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SOUTĚŽ 

VYFOŤ 
PROJEKT 
ZAZNAMENALA 
ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY 
SPOLUFINANCOVANÉ 
Z FONDŮ EU

DÍKY PODPOŘE Z FONDŮ EU BYLY 
V ČESKÉ REPUBLICE ZREALIZOVÁNY 
DESÍTKY TISÍC ÚSPĚŠNÝCH 
PROJEKTŮ. VÍCE JAK 5 000 Z NICH 
ZDOKUMENTOVALI ÚČASTNÍCI 
LETNÍ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE 
VYFOŤ PROJEKT. 
Díky podpoře z evropských fondů bylo vytvořeno více jak 
60 000 nových pracovních míst, z toho několik set v oblasti 
vědy a výzkumu. Na podporu dosáhlo přes 4 000 malých 
a středních podniků. Vzniklo 6 500 nových kontaktních míst 
veřejné správy (Czech point), rekonstrukce se dočkalo 122 
památkových objektů a položeno nebo modernizováno bylo 
přes 1 000 kilometrů silnic a dálnic. 

SOUTĚŽÍCÍ ZASLALI VÍCE JAK 
16 000 FOTOGRAFIÍ PROJEKTŮ
 
Řadu úspěšných projektů spolufi nancovaných 
z evropských fondů zdokumentovali účastníci druhého 
ročníku letní fotografi cké soutěže Vyfoť projekt, kteří 
do soutěže poslali více jak 16 000 fotografi í. Na web 
soutěže www.vyfotprojekt.cz umístili během letních 
prázdnin celkem 5 863 fotoalb. Soutěžící měli z čeho 
vybírat; za pouhý jeden rok se s přispěním Evropské unie 
podařilo zrealizovat přes 4 000 nových projektů. Celkem 
tak mohli fotografové dokumentovat více jak 15 000 
zrealizovaných projektů ze všech operačních programů. 
Na výběru projektů jim pomáhala on-line Mapu projektů 
www.mapaprojektu.cz, která byla spuštěna letos na jaře 
a návštěvníkům nabízí přehled projektů, které vznikly 
za pomoci prostředků z fondů EU na území ČR. 

 Údaje Národního orgánu pro koordinaci (NOK) k 5. září 2012. Národní orgán pro koordinaci (NOK) je zodpovědný za metodiku, 
sledování, propagaci a další činnosti spojené s prováděním politiky soudržnosti.

1. místo Petr Luňák 

 
Revitalizace centra města Mělníka

2. místo Jaroslav Jirásek 

 
Infrastruktura amfi teátru města Loket

3. místo Nikola Liberdová 

 
Dopravní hřiště, Odry
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Kupní síla je v tržním 
hospodářství rozhodující 
veličinou. Nejsou-li 

peníze, není-li, kdo by práci 
a zboží kupoval, nastává kolaps. 
Je-li trh limitován brzděnou 
kupní silou desetimilionové 
populace, což je případ Česka, 
lze jeho limity překračovat 
exportem nebo cestovním 
ruchem. Cestovní ruch do zemí 
a míst přivádí spotřebitele 
a investory zvenčí a na vnitřním 
trhu tak generuje nejen domácí, 
ale také zahraniční inkaso. 
Cestovní ruch ale v Česku není 
vnímán – natož deklarován – 
jako tržní platforma. Vždyť 

značná část české populace včetně politické reprezentace 
má cestovní ruch za cestování a základní předpoklad pro 
co největší příliv peněz do našeho národního hospodářství 
v tomto segmentu zahraničního obchodu – totiž proslulost 
Česka coby oblíbené pohostinné země – za nedůležitou věc. 
Bodejť by česká ekonomika, navzdory růstu výkonnosti řady 
výrobních fi rem, rekordním ziskům bank a dalších fi rem se 
zahraniční majetkovou účastí, nestagnovala, když je většina 
aktiv vyváděna do ciziny a spotřebitele, kteří by tu umožnili 
tržit další stovky miliard korun, stát ignoruje nebo odklání 
na konkurenční trhy. A tak místo toho, aby naše úžasně 
disponovaná vlast vytvářela další pracovní a podnikatelské 
příležitosti a vydělávala na sebe (tedy i na sociální jistoty 
obyvatelstva a ještě větší profi t zde působících nadnárodních 
společností) tím, že je, je odsuzována se zadlužovat. 

Jaromír Kainc

Že ač světa 
správcové jmenováni 
býti chtěli ti, nesprávy 
však všudy plno bylo

Obsah

Všudybyl fotí zrcadlovkou 
OLYMPUS E-3

deváté vydání 2012

Zvláště, poněvadž sem i to vyšetřil, že ač světa správcové 

jmenováni býti chtěli všickni ti, nesprávy však všudy plno 

bylo. Nebo buď1 že poddané sám pán, neb po trubách k sobě 

pouštěl; sám, neb s nadmychováním jiných výpovědi činil: 

tak mnoho sem křivd jako práva viděl, tak mnoho vzdychání 

a upění jako veselosti slyšel, a že se spravedlnost s bezprá-

vím a moc s soudem mísí; rathouzové2, soudnice, