
centrum Praha, kde se trvale „honí vítr“. Tam
(vyjma Výročního zasedání Mezinárodního
měnového fondu a Skupiny Světové banky
a summitu NATO) není jediný výrazný kongres.
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Vstup do EvropskÈ 
unie je pro n·s

nezbytn˝ 
● ve v˝voji jakÈhokoliv zdravÏ se vyvÌjejÌcÌho uskupenÌ lidÌ vûdy po

urËitÈ dobÏ doch·zÌ ke generaËnÌmu posunu ● celosvÏtov· recese,

kterou cestovnÌ ruch pociùuje, zaËala v letech 1997 aû 1998 ● û·dn·

ûiveln· pohroma nedok·ûe ËeskÈmu cestovnÌmu ruchu tak ublÌûit,

jako on s·m sobÏ ● kongresov· Praha po summitu NATO opÏt

promarnila öanci ● v z·kladnÌch vÏcech je t¯eba, aby vöechny profesnÌ

organizace t·hly za jeden provaz ● Ëesk˝ hotelov˝ a gastronomick˝

pr˘mysl m· vöechny p¯edpoklady b˝t pr·voplatn˝m prosperujÌcÌm

Ëlenem evropskÈho trhu ● byznys kolem cestovnÌho ruchu je o cÌlech,

jimiû je »esko velkoryse obda¯eno ●
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Proč, když na udržení takovéhoto objektu přispívají
občané ze svých daní? Jak se Praha jako kongresová
destinace profiluje, když její největší kongresové
zařízení neprodukuje to, co by mohlo a mělo? Je
nutné najít společnou platformu pro komunikaci
Národní federace s pražským magistrátem či
Pražskou asociací kongresové turistiky, která léta
zmírá na úbytě. V zájmu členských firem Národní
federace cítíme potřebu ji oživit nebo nahradit něčím
funkčnějším. Řada členských firem je součástí mezi-
národních řetězců. Lidé z jejich ústředí se často po-
divují nad tím, jak je možné, že kdosi zahazuje tak
obrovské šance využít neskutečný potenciál srdce
Evropy. Podivují se nad tím, že v Praze není desetiná-
sobně více kongresů a díky nim stovky navazujících
akcí expandujících do všech míst České republiky. 

PPrroommiiňňttee,,  ppaannee  pprreezziiddeennttee,,  aallee  ttoohhllee  jjee  ttiissíícckkrráátt  oobbee--
hhrraannáá  ppííssnniiččkkaa..  CCeessttoovvnníí  rruucchh  vv  ČČeesskkuu  ttéémměěřř  nniikkoohhoo
nneezzaajjíímmáá..  MMáállookkddoo  jjee  oocchhootteenn  vvnníímmaatt,,  žžee  jjee  pprroo  ČČee--
sskkoo  nneesskkoonnaallee  lleeppššíímm  zzaamměěssttnnaavvaatteelleemm  nneežž  pprroojjeekktt
„„ČČeesskkoo  ––  mmoonnttáážžnníí  hhaallaa  ssvvěěttaa““,,  oo  nněěmmžž  ssee  vv  mmiinnuulléémm
VVššuuddyybbyylluu  zzmmiiňňuujjee  vváášš  kkoolleeggaa  ZZddeenněěkk  CChhllááddeekk,,  řřeeddii--

tteell  hhootteelluu  EExxppoo..  ŽŽee  jjee  pprroo  ččeesskkoouu  eekkoonnoommiikkuu  ddaalleekkoo
vvýýnnoossnněějjššíímm  bbyyzznnyysseemm  nneežž  vvýývvoozz  oocceellii  nneebboo  aauuttoommoo--
bbiillůů..  LLííddřřii  llííddrrůů  ((ppřřii  nnaaššíí  zzaassttuuppiitteellsskkéé  ddeemmookkrraacciiii))  ttoo
zzddůůvvooddňňuujjíí  ttíímm,,  žžee  nneenníí  ssppoolleeččeennsskkáá  ppooppttáávvkkaa..
AA jjssmmee  ooppěětt  uu  lliiddsskkéé  ddiimmeennzzee..  ZZaa  ppoossttaavveenníí  cceessttoovvnníí--
hhoo  rruucchhuu  vv  ČČeesskkuu  pprrýý  mmůůžžee  nneezzáájjeemm  lliiddíí  aa  nneeddoossttaa--
tteeččnnáá  sscchhooppnnoosstt  ((kkoohhoo??))  jjee  ppřřeessvvěěddččiitt  oo  ttoomm,,  žžee  jjee
vv jjeejjiicchh  oossoobbnníímm  zzáájjmmuu,,  aabbyy  pprroo  nněě  cceessttoovvnníí  rruucchh
vvyyttvváářřeell  pprraaccoovvnníí  aa  ppooddnniikkaatteellsskkéé  ppřříílleežžiittoossttii,,  aabbyy  nnaa
nněě  vvyydděělláávvaall..

Ono je to tak trochu dáno historicky. Území Česka
vždy, v rámci systému, jehož bylo zrovna součástí,
patřilo mezi průmyslově nejvyspělejší regiony. Ať za
rakouské monarchie, či před druhou světovou vál-
kou, kdy vzdor své velikosti patřilo do první desítky
nejprůmyslovějších zemí světa. Totéž je možné
konstatovat i o období do roku 1998, kdy
je ale jeho postavení možné zlehčovat
tvrzením: „mezi slepými jednooký
králem“. Mnohé je opravdu o lidech.
Nejen o veřejném mínění a tzv.
společenské poptávce. Je to (jak už
jste uvedl) i o lidech stojících v čele

institucí, jejichž posláním je podpora
podnikatelských aktivit cestovního ruchu v České
republice a propagace Česka jako turistické
destinace. Velice příjemný pocit mám z posledních
jednání s Českou centrálou cestovního ruchu, s jejím
novým ředitelem panem Davidem Gladišem. Je zde
znát velice svěží vítr, i když pochopitelně, je to na
začátku. Je to otázka filozofie, finančních prostředků,
jimiž Česká centrála cestovního ruchu disponuje.
Mám pocit, že filozofie, kterou pan David Gladiš
zvolil, je správná a má logiku.

LLooggiikkaa,,  ttoo  jjee  zzáákkoonniittoosstt  ččii  ddookkoonnccee  aaxxiioomm..  JJee  llooggiicckkéé,,
žžee  nneessvvoorrnnoosstt  ddáávváá  pprroossttoorr  cchhaaoossuu  vv  hhooddnnoottoovvéé  hhiiee--
rraarrcchhiiii,,  ddííkkyy  nněěmmuužž  ssee  vvnníímmáánníí  hhoossppooddáářřsskkýýcchh  eeffeekkttůů
zz  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  oocciittlloo  vv  ČČeesskkuu  nnaa  ppeerriiffeerriiii..  NNuu  ccoožž,,
ddoommaa  pprrýý  nniikkddoo  nneenníí  pprroorrookkeemm..  NNáárrooddnníí  ffeeddeerraaccee
hhootteellůů  aa  rreessttaauurraaccíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  jjee  aallee  rreepprreezzeenn--
ttaanntteemm  ččeesskkýýcchh  hhootteelliiéérrůů  aa  rreessttaauurraattéérrůů  ii  vv  zzaahhrraanniiččíí..  

Ano, jsme členy HOTRECu, což je asociace národ-
ních hotelových asociací v rámci Evropské unie a při-
družených členů. Ne, že by jiná sdružení nebyla
schopna Česko dobře reprezentovat, ale každý stát
v HOTRECu podle regulí může zastupovat pouze jedi-
ná organizace. Naším posláním proto také je učinit
další výrazné kroky k potvrzení postavení Národní fe-
derace hotelů a restaurací České republiky jako silné
profesní organizace, která je schopna reprezentovat
zájmy oboru nejen v zahraničí, ale i v rámci struktur
České republiky. Pokud si vezmeme, kolik procent
hrubého domácího produktu je tvořeno službami
cestovního ruchu, a že zhruba deset procent práce-
schopného obyvatelstva pracuje v gastronomii a ho-
telovém průmyslu, je to obrovské množství lidí. V zá-
kladních věcech je třeba, aby všechny profesní orga-
nizace: NFHR ČR, HORECA, SPOLHOST, UNIHOST
táhly za jeden provaz, už proto, že máme společný cíl
– vytvořit co nejlepší zázemí pro práci podnikatel-
ských subjektů. Ne vždycky se nám to daří. Národní
federace hotelů a restaurací České republiky se chce
pokusit zahájit další kolo jednání o vytvoření silného
uskupení, které bude hájit zájmy českého hotelové-
ho a restauračního průmyslu, podnikatelů a podni-
katelských subjektů.

MMáá  ttoo  cceennuu,,  kkddyyžž  zzaanneeddlloouuhhoo  bbuuddee  ČČeesskkoo  ssoouuččáássttíí
EEvvrrooppsskkéé  uunniiee??

Bezesporu. Už proto, že teď je ještě prostor pro to,
aby Česko v rámci Evropské unie patřilo co nejkratší
dobu mezi ty tzv. méně vyspělé státy. Náš vstup do
Evropské unie totiž nebudou provázet samá pozitiva.
Velkým úkolem, který nás v letošním roce čeká, je
proto otázka přípravy členů na vstup do Evropské
unie. Jsme přesvědčeni, že se změní řada podmínek.
Naším úkolem je přesvědčit členy Národní federace
hotelů a restaurací České republiky, že vstup do
Evropské unie je pro nás nezbytný a že musíme být
připraveni této obrovské šance využít. Hotelový a ga-
stronomický průmysl v České republice má totiž
všechny předpoklady být právoplatným a prosperu-

jícím členem obrovského evropského trhu,
zejména proto, že cestovní ruch není pouze

o infrastruktuře. Její vysoká úroveň je
samozřejmostí. Byznys kolem cestovního
ruchu je především o cílech, jimiž Česko
neskutečně velkoryse oplývá. 

➤➤ www.nfhr.cz

p o l i t i k a
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PPrroottoožžee  ssee  LLee  PPaallaaiiss  pprráávvěě  vv  ttéé  ddoobběě  ssttaall  ččlleenneemm
pprreessttiižžnnííhhoo  mmeezziinnáárrooddnnííhhoo  rreezzeerrvvaaččnnííhhoo  ssyyssttéémmuu
LLeeaaddiinngg  HHootteellss  ooff  tthhee  WWoorrlldd,,  ppoožžááddaall  jjsseemm  jjeehhoo
řřeeddiitteellee    JJiiřřííhhoo  GGaajjddooššííkkaa  oo  vvyyjjááddřřeenníí,,  ccoo  ttaattoo
uuddáálloosstt  pprroo  hhootteell  LLee  PPaallaaiiss  zznnaammeennáá..

The Leading Hotels of the World sdružují na čtyři
sta nejluxusnějších nezávislých hotelů po celém
světě. Hotel Le Palais se stal jeho členem mj.
i proto, že disponuje méně než stem pokojů. Již při
vyslovení jmen – Adlon v Berlíně, The Oriental
v Singapuru, Bel-air v Los Angeles – se znalcům

zatají dech. Pro Le Palais je proto velkou ctí zařadit
se mezi tyto špičky luxusního hotelnictví.

JJaakk  ssee  ssttáátt  ččlleenneemm??
Každý hotel si musí zažádat u Head office LHW

o test – tedy o klasického mystery hosta. Znamená
to, že od prvního kontaktu s hotelem – tedy od
telefonické rezervace až do check-outu netušíte,
kdo je tím, kdo rozhodne, zda kvalita hotelu
a zejména služeb odpovídá náročným požadavkům.
Testováni jsme byli překvapivě brzy. Rezervace

proběhla již v pre-openingu a náš mystery host
bydlel pouhý měsíc po otevření! 

CCoo  nnáásslleeddoovvaalloo??
Zhruba měsíc čekání a sebezpytování, co všechno

při jeho pobytu proběhlo špatně. Po tomto pro mne
nekonečném období jsme obdrželi report čítající
sedmdesát stránek,  v němž byl uveden každý detail
pobytu. Nutno podotknout, že celosvětový průměr
kvality The Leading Small Hotels of the World je
78,1 % a že Le Palais obdržel 80,8 %, na což jsme

se tentokr·t konala pod z·ötitou obchodnÌho rady

ObchodnÌho oddÏlenÌ RakouskÈho velvyslanectvÌ

Dr. Michaela Angerera a p¯edsedy Hospod·¯skÈ komory

hl.m. Prahy Petra Kuûela 29. ledna v hotelu

Le Palais*****de luxe v Praze. JeötÏ neû Limousine

Service Benz Car pana Jaroslava éiûky rozvezl ˙ËastnÌky

p·rty dom˘, obrûel tÈmÏ¯ kaûd˝ ze zhruba p˘ldruhÈ

stovky ˙ËastnÌk˘ mÏsÌËnÌ permanentku na vstup

do zdejöÌho fitness centra. 

Koktejl 
party 

Ligy pro cestovnÌ ruch
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hrdí. Ještě před reportem nám ale bylo předáno ofi-
ciální stanovisko, že Le Palais splnil všechna očeká-
vání a zařadil se mezi Leading Hotels of the World.

ČČíímm  ssee  LLee  PPaallaaiiss  lliiššíí  oodd  oossttaattnníícchh  pprraažžsskkýýcchh  hhootteellůů??
PPrroočč  pprráávvěě  vvyy??  NNeebboo  jjee  bběěžžnnéé,,  žžee  hhootteell  ttaakk  kkrrááttccee  ppoo
ootteevvřřeenníí  oobbddrržžíí  vvssttuupp  ddoo  TThhee  LLeeaaddiinngg  HHootteellss  ooff  tthhee
WWoorrlldd??  ZZddaalleekkaa  nnee!!  HHootteellůůmm  ččaassttoo  ttrrvváá  cceelléé  rrookkyy,,
nneežž  ssppllnníí  ppřřííssnnáá  kkrriittéérriiaa..  MMyy  vvššaakk  jjssmmee  ssvvůůjj  ccííll  zznnaallii
oodd  ssaammééhhoo  ppooččááttkkuu  aa  ttoommuu  ppřřiizzppůůssoobbiillii  pprrááccii  vv  pprree--
ooppeenniinngg  ooffffiiccee  --  ppřřeeddeevvššíímm  ffoorrmmoouu  ccíílleennýýcchh  šškkoolleenníí

ppeerrssoonnáálluu..
A čím se lišíme? Jsem přesvědčen, že po

architektonické stránce je Le Palais nejkrásnějším
hotelem v Praze – ať pokoji, restaurací Le Papillon,
fitnessem, executive meeting roomem atd., ale to
všechno by bylo málo. O své hosty se skutečně
staráme. S tím je samozřejmě spojena obrovská
časová náročnost, ale můj tým svou práci dělá
s láskou, což je cítit na každém kroku, za což mu
i tímto děkuji!

➤➤ www.palaishotel.cz
➤➤ www.lhw.com

z e  s p o l e Ë n o s t i
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SpoleËnost Orea spol. s r.o. za pomÏrnÏ kr·tkou dobu vysoce dynamicky

pozvedla vöechny hotely svÈho ¯etÏzce na deklarovanou ˙roveÚ odpovÌdajÌ-

cÌ jejich mezin·rodnÌmu oznaËenÌ. Na jejÌ Ëinnosti je z¯ejm· tendence d·vat

hotely do po¯·dku, dob¯e je udrûovat, investovat do vybavenÌ,

lidsk˝ch zdroj˘, organizace marketingu a prodeje, coû je

z dlouhodobÈho hlediska nepochybnÏ rozumn· investice uû

vzhledem k blÌûÌcÌmu se vstupu »eska do EvropskÈ unie.

Nevyhl·öenou vlajkovou lodÌ spoleËnosti OREA HOTELS

je Hotel PYRAMIDA Praha.

NejvÏtöÌ Ëesk˝ hotelov˝ ¯etÏzec 
tvo¯Ì öestadvacet hotel˘ ve dvan·cti
lokalit·ch »eskÈ republiky. Jmenuje

se OREA HOTELS a provozuje jej
OREA spol. s r.o. Tato spoleËnost
zÌskala v letech 2000, 2001, 2002

ocenÏnÌ Ñ»esk˝ch 100 nejlepöÌchì.
JejÌ hotely jsou Ëleny N·rodnÌ fede-
race hotel˘ a restauracÌ »eskÈ repu-
bliky. OREA HOTELS disponuje kapa-

citou vÌce neû öesti tisÌc l˘ûek, p¯i-
Ëemû dosahuje v˝sledk˘ srovna-

teln˝ch s ostatnÌmi renomovan˝mi
evropsk˝mi hotelov˝mi ¯etÏzci. DÌky
z·zemÌ a moûnostem je s to nabÌd-

nout ucelen˝ produkt pro öirokÈ
spektrum z·jemc˘, jako jsou nap .̄

l·zeÚskÈ pobyty; p¯Ìprava a realizace
kongres˘, konferencÌ, ökolenÌ, pre-
zentacÌ nebo slavnostnÌch veËer˘;

pobyty pro rodiny i s dom·cÌmi mi-
l·Ëky; lyûa¯skÈ pobyty na hor·ch, cy-

kloturistika aj.

Hotely OREA HOTELS 
jsou rozdÏleny do t¯Ì kategoriÌ 

podle standardu sluûeb: 
✔✔ OREA HOTELS Exclusive

ñ kategorie **** ñ Anglick˝ dv˘r,
Bohemia, Excelsior, Monty, Pyramida,

VoronÏû I, Zvon;
✔✔ OREA HOTELS Classic ñ kategorie
*** ñ Arnika, BÌl˝ ho¯ec, DevÏt skal,
Font·na I a II, Horal, Horizont I a II,
Iris, Praha, Santon, Skl· ,̄ VoronÏû II;
✔✔ OREA HOTELS Tourist ñ kategorie
** a niûöÌ ñ Central, Colorado Grand,

L·znÏ Sedmihorky, Polonia, St.
Michael, Z·mek Hrub· Sk·la.

Bezplatn· informaËnÌ linka 
800 120 012

OREA HOTELS disponuje vlastnÌm
on-line rezervaËnÌm systÈmem a call

centrem s bezplatnou informaËnÌ
linkou 800 120 012. Spojuje vöechny
hotely ¯etÏzce a umoûÚuje tak pro-
v·dÏt v jakoukoliv dennÌ dobu re-

zervaci nÏkolika moûn˝mi zp˘soby: 
✔✔ osobnÏ na recepci kaûdÈho

hotelu ¯etÏzce
✔✔ telefonicky na ËÌsle informaËnÌ

a rezervaËnÌ linky 800 120 012
pro vöechny hotely ¯etÏzce
✔✔ na webov˝ch str·nk·ch

www.orea.cz a www.orex.cz

FranöÌzov˝ produkt
Od roku 2001 poskytuje OREA spol.
s r.o. franöÌzov˝ produkt, u nÏjû vyu-
ûÌv· dlouholetÈ zkuöenosti s provo-
zov·nÌm hotel˘ v podmÌnk·ch st¯e-

dnÌ Evropy; zkuöenosti z ˙spÏönÈ
transformace b˝val˝ch odbor·¯sk˝ch

za¯ÌzenÌ r˘znÈho typu na klasickÈ
komerËnÌ hotely, znalost trhu cestov-
nÌho ruchu v »esku i zahraniËÌ, mar-
ketingovÈ a obchodnÏ-provoznÌ v˝-
hody velkÈho hotelovÈho ¯etÏzce.

Vöe se jevÌ,
ûe to 

bylospr·vnÈ
rozhodnutÌ

RRoozzhhoovvoorr  ss  řřeeddiitteelleemm  hhootteelluu
PPyyrraammiiddaa  IInngg..  VVoojjttěěcchheemm
PPřřiiddaalleemm  jjsseemm  zzaahháájjiill

kkoonnssttaattoovváánníímm,,  žžee  jjeejjiicchh  hhootteelluu
ppřřiibbyyllaa  ččttvvrrttáá  hhvvěězzddaa..  

Stalo se tak k prvnímu lednu
loňského roku. Předcházelo tomu

jeho dovybavení v souladu s oborovou normou
Národní federace hotelů a restaurací České
republiky, která pro čtyři hvězdy stanoví m.j. stálou
etážovou službu, fén v koupelnách a minibar ve
všech hotelových pokojích. Z větší části jsme již
pokoje takto vybaveny měli v rámci změn, které tu
již čtyři roky probíhají. Během nich postupně za pro-
vozu dochází k celkové modernizaci hotelu, k jeho
podstatnému zviditelnění a především ke zvýšení

úrovně všech poskytovaných služeb. Bylo komplet-
ně zmodernizováno všech jeho 344 pokojů včetně
dvanácti apartmá. Došlo k modernizaci hotelové
haly, kongresového sálu, hlavního vchodu do hotelu
i vchodu pro hosty z parkingu. V těchto dnech do-
končujeme modernizaci lobby baru a v konečné fázi
příprav je projekt na komplexní obměnu interiéru
a samozřejmě i gastronomické nabídky restaurace
pro individuální hosty. To vše v intencích námětu
„Praha magická“, evokující dobu Rudolfa II.

CCoo  ssee  ttýýččee  mmýýcchh  nnáávvššttěěvv  hhootteelluu,,  zznnáámm  jjeejj  ppřřeeddeevvššíímm
jjaakkoo  úúččaassttnnííkk  oobbcchhooddnníícchh  jjeeddnnáánníí,,  kkoonnggrreessůů
aa pprreezzeennttaaccíí..  
Jedním z prvních zásadních rozhodnutí v roce 1998
byla změna orientace hotelu Pyramida z hotelu
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s převážně skupinovou klientelou s občasnými
akcemi společenského, sportovního a spíše
schůzovního charakteru na klasický hotel pro
kongresovou a incentivní turistiku, firemní akce
všeho druhu a postupně i pro obchodní klientelu.
Akce společenského a sportovního charakteru
pochopitelně zajišťujeme i nadále, ale dovolím si
tvrdit, že dnes již na poněkud jiné, samozřejmě
vyšší úrovni. U kongresů a firemních akcí realizu-
jeme dnes tyto akce do sedm set padesáti účast-
níků, přesto, že kapacita našeho kongresového
sálu je pouze čtyři sta padesát míst. Máme k dis-
pozici ještě multifunkční sál s tři sta sedmdesáti
místy. Poslední takový byl letos v lednu – čtyři sta
padesát účastníků sedělo v kongresovém, tři sta
v multifunkčním, a na velké plátno se přenášel
obraz dění z kongresového sálu. U takto dimenzo-
vaných kongresů zpravidla bývá potřeba společ-
ného sezení všech účastníků většinou při zahájení
či při ukončení. V průběhu kongresu se obvykle
jedná po sekcích, kdy je hostům k dispozici šest
dalších našich salonků. 

NNeeddáávvnnoo  vv  PPrraazzee  sskkoonnččiill  kkoonnggrreess  kkoonnggrreessůů  ––
ssuummmmiitt  NNAATTOO..  
Praha jak summitem, tak Výročním zasedáním
Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světo-
vé banky v roce 2000 ukázala, že je ve všech smě-
rech schopna zajistit i velkokapacitní akce pro pět
až patnáct tisíc účastníků. Je škoda, že úspěšná
realizace obou kongresů nebyla razantněji využita
v marketingu a propagaci Prahy jako kongresové
destinace. Ale buďme realističtí. Od summitu
NATO uplynula ještě velmi krátká doba a podobné
akce se připravují několik let dopředu. Nelze než
doufat, že kolegové všech cestovních kanceláří,
které jsou úzce zaměřeny na pořádání kongresů,

toho plně využijí. V roce 2001 jsme v našem hote-
lu realizovali 18 větších kongresů, loni v r. 2002
jich bylo již 21.

CCoo  řřííkkááttee  nnaa  llaammeennttaaccee,,  žžee  ssee  nnaa  bbeezzppeeččnnoossttnníí
pprreevveennccii  kkoolleemm  ssuummmmiittuu  NNAATTOO  ppllýýttvvaalloo  ppeenněězzii
aa lliiddsskkýýmmii  zzddrroojjii??  
To je naprostý nesmysl. S těmito pro mne zcela
scestnými názory nemohu souhlasit. Vysoce hod-
notím to, že byla učiněna taková opatření, aby se
nic nestalo. Kvalita a vysoká účinnost jakéhokoliv
preventivního opatření není samozřejmě nikdy za-
darmo. Ale jak je už u nás tradicí, po bitvě je každý
generálem. Jestliže Ministerstvo vnitra České re-

publiky údajně opatření nadsadilo, mohu jako ob-
čan i jako hoteliér být jen rád, že tak učinilo, proto-
že právě díky tomu se nic nestalo. I kdyby byl zma-
řen jediný lidský život nebo došlo k závažnějším
zraněním, nemohlo by to vyvážit hodnotu „ušetře-
ných“ peněz a pošramocenou mezinárodní pověst
České republiky. Navíc, většina nakoupeného
vybavení a vycvičených lidí je přece dlouhodobou
velmi užitečnou a potřebnou investicí. Díky tomu
dnes máme dobře vybavenou a věřím, že i oproti
minulosti proti všem formám kriminality lépe při-
pravenou policii. Zajištění bezpečnosti všech na-
šich občanů a samozřejmě i všech návštěvníků
naší krásné země má pro cestovní ruch v dnešní,
žel značně neklidné době, přímo obrovský význam.
Je jen třeba této vysoce pozitivní skutečnosti pod-
statně více marketingově využívat a neustále zdů-
razňovat, že jsme dnes nejen krásnou a atraktivní,
ale především i bezpečnou destinací. Přiznávám,
že při jednání s organizátory kongresů zdůrazňuji
vždy skutečnost, že hotel Pyramida se nachází
v bezprostřední blízkosti Pražského hradu, a díky
tomu v důsledně střežené bezpečnostní zóně.
Bezpečnost hotelových hostů se stává téměř alfou
a omegou každého slušného hotelu. Máme samo-
zřejmě, jako dnes již většina větších hotelů vlastní
bezpečnostní službu, kterou chceme vždy po dvou
až třech letech obměňovat. Přirozeně, že vždy za
lepší, kvalitnější. Bezpečnostní prevence není lev-
ná záležitost, ale je to investice, která se rozhodně
vyplácí. V současné době uvažujeme o tom, že
v rámci hotelu vytvoříme zóny, kam bude moci
vstoupit pouze hotelový host. Inspirovaly mne
k tomu m.j. i poznatky z jednoho velmi hezkého
hotelu z loňské dovolené na Kanárských
ostrovech. Velmi příjemně tam na mne působilo,
že vstup do ubytovací části a celého areálu všech
středisek a služeb hotelu včetně bazénů a několika
restaurací, byl pouze na přístupovou kartu, tedy
jen pro hotelové nebo recepcí oprávněné hosty.

JJaakkýý  ooččeekkáávvááttee  vvýývvoojj  vv  rrooccee  22000033??
Loňský rok byl pro nás všechny v cestovním ruchu
a tedy i pro hotel Pyramida tvrdým oříškem.
Nevyhnuly se nám samozřejmě vlivy 11. září v USA,
prudkého poklesu hodnoty EURA, probíhající
ekonomické recese v Německu a přirozeně ani ná-
sledné vlivy srpnových povodní, i když jsme hotel
vlastně spíše tak trochu „na kopečku“. Jsem rád,
že se nám podařilo při všech těchto potížích rea-
lizovat tržby o něco vyšší, než v roce 2001. Z po-
hledu zisku jsme byli žel samozřejmě pod úrovní
roku 2001. Neustálý růst nových ubytovacích
kapacit v Praze a shora uvedené vlivy posledních
dvou let způsobily stav, který je možno nazvat dnes
již cenovou válkou mezi pražskými hotely. A to je
něco, co se velmi, velmi těžko překonává. Dělá
nám to samozřejmě vrásky, a ať se nám to líbí
nebo nelíbí, musíme počítat s tím, že do budoucna
jich bude ještě víc. A co očekávám od roku 2003?
Svojí životní filozofií i celkovou orientací jsem vždy
byl a zůstávám i nadále optimistou. Věřím, že
pokud nedojde k válečnému vyhrocení současné
nedobré situace v Iráku, nastane v cestovním
ruchu postupné zlepšení. 

➤➤ www.orea.cz

Jiráskova 371

295 01 Mnichovo Hradiště

tel./fax: 326771986

mobil: 0602 430 920,

e-mail: info@sbaexpert.cz

www.sbaexpert.cz
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VV  ttoommttoo  vvyyddáánníí  VVššuu--
ddyybbyylluu  ssppoolluu  ss  mmiinnii--

ssttrreemm  oobbcchhoodduu  aa  pprrůů--
mmyysslluu  JJiiřříímm  RRuussnnookkeemm  mmjj..

hhoovvoořříímmee  oo  ttoomm,,  žžee  řřaaddaa  ffiirreemm  dděělláá  ČČeesskkuu  ddoobb--
rroouu  rreekkllaammuu  vv  zzaahhrraanniiččíí..  MMeezzii  úússppěěššnnéé  pprrooppaaggáá--
ttoorryy  nnaaššíí  zzeemměě  bbeezzeessppoorruu  ppaattřříí  ii  nnáárrooddnníí  ppooddnniikk
BBuudděějjoovviicckkýý  BBuuddvvaarr,,  ss  jjeehhoožž  ggeenneerráállnníímm  řřeeddiittee--
lleemm  IInngg..  JJiiřříímm  BBooččkkeemm  ssii  ppoovvííddáámmee  ppřřii  ppřříílleežžiittoo--
ssttii  ssllaavvnnoossttnnííhhoo  zznnoovvuuootteevvřřeenníí  ppiivvnniiccee  OOrriiggiinnaall
BBuuddvvaarrkkaa  vv  hhootteelluu  MMaallýý  ppiivvoovvaarr  vv  ČČeesskkýýcchh
BBuudděějjoovviiccíícchh..
Budějovické pivo tuto službu dělá už hodně
dlouho. Dá se říci, že po staletí. První dochova-
né písemné zmínky o českobudějovickém pivu
pocházejí ze třináctého století. Naši předchůdci
byli vynikající pivovarníci a dali budějovic-
kému pivu takový věhlas, že se
stalo vzorem řadě plagiátorů.
Značka Budweiser Budvar
šíří velmi dobrou pověst
Česka v zahraničí a věřím, že
tomu tak bude i nadále.

PPaannee  iinnžžeennýýrree,,  jjaakkáá  bbyyllaa  vvaaššee  cceessttaa  nnaa  ppoosstt
ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee??
Pocházím z pivovarské rodiny, což podstatně
ovlivnilo moji volbu. Po skončení základní školy
jsem se dobrovolně rozhodl jít do učení. Vyučil
jsem se v oboru sladovník. Potom jsem šel na
střední průmyslovou školu potravinářské
technologie a pokračoval na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze. Poté, co jsem
školu dokončil, mi bylo naprosto jasné, že se
chci vrátit do Budějic a pracovat v Budvaru, což
se podařilo. Nastoupil jsem jako technolog. Pak
jsem pracoval jako podsládek. Shodou okol-
ností jsem se v roce 1991 dostal na funkci
ředitele Budějovického Budvaru, národního
podniku, a setrvávám v ní dodnes. Hnací silou,
kterou trvale cítím, a to i teď, v pozici ředitele, je

láska k pivu a značce Budweiser
Budvar. Jsem přesvědčen, že naše

pivo za to stojí, aby člověk jeho
prosazování v tvrdém konku-
renčním prostředí věnoval

veškeré úsilí a čas. 

Budvar öÌ¯Ì  dobrou

povÏst »eska
BudÏjovick˝ Budvar je jednÌm z nejdynamiËtÏji se rozvÌjejÌcÌch Ëesk˝ch

podnik˘. Vysok˝ podÌl v˝vozu (jiû v roce 1999 to bylo 491 tisÌc hl) uËinil

BudÏjovick˝ Budvar nejexportovanÏjöÌ Ëeskou pivnÌ znaËkou. V tomto

roce uû podnik ovl·dl sedm procent tuzemskÈho trhu, na kterÈm pro-

dal 768 tisÌc hl piva. Zakladatelem BudÏjovickÈho Budvaru, n·rodnÌ

podnik, je Ministerstvo zemÏdÏlstvÌ »eskÈ republiky. V tÈto formÏ byl

podnik zaloûen v roce 1967 jako pokraËovatel »eskÈho akciovÈho pi-

vovaru. Ten vznikl 15. dubna 1895. P¯estoûe historie BudÏjovickÈho

Budvaru je vesmÏs charakterizov·na pr˘bÏûn˝m r˘stem

produkce, jeho opravdu dynamick˝ rozvoj nastal aû po

listopadu 1989 a zmÏnÏ ekonomick˝ch a politick˝ch

podmÌnek v »eskoslovensku. Ty pivovaru umoûnily

v˝raznÏji vstoupit na z·padoevropskÈ trhy. DÌky tÈto

expanzi a posÌlenÌ pozic doma se BudÏjovick˝ Budvar

od roku 2000 za¯adil na t¯etÌ mÌsto v »esku podle

v˝stavu. Dnes v nÏm pracuje p¯es 651 zamÏstnanc˘. 
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UUvvááddíí  ssee,,  žžee  ČČeesskkoo  mmáá  jjeeddnnuu  zz  nneejjvvěěttššíícchh  ssppoottřřeebb
ppiivvaa  nnaa  oobbyyvvaatteellee..  DDoommnníívváámm  ssee  aallee,,  žžee  nneejjssmmee  aažž
ttaakk  vvýýjjiimmeeččnnýýmmii  ppiijjáákkyy  ppiivvaa,,  jjaakkoo  jjee  ČČeesskkoo
vvýýjjiimmeeččnněě  úússppěěššnnoouu  ppiivvnníí  ttuurriissttiicckkoouu  ddeessttiinnaaccíí..  
Ano, turisté k nám velmi rádi jezdí na pivo. To je
v pořádku, protože Česká republika je proslulá
nejenom výrobou, ale i konzumací piva. Pivo je
v Česku národním nápojem, obdobně jako ve
Francii nebo Itálii víno. Turisté jsou zvědaví
a vyhledávají národní speciality. Důvodem vysoké
poptávky turistů není jenom relativně laciné pivo.
To, že je pivo poměrně laciný nápoj, je důsledkem
toho, že v dobách socialismu platilo, že potraviny
včetně piva musí být laciné, takže do roku 1989

náklady pivovarů nekorespondovaly s jeho cenou.
Proto dnes ceny piva rostou, a pokud se budeme
bavit o prodeji lahvového piva, není již až tak
propastný rozdíl mezi cenou piva v Německu
a Česku. Přesto k nám turisté rádi jezdí na pivo.
Proč? Protože je vynikající.

AA  ddoommnníívvááttee  ssee,,  žžee  nnaaššee  pprrvveennssttvvíí  vvee  ssppoottřřeebběě  ppiivvaa
jjee  ddííkkyy  nnáámm  ttuuzzeemmccůůmm,,  nneebboo  ssttaattiissttiiccii  vveezzmmoouu
aabbssoolluuttnníí  ssppoottřřeebbuu  ppiivvaa  nnaa  úúzzeemmíí  ČČeesskkaa  aa  vvyydděěllíí  jjii
ppooččtteemm  oobbyyvvaatteell??
Pokud se podívám na konzumaci piva v osmde-
sátých a devadesátých letech, deklarovaná průměr-
ná spotřeba piva se až tak moc nezměnila. Budu-li
vycházet z toho, že v osmdesátých letech, v období
tuhého socialismu k nám nikdo až tak moc nejezdil
a v devadesátých letech zde byl naopak obrovský
příliv turistů. Nějaký mírný nárůst zde mohl být. Ale

žádná dramatická změna. Jsem přesvědčen, že
deklarovaná průměrná spotřeba piva není o turis-
tech, ale o nás. Na konzumaci piva nevidím nic
špatného. Pivo nepovažuji za ryze alkoholický nápoj.
Jako alkoholický nápoj vnímám pití, jehož rozhodu-
jící složkou je alkohol. To pivo není. Obsah alkoholu
je tam v nízké úrovni. Pivo obsahuje řadu velice
užitečných látek, které člověku prospívají a chrání
jej před spoustou civilizačních chorob. Stále tvrdím,
že pivo je zdravý nápoj. Pouze se musí konzumovat
umírněně, rozumně.

CCoo  ččeesskkéémmuu  ppiivvoovvaarrnniiccttvvíí  aa  nnáámm  ppiivvaařřůůmm  ppřřiinneessee
vvssttuupp  ddoo  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee??

Neočekávám žádné dramatické změny. Pivo je
liberální komoditou. Ilustruje to i fakt, že v rámci
vyjednávání mezi Evropskou unií a Českem, když se
dojednávaly kvóty na potravinářské produkty, pivo
nefigurovalo. Na pivním trhu zůstává otevřené
konkurenční prostředí. České pivo i v rámci
Evropské unie své místo jednoznačně má už proto,
že je charakterově svébytné. Nemám strach, že by
vstup Česka do Evropské unie mohl české pivo
poškodit. Do určité míry tu může docházet
k vyrovnávání cen mezi Českem a ostatními státy.
Ovšem nebude to žádný dramatický proces ze dne
na den. Cena na českém trhu se nebude řídit podle
toho, že Česko vstoupilo do Evropské unie, ale bude
se řídit podle zákona nabídky a poptávky.

➤➤ www.budvar.cz

g a s t r o n o m i e

První oficiální půllitr natočený 
výrobně-technickým manažerem 
Budějovického Budvaru  Ing. Josefem Tolarem.

Primátor Českých Budějovic Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.
(napravo) a ředitel  Budějovického Budvaru Ing. Jiří Boček

(nalevo)  při ceremoniálu znovuotevření  Restaurace Budvarka.

➨ kompletní optické ošetření interiéru vozu
➨ kompletní optické ošetření interiéru vozu

včetně renovace autolaku
➨ ruční mytí motoru a konzervace
➨ převzetí a přistavení vozu na místo určení

ul.  Jankovcova, Praha -  Holešovice, tel.:  603 517 947

RUČNÍ MYTÍ A ÚDRŽBA VOZŮRUČNÍ MYTÍ A ÚDRŽBA VOZŮ
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Jak informovalo desáté vydání Všudybylu 2001
(str. 27 a 39), uspořádaly cestovní kanceláře
Čedok, Canaria Travel a ESO travel společné turné
za svými provizními prodejci pod názvem ,,Lepší
produkt – vyšší provize 2002“. Turné po krajských
městech mělo celkem sedm zastavení. Čedok,
Canaria Travel a ESO travel na něm seznamovaly
obchodní partnery s produktem a prodejními
podmínkami pro nastávající sezonu. Zároveň
představily první ročník stejnojmenné soutěže
o ceny v hodnotě jednoho milionu korun. Do
soutěže se mohl zapojit každý obchodní zástupce
prodávající zájezdy výše zmíněných cestovních
kanceláří, který v roce 2002 svými prodeji splnil
kvóty stanovené těmito touroperátory. Všem, kteří
splnili tuto podmínku, byly zaslány anketní lístky
s otázkami a pravidly vyhodnocení. V pátek

31. 1. 2003 hodnotící komise po ověření správnosti
údajů stanovila pořadí vítězů. Nejlepších deset
soutěžících bylo pozváno na slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže, které proběhlo v pátek
14. 2. 2003 ve 14 hodin v Praze 7 v Průmyslovém
paláci v rámci veletrhu Holiday World na společném

stánku cestovních kanceláří Čedok, Canaria Travel
a Travel Service. Generální ředitelé Canaria Travelu,
Čedoku a ESO travelu zde vítězům předali certifikáty
opravňující výherce převzít ceny v celkové hodnotě
1 milionu korun, včetně  vozu Škoda Fabia Combi.
Vlastní převzetí cen proběhlo na slavnostním večeru

7. března 2003 v hotelu Inter.Continental, kam byli
pozváni  i ostatní obchodní zástupci. 

➤➤ www.cedok.cz
➤➤ www.esotravel.cz
➤➤ www.canariatravel.cz

LepöÌ produkt,
vyööÌ provize 2003 

pr·vÏ startuje
LepöÌ produkt,

vyööÌ provize 2003 

pr·vÏ startuje
Druh˝ roËnÌk soutÏûe vyhlaöovanÈ cestovnÌmi kancel·¯emi »edok,

ESO travel a Canaria Travel ÑLepöÌ produkt ñ vyööÌ provize 2003ì o ceny

v hodnotÏ milionu korun pr·vÏ startuje. PodmÌnky soutÏûe budou

vyhl·öeny na slavnostnÌm veËeru 7. b¯ezna v hotelu Inter.Continental                      

Praha p¯i p¯Ìleûitosti p¯ed·v·nÌ cen v˝herc˘m soutÏûe ,,LepöÌ produkt ñ

vyööÌ provize 2002ì a na

zvl·ötnÌch let·cÌch.
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Top 10 
soutÏûe LepöÌ produkt,

vyööÌ provize 2002
1. mÌsto ñ äkoda Fabia Combi
CA Centrum Z·jezd˘ ñ Praha

2. mÌsto ñ cesta kolem svÏta
CA Pohoda ñ ValaöskÈ Mezi¯ÌËÌ 

3. mÌsto ñ sestava znaËkovÈ elektroniky SONY
CA äipka ñ Brand˝s nad Labem

4. mÌsto ñ sestava znaËkovÈ elektroniky SONY
CA Real Moravia ñ UherskÈ HradiötÏ 

5. mÌsto ñ znaËkov· elektronika SONY 
CK E.M.A. ñ T̄ inec

6. mÌsto ñ znaËkov· elektronika SONY
CK AXIA ñ MÏlnÌk

7. mÌsto ñ znaËkov· elektronika SONY
CA »ern˝ ñ Tachov 

8. mÌsto ñ znaËkov· elektronika SONY
CA NONA ñ LedeË nad S·zavou 

9. mÌsto ñ znaËkov· elektronika SONY
CA M+M ñ Rychnov nad KnÏûnou 

10. mÌsto ñ znaËkov· elektronika SONY
CA JaroöÌk ñ Klatovy

LÈt·me se spoleËnostÌ
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NNeeddáávvnnoo  jjsseemm  nnaavvššttíívviillaa  řřeeddiitteellee  NNoovvootteelluu  PPrraahhaa
CCiittyy,,  kktteerrýýmm  jjee  ppaann  MMaarrttiinn  YYkkeemmaa..  UUžž  pprrvvnníí  ddoojjeemm,,
jjeeššttěě  nneežž  jjsseemm  vvssttoouuppiillaa  ddoo  ttoohhoottoo  ččttyyřřhhvvěězzddiičč--
––kkoovvééhhoo  hhootteelluu,,  bbyyll  ppřříízznniivvýý..  HHootteell  ssee  nnaacchháázzíí
nneeddaalleekkoo  pprraažžsskkéé  hhllaavvnníí  ddoopprraavvnníí  tteeppnnyy,,  aa ttaakk  pprroo
mmnnee  bbyylloo  jjaakkoobbyy  ss  ppooddiivveemm,,  žžee  ssoottvvaa  jjsseemm  zzaaššllaa  zzaa
bbllookk  ddoommůů,,  ddoo  KKaatteeřřiinnsskkéé  uulliiccee,,  rráázzeemm  jjsseemm  ssee
oocciittllaa  mmiimmoo  rruucchh  vveellkkoomměěssttaa..  TTaakk,,  ppaannee  řřeeddiitteellii,,
jjaakkáá  bbyyllaa  vvaaššee  cceessttaa  aažž  sseemm  kk  nnáámm  ddoo  ČČeesskkaa??

Pro společnost Novotel pracuji od roku 1993.
Jako manažer jsem pracoval např. v Holandsku

a USA v New Yorku, odkud jsem přišel do Prahy,
abych tu otevřel nový čtyřhvězdičkový hotel
Novotel Praha City společnosti Accor.

PPookkuudd  vvíímm,,  NNoovvootteell  PPrraahhaa  CCiittyy  bbyyll  pprrvvnníímm
ččttyyřřhhvvěězzddiiččkkoovvýýmm  AAccccoorr  hhootteelleemm  vv  ČČeesskkuu..

Ano, a s jeho chodem jsme velmi spokojeni.
Rovněž tak s hotely Hotel Ibis Praha City a Hotel
Mercure Prague Centre, které jsme otevřeli
zhruba ve stejné době. Do budoucna Accor
plánuje otevřít další.

NNeejjeenn  nnaa  ppřřííkkllaadduu  vvaaššeehhoo  hhootteelluu  jjee  zzřřeejjmméé,,  žžee  AAccccoorr
eexxppaanndduujjee..

V současné době provozujeme zhruba ve stovce
zemí po celém světě kolem čtyř tisíc hotelů. Síť
zahrnuje hotely různých kategorií. Accor je také
majitelem Ticket Restaurantu, jehož služby jsou
oblíbené i v České republice. V minulém roce Accor
zaznamenal další úspěch. Koupil většinový podíl
Dorintu. Tento rok Accor bude disponovat více než
dvanácti sty pokoji v centru Prahy.

JJaakk  ssee  vváámm  uu  nnááss  llííbbíí??
Praha je nádherným městem přitahujícím spoustu

lidí. I když, pravda, Česká republika by na tom
mohla být hospodářsky poněkud lépe. V oblasti
cestovního ruchu je to teď částečně ovlivněno
i loňskými povodněmi.

VVzzddoorr  ttoommuu  aallee  ččeesskkáá  eekkoonnoommiikkaa  ttrrvvaallee  rroossttee..
Nicméně jak 11. 9., tak loňská nepříjemně

vytrvalá mediální kampaň kolem povodní, ani samy
záplavy cestovnímu ruchu a ostatnímu byznysu na
úspěšnosti nepřidaly. Jsem přesvědčen, že systé-
mová chyba nastala už začátkem devadesátých let.
O Praze se mělo dát vědět daleko razantněji
a daleko dříve. Praha je nádherným městem
v nádherné zemi. Problém ale je v tom, že úžasné
přednosti vaší země neumíte tzv. prodat. 

ŘŘeekkllaa  bbyycchh,,  žžee  ttoo  jjee  ddáánnoo  vvnníímmáánníímm  ffeennoomméénnuu
cceessttoovvnníí  rruucchh  vv  nnaaššíí  rreeppuubblliiccee,,  aappaattiiíí..  BBoohhuužžeell,,
mmíírraa  zzhhooddnnooccoovváánníí  ppeenněězz  nneenníí  pprroo  vvěěttššiinnuu  nnaaššiicchh

ppoolliittiikkůů  ddůůvvooddeemm  zzaassaaddiitt  ssee  oo  ttoo,,  aabbyy  bbyyllyy
iinnvveessttoovváánnyy  ddoo  oobboorrůů,,  kktteerréé  ttaakk  ččiinníí  nneejjvvýýrraazznněějjii,,
tteeddyy  ii  ddoo  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu..  PPřřiittoomm  ttoo  nneenníí
oo oocchhuuzzoovváánníí  oossttaattnníícchh  rreessoorrttůů  aa  vv  ppřřííppaadděě  PPrraahhyy
ddaallššíícchh  mmíísstt  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy..  GGeenneerruujjee--llii  ddnneess
hhll..mm..  PPrraahhaa  zz  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  rrooččnněě  zzhhrruubbaa  ddvvěě
mmiilliiaarrddyy  aammeerriicckkýýcchh  ddoollaarrůů  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  iinnkkaassaa,,
jjssoouu  jjeejjíí  ooddvvooddyy  ddoo  ssttááttnníí  kkaassyy  ddaalleekkoo  mmeennššíí,,  nneežž
kkddyybbyy  bbyyllaa  ččáásstt  zz  ttěěcchhttoo  ppeenněězz  iinnvveessttoovváánnaa
zzppááttkkyy  ddoo  rroozzvvoojjee  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  aa  PPrraahhaa  ddííkkyy
ttoommuu  iinnkkaassoovvaallaa  ččttyyřřii  aa  vvííccee  mmiilliiaarrdd  ddoollaarrůů..  

»ty¯hvÏzdiËkov˝ hotel Novotel Praha City se nach·zÌ blÌzko
centra Prahy, nedaleko magistr·ly a stanice metra I. P.

Pavlova. Disponuje stem gar·ûov˝ch st·nÌ, restauracÌ Cote
Jardin (72), piano barem (25), salonkem (40) a s·lem (120).

Jeho celkov· ubytovacÌ kapacita je 145 jedno a dvoul˘ûkov˝ch
pokoj˘. Je vhodn˝ pro rodiny s dÏtmi. Je zde dÏtsk˝ koutek,
ale i fitness centrum s velk˝m bazÈnem a dvÏma saunami. 

NenÌ to o tom
starat se pouze   

o sv˘j hotel 



Nejen nepochopení základní pravdy, že peníze
dělají peníze a že v tržně orientovaném
hospodářství se investují především tam, kde se
nejvíce zhodnocují. Lidé by si měli uvědomit i to,
jak moc je Praha závislá na mezinárodních trzích.
Mnoho našich hostů, osmdesát dva procent, je ze
zahraničí. A právě proto je nutné trvale dávat do
zahraničí vědět, že existuje Praha a Česká
republika. Navíc Evropu teď trápí problém – ce-
nový paradox letenek. Např. letenky z Amstero-
damu či Paříže jsou stále levnější do New Yorku,
než do Prahy. Rovněž přechody hranic znesnad-
ňují naši situaci. I tyto záležitosti bude nutno
jednou vyřešit. Takže, není to o tom mít svůj hotel
a starat se pouze o něj. Je nutné spolupracovat. S

cestovními kancelářemi, aerolinkami a
pochopitelně také se samosprávnými a správními
orgány. Z čeho mám dobrý pocit, je to, že cítím, že
se tyto změny začínají dít a lidé spolu začínají více
spolupracovat. Jak už jsem zmínil, Prahu jako město
je potřeba objevit, a to nejen kvůli turistům, ale
zejména jako prvořadou kongresovou destinaci.
Bohužel, když zde byl summit NATO, nějak se poza-
pomnělo využít propagačně faktu, že tu bylo
pětačtyřicet prezidentů. 

JJaakk  jjssttee  řřeekkll,,  nneenníí  ttoo  oo  ttoomm  mmíítt  ssvvůůjj  hhootteell  aa  ssttaarraatt  ssee
ppoouuzzee  oo  nněějj..  ČČeesskkoo  jjee  ttřřeebbaa  ddoossttáávvaatt  ddoo  ššiirrššíícchh
ssoouuvviisslloossttíí  aa  ppoovvěěddoommíí..

V tomto mají naše hotely výhodu, protože Accor
disponuje rozsáhlou sítí hotelů po celém světě.
Ostatně jeden samotný hotel se o sebe jen těžko
postará. Všechny významné nadnárodní společnosti
jako např. Shell, Price Waterhouse, IBM mj.
i z tohoto důvodu spolupracují s naším hotelovým
řetězcem. Nicméně Praha jako kongresová země
stále není příliš známá. To je nevýhoda pro všechny.
Pokud porovnáme, kolik peněz utratí turista a kolik
účastník kongresu, rozdíl je opravdu velký.
Byznysmen utratí asi o polovinu více peněz v hotelu
než turista. Cestovní ruch přináší peníze do země
jako takové, takže tento problém by měl zajímat
i vládu. Praha je velmi krásné město, ale i ostatní
města a místa České republiky jsou krásná. Takže je
to nejen o tom, jak dostat turisty do Prahy, ale jak je
nalákat, aby se vydali do ostatních částí vaší krásné
země. Mj. už proto, že to tam všude přispěje ke
zlepšení ekonomické situace a k eliminaci
nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že se blíží čas
vstupu do Evropské unie, mělo by se s tím začít
něco dělat. 

JJaakkýý  ooččeekkáávvááttee  vvýývvoojj  vv  lleettooššnníímm  rrooccee??
Mám smíšené pocity. Myslím si, že pro Novotel

bude letošní rok úspěšný, protože nejsme závislí
pouze na jednom trhu, např. na izraelském nebo
americkém. Novotel je známý po celém světě, od
Šanghaje po New York a od Norska po jižní Afriku.
Všichni znají značku Novotel, a to nám moc
pomáhá. Přesto je jasné, že pokud se ekonomická
situace ve světě zhorší, ovlivní to turistický ruch,
a tím pádem i náš hotel. Ani hrozba války neskýtá
dobrý výhled do budoucna. Pokud se lidé cítí
ohroženi, zůstávají doma. Stav v cestovním ruchu by
se měl zlepšovat. Záleží hlavně na lidech, na situaci
ve světě a u vás, jak budete nakládat s Českou
republikou. Vzájemná spolupráce je namístě. Já
například v hotelích Marriot či Diplomat nevidím
soupeře, naopak. Spolupracujeme. Pro všechny je
dobré, pokud ekonomika roste, a ta bude růst,
pokud budeme spolupracovat a dělat dobrá
rozhodnutí. To je podle mě správná cesta, jak
dosáhnout úspěchu nejen svého, ale celého Česka. 

Připravila Kateřina Kamasová.

➤➤ www.novotel.com
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ÚÚssppěěcchhyy  ppaarrdduubbiicckkééhhoo
hhookkeejjee  aa ppaarrdduubbiicckkýý  nnoovvěě

zzrreekkoonnssttrruuoovvaannýý  zziimmnníí  ssttaaddiioonn,,  ss  nníímmžž  ssee  ppooččííttáá
jjaakkoo  ss  mmoožžnnýýmm  dděějjiiššttěěmm  MMiissttrroovvssttvvíí  ssvvěěttaa  vv  lleeddnníímm
hhookkeejjii  22000044,,  nnaa  jjeehhoožž  mmooddeerrnniizzaaccii  ssee  ssppoolleeččnněě
ss ffiirrmmoouu  MMeettrroossttaavv  aa..ss..  jjaakkoo  ggeenneerráállnníí  ddooddaavvaatteell
ssttaavvbbyy  ppooddíílleellaa  ffiirrmmaa  PPiiiiSS  ss..rr..oo..,,  mmii  bbyyllyy  zzáámmiinnkkoouu
ppoožžááddaatt  jjeeddnnoohhoo  zz jjeejjíícchh  jjeeddnnaatteellůů,,  IInngg..  LLiibboorraa
VVllaassáákkaa,,  oo  rroozzhhoovvoorr..
Firma PiiS s.r.o. byla založena v roce 1992. Provádí
realizaci staveb vlastními kapacitami nebo formou
inženýrské činnosti. Realizuje zakázky v Česku

i v zahraničí. Většina našich řídících pracovníků je
schopna komunikovat v anglickém nebo německém
jazyce. Spolupracujeme s osvědčenými subdoda-
vatelskými firmami. Zajišťujeme kompletní dodávky
staveb tzv. „na klíč“ v profesích: hlavní stavební
výroba, přidružená stavební výroba a technická
zařízení budov a technologických celků. Firma PiiS
je certifikována dle BS EN ISO 9001:2000
a pracuje na Ověření bezpečnosti spolehlivosti
organizace. Kromě inženýringu se zabýváme
developerskými projekty. V této oblasti bychom rádi
rozšířili spolupráci s investory v hotelovém
průmyslu jak v Pardubickém kraji, tak i mimo něj.

JJaakkoouu  rroollii  vvee  vvaaššeemm  bbyyzznnyyssuu  sseehhrráávváá  sscchhooppnnoosstt
vvyyjjeeddnnáávvaatt??
Rozhodující. A to již při získávání zakázek, kdy se
potencionálním zákazníkům snažíme pomáhat kon-
zultační a poradenskou činností. Už v této fázi je
možné najít optimální technické řešení. Snahou
našich pracovníků je najít co nejlepší odpověď na
konkrétní zadání. Nabídnout kompletní služby od
poradenství přes zpracování projektové dokumen-
tace až po realizaci staveb. Před vlastní realizací
stavby jsme navštívili sedm zimních stadionů v USA
a Kanadě, kde jsme načerpali zkušenosti a inspira-
ci. Protože společnost PiiS realizuje stavby od cca
sta do pěti set milionů, u takto velké zakázky jsme
se spojili s firmou Metrostav a.s., divizí 9. Vytvořili
jsme silný tým, kterému se podařilo výběrové řízení
na realizaci stavby vyhrát. V květnu 2001 jsme pak
společně zahájili rekonstrukci. Z původního stadio-
nu však zůstal „pouze „ betonový skelet, do nějž se
implementovala nová technologie a kompletní zá-
zemí. K tomu jsme přistavěli nové budovy, které

O pardubickÈm zimnÌm stadionu se dÌky jeho parametr˘m

a kvalit·m hovo¯Ì ve vöech v˝znamn˝ch sdÏlovacÌch

prost¯edcÌch jako o re·lnÈm mÌstÏ kon·nÌ MS

2004 v lednÌm hokeji. Pat¯it mezi nejlepöÌ ale

nenÌ Ñpouzeì o tom, disponovat p¯edpoklady.

To je jedna vÏc. Snaha a schopnosti jich

vyuûÌvat (jak nap .̄ v »esku bohuûel ilustruje

p¯Ìstup st·tu k cestovnÌmu ruchu) je vÏc

druh·. SouËasnÈ hokejovÈ muûstvo

Pardubic s velk˝m n·skokem vede

extraligu. Je moûnÈ ¯Ìci, ûe v jeho v p¯ÌpadÏ

je to mj. dÌky spojenÌ kvalitnÌho z·zemÌ, lidÌ

a jejich v˘le uspÏtÖ a pochopitelnÏ ötÏstÌ,

protoûe ötÏstÌ p¯eje p¯ipraven˝m. Bezesporu,

v PardubicÌch jsou p¯ipraveni jiû dnes. 

Pardubick˝ 
zimnÌ stadion,
mÌsto setk·v·nÌ se lidÌ

u  n · s

Podnikatelské klima je 

o schopnosti jednotlivých podnikatelů 

orientovat se v daném tržním prostředí.
L.V.
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pardubický stadion posunuly mezi jeden z nej-
modernějších a nejlepších stadionů Evropy.
Tato perla Pardubic byla rekonstruována v re-
kordním termínu šesti měsíců, kdy v prosinci
už hostila mistrovství světa dvacetiletých
hokejistů. 

LLiiššíí  ssee  kkoonncceeppccee  sseevveerrooaammeerriicckkýýcchh  ssttaaddiioonnůů
oodd  nnaaššiicchh??
Liší. Hlavně tím, že je tam všechno, včetně

zázemí, podřízeno komerci. Severoamerické
stadiony jsou vybaveny spoustou gastronomic-
kých středisek, sálů pro sledování televizních
přenosů, prodejen se suvenýry, fitness zón,
sportovním vybavením atp. Jsou koncipovány
jako areály zábavy a odpočinku, jako místa
setkávání se lidí a rodin.

JJaakk  vvnníímmááttee  cceessttoovvnníí  rruucchh??
Z hlediska našeho byznysu jako oblast vytváře-
jící potřebu investiční výstavby, a to nejen ve
sféře vnímané jako infrastruktura cestovního
ruchu. Sem ostatně lze (pochopitelně do jisté
míry) zařadit i pardubický zimní stadion. Nejen
proto, že jeho existence a výkony hokejistů jsou
pro řadu hostů (i turistů) důvodem k návštěvě
Česka a Pardubic, ale také proto, že čas od času
hostí účastníky hokejových kempů z Evropy i ze
zámoří, o nichž jste hovořili v osmém vydání
loňského Všudybylu (str. 26–27) s jednatelem
firmy Challenger Hockey panem Miroslavem
Vojtíškem.  

Z hlediska volného času pak jako sféru odpočin-
ku, poznávání a inspirace, a to i pro moji práci. 
Cestovní ruch je po celém světě zónou pro všech-
ny. Přítomnost turistů (povětšinou exkluzivních
spotřebitelů odjinud) a od nich inkasované pení-
ze vytvářejí tlak na zkvalitňování infrastruktury
cestovního ruchu, dopravní infrastruktury, občan-
ské vybavenosti, možností trávení volného času
atd. Pokud se nemýlím, Česká republika má

ideální dispozice prosperovat z cestovního ruchu,
už proto, že kromě moře a velehor tady máme
všechno.

CCoo  aallee  ppooddnniikkaatteellsskkéé  kklliimmaa??
Podnikatelské klima je o schopnosti jednotlivých
podnikatelů orientovat se v daném tržním
prostředí.

➤➤ www.piis.cz

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR
Otevřený v minulém století 
na Novém Městě Pražském

Novoměstský (kvasnicový) 

ležák světlý i tmavý 11°

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

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
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Pod bedlivým okem kamer TV Prima se 14. února
večer ve Společenském sále Kongresového centra Praha uskutečnil slavnostní
večer pořádaný cestovní kanceláří EXIM tours a.s. Slavnostního předávání cen

nejúspěšnějším partnerům EXIM toursu a výherkyni televizní soutěže, se na straně
předávajících zúčastnili za hostitele předseda představenstva EXIM toursu

Ing. Ferid Nasr, za hosty ministr pro místní rozvoj Mgr. Pavel Němec, viceprezident
Českých aerolinií JUDr. Václav Král, ředitel letecké společnosti Travel Servis

Ing. Roman Vik a náměstek ministra pro místní rozvoj pro evropskou integraci
a cestovní ruch JUDr. Čestmír Sajda, MBA. Večerem účastníky i televizní diváky

provedly Bára Štěpánová a Zdeněk Mahdal. V programu vystoupili Helena
Vondráčková, Daniel Hůlka, Jiří Korn, Kamil Střihavka, Daniel Nekonečný, Marian

Vojtko, Vanda Konečná, Josefové Náhlovský a Mladý, Mojmír Maděrič, Petr
Jablonský a další umělci. Večer zakončil raut s výhledem na noční Prahu ve foyeru. 

➤➤ www.eximtours.cz

c e s t o v n Ì  k a n c e l · ¯

SlavnostnÌ 
veËer 

EXIM tours
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Koncem loňského roku mne společnost or-fea,
programové centrum, společně s mnoha dalším
svými obchodními partnery pozvala na prohlídku
Toskánského paláce, jehož prostor využívá k realiza-
ci svých akcí incentivního a kongresového
charakteru. 

Od ledna 2003 je or-fea pověřena managemen-
tem provozu restaurace, vinárny a komerčních pro-
stor Toskánského paláce, který byl postaven v le-
tech 1660-1661 na Hradčanském náměstí Jeanem

Baptistou Matheyem jako raně barokní stavba řím-
ského slohu s dvěma věžemi a dvěma balkony
v průčelí. Už koncem 14. století se zde nacházely
gotické domy. Jejich fragmenty se nalézají ve skle-
peních dnešního paláce. Nárožní dům koupil roku
1481 Jan Maťapaťa a nechal ho přestavět. Po požá-
ru v roce 1541 jej získal Hanuš Vobročník, který jej
spojil s vedlejším domem. Na konci 16. století vlast-
nil dům Oldřich Felix z Lobkovic, který k němu při-
koupil další dva sousední domy. Roku 1718 byl dům
prodán za dvacet tisíc zlatých Anně Marii Františce,
velkokněžně Medicejské, manželce posledního tos-
kánského vévody z rodu Medici. Od roku 1848, do
své abdikace, vlastnil palác císař František Josef I.
Od roku 1918 je majetkem Československé, nyní
České republiky, spravovaným Ministerstvem zahra-
ničních věcí ČR. Více na www.toscia.cz . 

Rezervace paláce: 
oorr--ffeeaa,,  pprrooggrraammoovvéé  cceennttrruumm  ss..rr..oo..  
Dlouhá 10, Praha 1 110 00 
tel: 222 321 949, 222 325 765 , fax: 222 327 862 
e-mail: orfea@orfea.cz
➤➤ www.orfea.cz

NNeejjrroozzssááhhlleejjššíí  ppookkrryyttíí  ČČeesskkaa  aa  SSlloovveennsskkaa  ss  oohhlleeddeemm
nnaa  mmoožžnnýý  bboodd  ppooččááttkkuu  cceessttyy 6 nástupních bodů:
Praha/PRG, Brno/BRQ, Ostrava/OSR,
Bratislava/BTS, Košice/KSC, Poprad/TAT.

NNeejjvvěěttššíí  ppooččeett  mmoožžnnýýcchh  ttrraannssffeerroovvýýcchh  bbooddůů
vv EEvvrrooppěě 6 přestupních bodů: Frankfurt/FRA,
Paříž/PAR, Miláno/MIL, Londýn/LON,
Amsterdam/AMS, Madrid/MAD.

NNeejjvvěěttššíí  kkaappaacciittuu  ppřřeepprraavvyy  aa  ppooččeett  nnaabbíízzeennýýcchh
ssppoojjeenníí  55 spojení každý týden, více než 7 frekvencí
denně: via FRA – 15 letů týdně, via PAR – 10 letů 

týdně, via MIL – 9 letů týdně, via LON 
– 7 letů týdně, via AMS – 7 letů týdně, 
via MAD – 7 letů týdně.

NNeejjrroozzssááhhlleejjššíí  lleetteecckkéé  ppookkrryyttíí  JJiižžnníí  AAmmeerriikkyy
70 destinací v šesti zemích: Argentině, Bolívii,
Chile, Paraguayi, Peru, Uruguayi.

BBrraazziill  AAiirrppaassss  
pro cesty v rámci celé Brazílie až 4 úseky za 399
USD,  pro cesty v rámci severovýchodní Brazílie až
4 úseky za 299 USD.

MMeerrccoossuurr  AAiirrppaassss
pro cesty v oblasti Mercosuru (Brazílie, Argentina,
Chile, Paraguay, Uruguay) až 8 úseků.  Cena dle
vzdálenosti od 299 USD.

12. ˙nora v hotelu Diplomat v Praze

probÏhl Breakfast Seminar ñ

prezentace JiûnÌ Ameriky. Na stranÏ

p¯edn·öejÌcÌch se p¯edstavili za

leteckÈ spoleËnosti: Senior Sales

Manager »SA Pavel ToËÌk

a Commercial General Manager

Europe and Africa VARIGu

Marcelo William Bottini.

Za jihoamerickÈ touristboardy: Jean-Jacques Valloton z Turismo Balsa

z BolÌvie, Leandro Walter Galetti ze Superexpressu z Argentiny, Carlos

Jeldres z Chile All Ways Tours, Miguel Valesco z Colturu z Peru, Abraham

Jaime Peczenik z Tours Brasil a za brazilsk˝ Tropical Hotels jeho General

Manager Bruno D. Ferraz.

i n c e n t i v n Ì  t u r i s t i k a

Tosk·nsk˝
pal·c

● SlavnostnÌ recepce aû pro 1000
osob ● Bankety aû pro 160 osob ●

FiremnÌ ökolenÌ, prezentace a
semin·¯e ● TiskovÈ konference ●

MÛdnÌ p¯ehlÌdky ● Prezentace
nov˝ch v˝robk˘ ● V·noËnÌ,

mikul·öskÈ, firemnÌ oslavy a setk·nÌ
● SilvestrovskÈ p·rty ● SvatebnÌ

hostiny ● ObchodnÌ obÏdy a veËe¯e
● KontraktaËnÌ v˝stavy ● Aukce ●

Koncerty v·ûnÈ hudby

Spolupr·ce »SA
a VARIGu p¯in·öÌ:
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SS  vviicceepprreezziiddeenntteemm  ČČeesskkýýcchh  aaeerroolliinniiíí  pprroo  ppeerrssoonnaallii--
ssttiikkuu  MMggrr..  MMiicchhaalleemm  KKrraauusseemm  hhoovvoořříímm  vv  rrooccee  oossmm--
ddeessááttééhhoo  vvýýrrooččíí  ČČSSAA..  II  vv  lleettooššnníímm  rrooccee  jjssoouu  zz ppoohh--
lleedduu  uucchhaazzeeččůů  oo  zzaamměěssttnnáánníí  ČČeesskkéé  aaeerroolliinniiee
vv pprrvvnníí  ddeessííttccee  nneejjoobbllííbbeenněějjššíícchh  ffiirreemm..
CCoo ppooddllee  vvááss  nneejjvvííccee  ppřřiissppěělloo  kk  ttoommuuttoo
ddlloouuhhooddoobbéémmuu  rreennoomméé??

Právě vámi zmíněných osmdesát let ve-
směs úspěšné existence ČSA – dnes druhých
až třetích nejstarších aerolinek světa. A to
i v současné době, kdy čeští občané mohou
pracovat kdekoliv na světě v klíčových pozicích,
jak ilustruje např. váš rozhovor s viceprezidentem
Microsoftu Janem Mühlfeitem v loňském devátém
vydání Všudybylu (str. 30). Dá se říci, že ČSA byly
a dodnes jsou osobní záležitostí zaměstnanců
a jejich úspěchy historicky věcí jisté národní hrdosti.
Především lidé, firemní patriotismus, schopnosti top
managementu, techniků, palubního i pozemního
personálu velkou měrou mohou za to, že se ČSA
letos v říjnu v plném zdraví dožívají osmdesátého
výročí. ČSA v uplynulých letech prokázaly, že jsou
s to překonávat i velmi složitá období. Vždy se jim
totiž podařilo aktivovat vnitřní sílu a zvládat obtíže
toho kterého období. Tato tradice a vědomí zaměst-
nanců, že pracují pro firmu, která je schopna chovat
se racionálně v kritických situacích, je bezesporu
jedním z důležitých motivátorů. 

ŘŘeekkll  bbyycchh,,  žžee  kkaažžddáá  mmiinnccee  mmáá  ddvvěě  ssttrraannyy..  NNěěccoo  zzaa
nněěccoo..  KKaažžddýý  ffiirreemmnníí  ppaattrriioottiissmmuuss  mmáá  ssvvéé  hhrraanniiccee..  

Určitě. Ne všechno se dá ale ohodnotit či motivo-
vat mzdou. Pohlédneme-li do historie, je možné
konstatovat, že u ČSA vždy převládala progresivní
sociální politika. Nejen motivace prostřednictvím

zaměstnaneckých výhod, především bez-
platných či zlevněných letenek. Péče o zaměstnan-
ce je u Českých aerolinií na srovnatelné úrovni jako
u řady dalších renomovaných leteckých společností
ve světě. Vzhledem k tomu, že jsme nepřetržitým
provozem, snažíme se zaměstnancům vycházet
vstříc i v oblasti služeb. Funguje tu řada programů,
včetně zázemí jako je kadeřník, čistírna oděvů apod.

JJaakk  vviiddnnoo  nnaa  hhoossppooddáářřsskkéé  ddyynnaammiiccee  ČČSSAA  ((vvee  ssrroovv--
nnáánníí  ss  ttrreennddyy  uu  oossttaattnníícchh  lleetteecckkýýcchh  ssppoolleeččnnoossttíí  ssvvěě--
ttaa)),,  iinnvveessttiiccee  ddoo  lliiddsskkýýcchh  zzddrroojjůů  ssee  ČČeesskkýýmm  aaeerroollii--
nniiíímm  aa  ČČeesskkuu  ccoobbyy  ssttááttuu  vvyypplláácceejjíí..  ČČeesskkéé  aaeerroolliinniiee
jjssoouu  vveellmmii  ččaassttoo  pprrvvnníímm  vvyyssllaanncceemm  ČČeesskkaa  vv  zzaahhrraa--
nniiččíí..  TToo,,  ččíímm  úússppěěššnněě  bboodduujjíí  vv  ttvvrrddéémm  kkoonnkkuurreennččnníímm
bboojjii,,  jjee  ppřřeeddeevvššíímm  oocchhoottnnýý  aa  ppoozziittiivvnněě  ppůůssoobbííccíí
ppaalluubbnníí  ppeerrssoonnááll  aa  ccaatteerriinngg..  ŠŠppiiččkkoovvoouu  lleetteecckkoouu

tteecchhnniikkoouu  ttoottiižž  ddiissppoonnuujjíí  ttéémměěřř  vvššiicchhnnii..  KKvvaalliittnníímmii
lliiddmmii  ppoouuzzee  ttii,,  kktteeřříí  ssii  jjee  ddookkáážžíí  zzíísskkaatt,,  vvyycchhoovvaatt
aa uuddrržžeett..

Dokladem toho je i loňské prestižní ocenění, které
z rukou Edwarda Plaisteda, generálního ředitele
londýnské Skytrax Research, převzal prezident ČSA
Ing. Miroslav Kůla. Je to dáno i kvalitním zázemím.
ČSA totiž disponují výcvikovým střediskem, které
vytvořily v areálu starého ruzyňského letiště. Jsou
tak konkurenceschopné s tím nejlepším ve světě.
Naši palubní průvodčí a výkonní letci zde průběžně
trénují řešení kritických situací, které mohou na
palubách letadel nastat. 

CCoo  ČČeesskkýýmm  aaeerroolliinniiíímm  ppooppřřeejjeettee  ddoo  ddaallššíícchh  lleett??
Kromě obchodních úspěchů a báječného

personálu dostatek nezbytného podnikatelského
štěstí, protože bez něj se neobejdeme. 11. září
i loňské povodně ukázaly, že ne na všechno stačí
rozum a profesionální um, že jsou chvíle, kdy štěstí
je velmi potřebné. 

➤➤ www.csa.cz

PPaalluubbnníí  sseerrvviiss  nnaa  nneejjvvyyššššíí  úúrroovvnnii  
ve třech přepravních třídách  F, C, Y.

PPoohhooddllíí  nneejjmmooddeerrnněějjššíícchh  lleettaaddeell
B-777 – nejmodernější letadlo současnosti, MD-11
– největší rozteč sedaček v Y třídě, B-767 – druhé
generace, B-737 – druhé generace a další.

KKoonnkkuurreenncceesscchhooppnnéé  cceennyy  ss  řřaaddoouu  bbeenneeffiittůů
➤ Stejné ceny pro počátek cest v PRG, BRQ, OSR,
BTS, KSC, TAT.
➤ Pro všechny cílové destinace možnost stopoveru
v RIO nebo SAO zdarma.
➤ Možnost odbavení zavazadel z Česka a Slovenska
jako PC.
➤ Možnost libovolné kombinace OPEN JAW v rámci
Jižní Ameriky.
➤ Možnost zakoupení BAP a MAP k těmto
letenkám.
➤ Provizi 9 % pro 10 a více cestujících zároveň.
➤ Letenku zdarma pro 20 a více cestujících
zároveň.
➤ Možnost využití libovolné kombinace letů
operovaných OK - ČSA, RG - VARIG, JH - NORDESTE
(dceřiná společnost VARIGu) a SL - RIO SUL
(dceřiná společnost VARIGu).

VVyyuužžiittíí  ssppoolluupprrááccee  ss  ppaarrttnneerryy  ČČSSAA
Tours Brasil (Brazílie), Tropical Hotels (Brazílie),

Superexpress (Argentina), Turismo
Balsa (Bolívie), Chile All Ways Tours
(Chile), Coltur (Peru).

Za to, ûe se 

»SA doûÌvajÌ  
osmdes·tky

v plnÈm zdravÌ,
mohou p¯edevöÌm lidÈ 
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Scandinavian Light ñ nov· nabÌdka SAS
Letecká společnost SAS (Scandinavian Airlines

System) je již téměř šest desetiletí tradičním
dopravcem při cestách mezi Skandinávií a ostatní
Evropou. Dlouholetá tradice, image serióznosti
a kvality, nekoliduje s dalším typickým rysem
společnosti SAS – vysokým tempem inovační
aktivity a progresivity. Díky tomu v minulosti
zaznamenala mnohá prvenství. SAS ani počátkem
nového tisíciletí nezůstává této pověsti nic dlužen.
Jako první z tradičních leteckých společností
přichází na český trh s alternativou zaměřenou na
nejlevnější ceny letenek. Od počátku dubna
letošního roku tak bude vedle klasických letů
provozovat zcela novou linku Praha-Stockholm, a to
moderním letounem Boeing 737-800 pro 189
cestujících, vždy v úterý, čtvrtek a neděli. Je to
ideální spojení, zejména pro zákazníky, kteří chtějí
navštívit Skandinávii jako turisté, ať už jen na
prodloužený víkend, nebo na delší zájezd, jehož
výchozím i konečným bodem bude švédská
metropole Stockholm. 

Aû 70 % pod cenou individu·lnÌch
letenek

SAS na této lince nabídne českým zákazníkům
výrazně zlevněné tarify. Ty se budou pohybovat až
70 % pod úrovní dosavadních nejlevnějších
individuálních letenek na klasických linkách mezi
Prahou a Stockholmem. Bude se jednat o zcela
nový typ nabídky, podstatně užší z pohledu
pozemního i palubního servisu na straně jedné,
a výrazně restriktivnější z pohledu prodejních
podmínek na straně druhé. Co to v praxi znamená?
Například to, že letenky na této lince nebude možné
kombinovat s jinými na klasických linkách SAS.

Pokud bude chtít
cestující pokračovat ze Stockholmu do jiné
destinace, bude si muset koupit separátní letenku
za běžné ceny, vyzvednout si svoje zavazadla po
příletu do Stockholmu a odnést si je k dalšímu
odbavení na příští let. Například také to,že na
palubě bude jen jedna, výhradně ekonomická třída
a cestující si bude občerstvení hradit sám.
V neposlední řadě také to, že letenky nebude možné
vrátit, refundovat ani měnit. Všechna tato omezení
jsou ale u tzv. nízkonákladových dopravců, kteří se
v posledních několika měsících v Evropě tolik
zvýraznili svým agresivním marketingem založeným
na nízké ceně, zcela běžná. 

AtraktivnÌ cena se z·rukou
SAS však svým zákazníkům nabízí něco navíc –

dlouholetou tradici a kvalitu své značky. Záruku,
která bude spolu s atraktivní cenou lákat
potenciální zákazníky, kteří by za normálních
okolností vůbec o cestě letadlem neuvažovali,
anebo plánovali navštívit Skandinávii po vlastní
ose, autobusem či vlakem. Tito lidé jsou hlavní
cílovou skupinou nové nabídky SAS. Cílem je
umožnit co největšímu počtu cestujících navštívit
Skandinávii za velmi nízké ceny, ale se zárukou
serióznosti, bezpečnosti a spolehlivosti, bez

nutnosti trmácet se dlouhé hodiny a dny na
cestě.

Klasick· nabÌdka SAS v »esku se takÈ
rozöi¯uje: t¯ikr·t t˝dnÏ Praha-Oslo 

Na druhé straně také klasická nabídka SAS,
zaměřená na náročnější, zejména obchodní
klientelu, se na českém trhu od letošního léta
dále rozšiřuje. SAS na svých linkách mezi Prahou
a Kodaní (2× denně) a nově také třikrát týdně na

lince Praha-Oslo-Praha bude nabízet dvě cestovní
třídy, širokou škálu cen s různým stupněm flexibility,
plný servis včetně obchodních salonků,
přednostního odbavení a občerstvení na palubě
zdarma. Klasická nabídka umožňuje cestujícímu
libovolně kombinovat linky SAS i jeho partnerů,
odbavit si svoje zavazdla do cílové destinace
kdekoli po světě, využívat všech výhod bonusového
programu EuroBonus – prostě plně využívat všech
výhod a možností, které poskytuje síť linek SAS ve
Skandinávii, ale i v ostatních částech severní
Evropy, v Asii i v USA. To vše má díky členství SAS
v největší světové alianci leteckých společností,
STAR Alliance, globální charakter.

Na poË·tku novÈho tisÌciletÌ s nejöiröÌ
nabÌdkou

Letecká společnost SAS tak na počátku nového
tisíciletí oslovuje svojí nabídkou nejširší okruh

možných zákazníků. Reaguje tak jako jedna
z prvních na výrazné změny v požadavcích klientů,
které se odehrály zejména v posledních dvou
letech. Dnes je totiž již jasné, že začala nová éra
letecké dopravy. Éra otevírající obrovské možnosti
všem, kteří chtějí či musejí cestovat, neboť letecky
to je a bude i v novém tisíciletí nejrychlejší
a nejbezpečnější.

SSAASS  PPrraahhaa
P.O.Box 112, 160 08  Praha 6
tel.: 220 115 001/3, fax: 220 115 306
e-mail: sasprg@sas.dk  
➤➤ www.scandinavian.net 

SAS
nejlepöÌ volba
p¯i cest·ch do Skandin·vie  

SAS
nejlepöÌ volba
p¯i cest·ch do Skandin·vie  

T¯ikr·t t˝dnÏ Praha-Oslo
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ŘŘeeddiitteellee  lleeddnniicckkéé  ssppoolleeččnnoossttii  OONNYYXX  TTrraaddee
ppooddnniikkaajjííccíí  vv  zzaahhrraaddnníí  aarrcchhiitteekkttuuřřee,,  nnáábbyyttkkuu,,
ppoohhoossttiinnssttvvíí  aa  hhootteellnniiccttvvíí,,  sskklluu  aa  ppoorrcceelláánnuu  ppaannaa
JJaarroossllaavvaa  ŠŠkkoorrppuu  jjsseemm  oosslloovviill  ss  ttíímm,,  žžee  ssppoolleeččnnoosstt
OONNYYXX  TTrraaddee  ddoottvvrrzzuujjee,,  pprroočč  ssee  řřííkkáá,,  žžee  rrooddiinnaa  jjee
nneejjmmeennššíí  cciivviilliizzaaccíí..

Naše bezesporu. Mám čtyři vnoučata, dvě děti.
Všechny aktivity související s podnikáním, které
jsem nastartoval začátkem devadesátých let, byly
v zájmu rodiny. Každý z jejích dospělých členů je
dnes ředitelem divize. Manželka má na starosti
penziony, dcera, která vystudovala hotelovou
školu, restaurace, zeť ekonomiku, já vedení
a uzavírání smluv a syn zahradní architekturu,
projekci a realizaci.

VV  rrooccee  11999966  bbyyll  LLeeddnniicckkoo--vvaallttiicckkýý  aarreeááll  zzaappssáánn
ddoo  sseezznnaammuu  UUNNEESSCCOO,,  ččíímmžž  bbyyll  ooffiicciiáállnněě  uuzznnáánn
ssvvěěttoovvěě  pprrvvoořřaaddoouu  aattrraakkttiivviittoouu  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu..

Ano, podnikáme přímo v jednom z evropských

center cestovního ruchu. Knížata z Liechten-
steinu proměnila svá panství mezi 17. a 20.
stoletím v jeden velký park, kde se barokní
a novogotická architektura zámků setkává
s drobnými stavbami v romantickém duchu
a s krajinou upravenou podle principů
anglického krajinářství. Liechtensteinský
Lednicko-valtický areál je tak dnes podle
statistik na prvním místě návštěvnosti, co se
týče zámeckých komplexů. Naše firma sídlí
přímo ve středu dění. Máme zde ústředí,
restaurant i penzion. Protože se dalo očekávat,

že turismus půjde nahoru, což se během deseti
let potvrdilo, každým rokem u nás přibývá hostů,
začali jsme se cestovnímu ruchu věnovat
a podnikat v něm. Veškeré podnikání je o tom,
pomož si sám a bude ti pomoženo…

BBoohhuužžeell,,  nnaa  ppřřííkkllaadduu  ppřřííssttuuppuu  ČČeesskkaa  kk  cceessttoovvnníímmuu
rruucchhuu  aa  eekkoonnoommiicckkéé  vvýýttěěžžnnoossttii  zz  nněějj  jjee  ssppííššee
eevviiddeennttnníí  jjiinnéé,,  aa  ssiiccee::  „„KKoommuu  nneenníí  rraaddyy,,  ttoommuu  nneenníí
ppoommooccii..““  

Stát opravdu málo investuje do zhodnocování
svých předností, které je možné prostřednictvím
cestovního ruchu zobchodovat. Cestovní ruch je
velice zajímavý. Jsou to ekologicky čisté peníze.
Český průmysl cestovního ruchu je pod polovinou
svých možností. 

Co se týká Liechtensteinského areálu, během
posledních pěti let zde značně vzrostla ubytovací
kapacita, ale v regionu chybí infrastruktura
zábavy a sportu, jež by zde turisty udržela po celý
týden. Dnes přijedou do Lednice, přespí zde
jednu dvě noci, podívají se okolo a jedou dál,
protože postrádají nabídku dalších možností.
V Lednici jsme proto nakoupili větší množství
pozemků a máme v úmyslu společně s obcí
vystavět kulturně sportovní areál včetně
koupaliště.

➤➤ www.onyx.made.cz

Podnik·me 
v jednom z evropsk˝ch
center cestovnÌho ruchu
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Are·l je tvo¯en zejmÈna:
➡ Ëty¯podlaûnÌ hlavnÌ hotelovou budovou

s kuchynÌ, restauracÌ, saunou;
➡ 2 aû 4 l˘ûkov˝mi pokoji s kapacitou

cca 110 osob
➡ Ëty¯podlaûnÌ budovou vin·rny

a diskotÈky vËetnÏ 2 ubytovacÌch
jednotek

➡ dvoupodlaûnÌ budovou depandance
pro ubytov·nÌ person·lu

➡ p¯ÌzemnÌ budovou kotelny a gar·ûe
➡ venkovnÌm bazÈnem

vlastnÌk
hotelovÈho are·lu

v P¯ÌchovicÌch u Ko¯enova
v Jizersk˝ch hor·ch, situovanÈho

mimo souvislou z·stavbu
v dosahu hlavnÌ silnice Ë. 10

Tanvald - Harrachov

nabÌzÌ jeho prodej

hotelu
Ko¯Ìnek*** 

a hotelovÈho are·lu
v Jizersk˝ch hor·ch

PRODEJ

Pouze pÌsemnÈ nabÌdky na adresu:
Svaz Ëesk˝ch a moravsk˝ch

v˝robnÌch druûstev
odbor rozpoËtu a spr·vy majetku

V·clavskÈ n·m. 21, 113 60  Praha 1

PRODEJ
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Obyvatelstvo 
je etnickou kombinací arabské a berberské

národnosti, přičemž sami Tunisané se považují za
Araby. Jejich počet je kolem devíti milionů.
Současné Tunisko, přes svoji nespornou exotičnost,
je Evropany vnímáno jako stabilní, oblíbená
středomořská destinace.

Ofici·lnÌm jazykem 
je arabština, ale téměř každý zde mluví fran-

couzsky. Ve městech se bez problémů domluvíte
anglicky a německy.

Tunisko je nez·visl˝ st·t 
s islámskou bohoslužbou, jak se praví v 1. článku

zdejší ústavy, která rozlišuje mezi občanským a ná-
boženským životem. Tento moderní náhled udává
tón společenského života. Ponechává na jednotlivci,
aby praktikoval náboženství podle své víry. 

Tunisk· kuchynÏ 
je založena na grilovaném či pečeném jehněčím

mase nebo rybách a samozřejmě na národním jídle
kuskus, připravovaném z napařované hrubě mleté
pšeničné mouky. Mezi vynikající tuniské předkrmy
patří brik, fritovaný trojúhelník z listového těsta
plněný vajíčkem, tuňákem a kapary a salát
mechouia, jenž je pikantní směsicí pečené zeleniny.
Tunisko oplývá širokým výběrem sladkých
moučníků, mezi nejoblíbenější patří baklawa 

(listové těsto plněné oříšky a medovým sirupem)
a makroudh (těsto z mouky plněné datlovou
pastou). Nejlepší místní značky vína jsou Gris de
Hammamet a Velle Magon. Jediným místním pivem
je dobrý světlý ležák Celtia.

FlÛra 
Typickým stromem pro Tunisko je datlová palma.

Mezi další běžně se vyskytující stromy a keře patří
akácie, oleandr, korkový dub a eukalyptus. Na jaře
bývají pobřeží a vyšší oblasti pokryty četnými druhy
květin – orchidejemi, narcisy, kaktusy, agáve
a šafrány. Hlavní pěstované plodiny jsou olivy
a datle, následované citrusovými plody, fíky, vinnou
révou, kukuřicí a pšenicí. Severní část země oplývá
lesy s borovicemi aleppo a korkovými duby.

Fauna 
Mezi v Tunisku dosud volně žijící živočichy patří

fenek, divoký kanec, rys, jelen, pouštní myš, gazela,

antilopa, dikobraz a pouštní liška. Běžnými
živočichy zde jsou i ještěrky, hadi, varani, kobylky
a škorpioni. Tunisko je domovem mnoha druhů
stěhovavých ptáků. Nejběžnějšími zástupci mořské
fauny jsou mořští okouni, pilousi, cejni, tuňáci,
morény, sardinky, langusty a garnáti. Mezi domácí
zvířata patří velbloudi, ovce, osli a koně. 

Tabarka 
se nachází v severozápadní části Tuniska. Je

zasazena do malebné hornaté krajiny spadající
k moři s písečnými plážemi, korálovými útesy,
skalami a zalesněným vnitrozemím. Leží v pohoří
Kroumerie s nádhernými lesy s korkovými duby
a eukalypty. Je rájem pro potápění, rybaření,
plachtění i pěší turistiku. V západní části zdejšího
rybářského přístavu se nachází nejfotografovanější

Tunisko je nejvst¯ÌcnÏjöÌ a nejlÈpe dosaûitelnou zemÌ

ze vöech africk˝ch st·t˘. NabÌzÌ kilometry pÌseËn˝ch

pl·ûÌ se stejn˝m stylem ûivota jako u evropskÈho

b¯ehu St¯edozemnÌho mo¯e a z·roveÚ tradiËnÌ

severoafrickou kulturu se Saharou na jihu a horsk˝mi

vesniËkami na severu. P¯evl·d· zde arabsk· kultura, p¯estoûe dÏdictvÌm

zemÏ jsou v˝raznÈ vlivy FÈniËan˘, ÿÌman˘, Turk˘ a Francouz˘. DÌky nim

je Tunisko zemÌ bohatou na zkuöenosti i pam·tky od velkolep˝ch meöit

po antickÈ z¯Ìceniny.

Tunisko
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AzurReisen specialista na
nabízí ubytování v Mahdii, Monastiru,

Sousse, Port El Kantaoui, Hammametu,
Nabeulu, Gammarthu a na Tabarce

s přímými lety na Tabarku a do Monastiru
z Prahy, Brna a Ostravy.

Hotel**** + Riu Park
El Kebir luxusní
hotel leží přímo
u písečné pláže
pouhé 2 km od
centra Hamma-

metu. Nabízí množ-
ství sportovních

a kulturních aktivit.
Je ideální pro trávení
nezapomenutelné

dovolené. Stravování: polopenze formou
švédských stolů. Cena od 14.300 Kč

Hotel***+Nabeul
Beach leží v za-

hradě o rozloze
4 ha u písečné

pláže. Je vhodný
pro rodiny s dět-
mi, které vyhledá-
vají dobré ubytování

a stravování formou
all inclusive. Cena od 10.500 Kč

Klubový hotel ***
+Abou Nawas
Montazah leží
přímo na pláži
v srdci turistické

zóny zelené Ta-
barky. Nabízí široké

spektrum sportovních
a kulturních aktivit. Má
klimatizované pokoje

s vlastním sociálním zařízením. Stravování:
polopenze formou švédských stolů. 
Cena od 12.000 Kč

Hotel***+Golf Beach
leží na vyvýšeném
místě s překrás-

ným výhledem na
hory, golfové hři-
ště a moře 50 m
od písečné pláže

a 3 km od centra Ta-
barky. Pokoje jsou kli-
matizované s vlastním

sociálním zařízením. Stravování: polopenze
formou švédských stolů. Cena od 11.500 Kč

N A B E U L

TA B A R K A

GOLF BEACH

ABN NAWAS 
MONTAZAH

NABEUL BEACH

RIU PARK 
EL KEBIR

H A M M A M E T

Azur Reizen
Revoluční 17
110 00 Praha 1 
tel.: 224 828 800
fax: 224 828 866    
e-mail: info@azurreizen.cz 
www.azurreizen.cz

místo - Les Aiguilles („Jehly“) – erodované skály
vyčnívající z mořské hladiny v bizarních tvarech.
Na této straně města leží oblázková pláž, na
východě jsou pláže písečné. Nejtypičtější památ-
kou Tabarky je Janovská pevnost z 16. století,
poskytující krásný výhled. S přístavem je propo-
jena silnicí, postavenou Kartaginci. Hlavní ulice
města je lemována kavárnami, restauracemi
a obchody, ve kterých je možné nakoupit korálové
šperky, řezbářské výrobky a známé dýmky Bruyere
z kořenů vřesovce stromového. V Tabarce si na své
přijdou i milovníci golfu.

Hammamet,
původně rybářské městečko, vznikl ve 13. století

na místě římského dvojměsta Pupput a Siagu. Je
vyhledávaným letoviskem. V 19. století jeho
malebná poloha lákala umělce jako byli Ali Ben
Salem, Gustave Flaubert, Andre Gide či Oscar
Wilde. Aristokraté si zde stavěli vily s nádvořími
a arabskými interiéry. Nejznámější je rezidence
milionáře Sebastiena, která se stala součástí
Kulturního centra. Stará část města se stále

skrývá za zdmi mediny z 15. století. Z pevnosti
„kasba“, která sloužila jako kasárna cizinecké
legie, je nádherný pohled na medinu s mešitou
a celý hammametský záliv, lemovaný na obzoru
vrcholky Atlasu. Nejvýznamnějšími památkami
v medině je Velká mešita a mešita Sidi Abdel
Khader. V sousedství starého města směrem
k pobřeží leží arabský hřbitov. Na konci mediny
začíná písečná, mírně se svažující pláž, podél
které se do dálky táhne řada hotelů, obklopených
krásnými zahradami s ibišky, jasmíny, růžemi,
ale i kaktusy nebo pomerančovníky. Hlavní třída
procházející městem je plná obchodů, kaváren,
čajoven, restaurací a teras. Je zde možné
provozovat různé druhy sportů, golf i jízdu
na koních. 

Nabeul
leží 28 km západně od Hammametu. Byl založen

ve 4. století př.n.l. Féničany a dříve se nazýval
Neapolis. Je vyhlášeným střediskem výroby
keramiky a hrnčířských předmětů. Kachle se
složitými obrazci vroubí okna i vchody domů
a často i celá průčelí. K řemeslné tradici patří
i výroba rohoží z rákosu, krajkářství a voňavkářství.
Ukázkou domácí keramiky a rohoží je mešita
Habiba Bourguiby z roku 1967. Před mešitou
probíhají pestré a živé trhy s nabídkou keramiky,
předmětů z kůže a z mědi. Blízko vlakového
nádraží je malé muzeum s pozoruhodnou sbírkou
punských a římských předmětů. V jižní části města
se rozkládá archeologické naleziště Neapolis.
V Nabeulu se každý pátek konají slavné trhy
velbloudů. Ke koupi tu jsou i další domácí zvířata,
koberce, suvenýry a potřeby pro domácnost.
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TradiËnÌ ¯emesla a pr˘mysl na
P¯Ìbramsku

je expozice instalovaná v objektu bývalé třídírny
spolu s výstavou HHoorrnniicckkéé  aa  hhuuttnniicckkéé  ssttaavvbbyy  PPřříí--
bbrraammsskkaa  nnaa  hhiissttoorriicckkýýcchh  ffoottooggrraaffiiíícchh. Seznamuje
s hospodářsko-společenským a kulturním vývojem
od středověku do 20. století, ovlivněným dominant-
ní hornicko-hutnickou činností, tradičními řemesly
(voskařstvím, řezbářstvím, betlémářstvím,
rozárnictvím, prstýnkářstvím atd.) i drobným
průmyslem (výrobou poutního zboží), které přímo
souvisely s existencí nedalekého chrámu na Svaté
Hoře. Tento architektonický klenot českého baroka
patří mezi přední poutní místa v Evropě a je
zasvěcen mariánskému kultu, což ilustruje řada
exponátů ve vstupní expozici muzea.

Z dÏjin p¯ÌbramskÈho hornictvÌ
je název expozice umístěné v tzv. hornické cáchov-

ně z roku 1880. Zachycuje zdejší báňskou a hutnic-
kou činnost od pravěku až do ukončení těžebních
prací. Dokumentuje exploataci historického stříbro-
rudného revíru i dobývání uranového ložiska po roce
1948. Mezi nejcennější exponáty patří pravěké do-
klady o počátcích montánní činnosti, bronzové
předměty z keltské doby, nejstarší dochovaná listina
potvrzující existenci Příbrami z r. 1216, první písem-
ný dokument o zdejší huti a dolech z r. 1311, dopl-
něné ukázkami středověkých i novodobých hornic-
kých pracovních nástrojů, báňských uniforem apod.
Nechybí ani informace o slavném montánním učili-
šti z roku 1849, později báňské akademii a Vysoké
škole báňské. Pozoruhodné jsou materiály k největší

důlní katastrofě do té doby ve světě v roce 1892 na
šachtě Marii. Stranou nezůstala ani fakta týkající se
úspěchů Rudných dolů Příbram a Uranových dolů
Příbram. Návštěvníci zde vidí exponáty z oblasti do-
bývací, měřičské a záchranářské techniky i vzorky
stříbrné, olověné a uranové rudy. Muzeum zde také
připomíná část historie uranového hornictví, spoje-
nou s protiprávním nasazením politických vězňů po
převratu v roce 1948.

V˝voj svislÈ d˘lnÌ dopravy na
P¯Ìbramsku

je tématem další z výstav, na niž tematicky nava-
zují VVrrttaaccíí  tteecchhnniikkaa  ppřřííbbrraammsskkýýcchh  ddoollůů  aa  PPaannoorraammaa
bbřřeezzoohhoorrsskkééhhoo  rruuddnnííhhoo  rreevvíírruu, instalované v atra-
ktivním autentickém prostředí Ševčinského dolu.
Návštěvník zde uvidí i ústí jámy s těžní klecí. Šachet-
ní věž z roku 1879 (Malakov) byla navržena do se-
znamu technických památek UNESCO. Z ochozu
ševčinské věže (37 metrů) se nabízí jedinečný po-
hled do okolí. Do vedlejší strojovny byl umístěn vzá-
cný důlní kompresor tuzemské výroby z roku 1928.

Unik·tnÌ mineralogicko-geologickÈ
vzorky

V někdejším správním objektu Ševčinské šachty
z roku 1885 jsou tematicky členěné expo-
ziční celky s unikátními mineralogi-
cko-geologickými vzorky z březo-
horského stříbrorudného revíru,
uranového ložiska i z podbrdské
železářské oblasti, kterým domi-
nuje kolekce stříbrných mine-
rálů. Jsou doplněny ukázkou
starých hornických pracovních
nástrojů, lojových a olejových
kahanů, parádních hornických holí
zvaných švancary a podomácku
vyráběnými modely šachet, tzv. štufnverky. Vše
doplňuje výstava o paleontologii Příbramska. 

SvÏtovÈ prvenstvÌ v dosaûenÌ 1000 m
svislÈ hloubky

Na odvalu Ševčinské šachty, na více než 180 m
kolejí, byla instalována důlní technika používaná ve
druhé polovině 20. století. Je zde ale i historický
žentour. Je možné odtud zavítat do původní hornic-
ké chalupy, přibližující život havířské rodiny na

přelomu 19. a 20. století a na výstavu lidového
hračkářství a loutkářství, malovaného
nábytku a historických pracovních
nástrojů. K nejvzácnějším exponátům
se řadí parní těžní stroj z roku 1914 ve
strojovně dolu Anna zaraženého v roce
1789 a šachetní budova dolu Vojtěch
z roku 1870 na místě jámy hloubené
od roku 1779. Prohlídka objektu je
doplněna stálou výstavou věnovanou
světovému prvenství v dosažení
1000 m svislé hloubky v březohorské
jámě Vojtěch roku 1875. V nedaleké
strojovně se nachází další unikátní
parní těžní stroj z roku 1889. Z dolu
Anna na důl Vojtěch mohou
návštěvníci dojít 330 m dlouhou
podzemní chodbou z 18. století.

Projet se d˘lnÌm vl·Ëkem
Z cáchovny nebo z nádvoří

dolu Anna lze vstoupit do
podzemí a projít nebo
projet důlním
vláčkem 260 m
dlouhou

je nejvÏtöÌm hornick˝m muzeem »eska. Je situov·no v are·lu äevËinskÈ

öachty, zaraûenÈ roku 1813 na mÌstÏ st¯edovÏkÈho dolu ze 16. stoletÌ, v

p˘vodnÌch b·Úsk˝ch budov·ch dolu VojtÏch, zaloûenÈho roku 1779, a dolu

Anna, kter˝ vznikl v roce 1789. Sv˝mi expozicemi vybudovan˝mi v

origin·lnÌch hornick˝ch provoznÌch a spr·vnÌch objektech p¯ibliûuje

bohatou mont·nnÌ minulost regionu.

HornickÈ
muzeum P¯Ìbram 

MMůůjj  dděěddaa  FFrraannttiiššeekk  ffáárraall
vv PPřřííbbrraammii  nnaa  BBřřeezzoovvýýcchh
HHoorráácchh..  TTaakkéé  bbrráášškkaa
mmaammiinnkkyy  VVááccllaavv  pprraaccoo--
vvaall  uu RRuuddnnýýcchh  ddoollůů
PPřřííbbrraamm..  NNeeddáávvnnoo  ssee  mmii
oozzvvaall  řřeeddiitteell  HHoorrnniicckkééhhoo

mmuuzzeeaa  PPřřííbbrraamm  ppaann
ddookkttoorr  JJoosseeff  VVeellffll,,  aabbyycchh

nnaappssaall  oo  mmuuzzeeuu..  AA ttaakk  jjsseemm
ssee  ooppěětt  oocciittll  vv nněěkkddeejjššíímm

ssttrreejjddoovvěě  bbyyttěě,,  vv nněěmmžž  jjee  nnyynníí
kkaanncceelláářř  řřeeddiitteellee  mmuuzzeeaa,,  aabbyycchh  jjeejj  ppoožžááddaall
oo kkrraattiiččkkéé  úúvvooddnníí  sslloovvoo..

Rakousko-Uhersko byla prakticky střední Evro-
pa, a tak lze říci, že téměř sto procent produkce
stříbra a olova střední Evropy pocházelo kon-
cem 19. století z tohoto relativně malého terito-
ria. S tím je přímo spjata existence našich nád-
herných technických památek. Dokonalé stavby
z hlediska estetického, ale i funkčního nám zá-
vidí kolegové ze všech zahraničních hornických
muzeí. O technické dokonalosti svědčí fakt, že
tyto budovy a strojní zařízení zde fungovaly od
19. století do sedmdesátých let století dvacá-
tého, přičemž nádherný parní stroj na dole Voj-
těch z provenience Breitfeld-Daněk je tou nej-
lepší vizitkou práce českých inženýrů, techniků
a dělníků, kteří stroj vyrobili, a který pak bez
poruchy pracoval od roku 1889 do roku 1978.



Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy
Prokop z roku 1832 (1600m), jedné z nejhlubších
ve střední Evropě. Prohlídka končí nedaleko
původní hornické hospůdky „Na Vršíčku“. Ta nabízí
v příjemném stylovém prostředí restaurační služby.
Návštěvníci Hornického muzea na Březových
Horách mají možnost zakoupit si upomínkové
předměty, minerály, šperky z drahých i ozdobných
kamenů, pohlednice a publikace s hornickou
a regionální tematikou apod. Pro geology (amatéry
i profesionály) pořádá muzeum na odvalu
Ševčinské šachty za úplatu sběr mineralogicko-
geologických vzorků z části deponovaného
historického odvalu dolu Lill z roku 1857.

ZDAŘ BŮH!
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HHoorrnniicckkéé  mmuuzzeeuumm  PPřřííbbrraamm  
náměstí Hynka Kličky 293, 261 02 Příbram VI
tel.: 318626307, fax: 318622566
e-mail: muzeum_pribram@volny.cz
➤➤ www.pb.cz/muzeum.htm

Otevírací doba:
(duben až říjen ) úterý až neděle 9–17
(listopad až březen) úterý až neděle 9–16



O h˘lËiËk·ch hn·ty k¯ivÈ
2211..77.. V devět hodin stále v mracích. Před čtyřmi

roky mne obdobné počasí po tři dny drželo tady
nahoře. Kolem desáté vařím obligátní poridge. O půl
jedenácté se rozhoduji sbalit mokrý stan a sejít me-
zi normální lidi. V jedenáct třicet na vrcholu La Om
(2239 m) zjišťuji, že mi výškoměr v hodinkách
ukazuje správně – 2240 metrů nad mořem.

Prvních dvě stě výškových metrů mi mokrým sva-
hem dolů směr refugiu Grind trvá tři čtvrtě hodiny.
O hůlčičkách (hnáty křivé) se belhám po šutrácích,
suti, hlíně a trávě a nejsem s to určit, co klouže
méně. Kolenní klouby už zase bolí jako blázen.

Do krasovÈho kaÚonu
Na refugiu Grind (1620) ve 13.10 obědvám

poslední kousek loveckého salámu s česnekem.

Mračna, mračna, mračna. Piatra
Craiului je od nějakých 1960 metrů
výš stále v mracích. Na pěšině ze
Zarnešti značené červeným křížem
potkávám čtyři Čechy. Chtějí přejít La
Om a pokračovat na Fagaraš. Kon-
zultují se mnou taktiku. Přes pastviny
pokračuji dolů. Postupuji kolem stá-
dy rozbahněných cest. Sbírám hou-
by. Dostávám se na silnici a po ní do
obrovského krasového komplexu.

Cestou fotím skupinky lezců, pro něž vzdorovat
gravitaci je výzvou, kolmé i lehce převislé stěny
sportovním náčiním i společenskou zábavou.

Ovidiu marnÏ
V Zarnešti tipuji hospodu, do níž si pak zajdu.

Nakukuji do obchoďáčku a marně se po obchůd-
cích poptávám po Ovidiu. Přemýšlím, za co utra-
tím svůj milión tři sta tisíc peněz. Klukům asi
koupím autíčka a sobě brandy. A bude. Na
nádraží opisuji, v kolik mi jedou vlaky do Brašo-
va. Pak mne přepadla chuť na pivo. Žádná

z hospod (a že jich míjím) mi není dost dobrá.
Že na tomhle konci Zarnešti už žádnou nenajdu,
jsem si uvědomil až za městem na silnici směr
Plaiul Foii. Uvažuji, že si ještě naposled vyběhnu
nahoru na Piatra Craiului s tím, že bych mohl
bydlet v sedle, z něhož jsem před čtyřmi roky mí-
řil na refugiu Ascul. Stan ale stavím dole u bystři-
ny na rozcestí modré a žluté značky. Vařím hou-
bovou polévku a houbami vylepšené rizoto.

PoslednÌ dvojn·sob drahÈ
kutnohorskÈ

2222..77..  Probouzím se kolem šesté. Prší. Kolem
osmé poprchává. V devět mezi poprcháváním
a pršením vařím svůj poslední rumunský poridge.
Čekám na sluníčko. Kolem jedenácté jdou kolem

dva chlapi s klučinou. Poklekají a křižují se
u kamenného kříže. Vnucuji jim poslední Marlborky
a svíčky, které jsem s sebou celou dobu zbytečně
vláčel. Na otázku v jejich očích: „Proč?“ naznačuji,
že letos s Rumunskem končím. Za chvilku již
blaženě kouří mé dvojnásob drahé české
kutnohorské ameriky.

Nebylo by mi lÈpe ve smröti blesk˘?
V Zarnešti zacházím do penzionu Moserel, kde

trávím poslední noc před odjezdem. Je blízko
nádraží. Má slušnou úroveň. Nábytek v masivu,
tlusté koberce, mramorové schodiště. V luxusně
zařízené koupelně několikanásobně páchám očistu
horkou vodou. Pak čučím z verandy na nedaleké
pohoří Bucegi a vychutnávám vynikající brandy
Alexandros, zatímco mi schne stan, větrá spacák
a péřová vesta. Poté se vydávám na nákupy. 

2233..77.. Ráno po snídani nasedám do osobáčku do
Brašova a zpátky do tenat civilizace.  No, nebylo by
mi přeci jenom lépe ve smršti blesků a v orkánu
vzdorující gemičce?
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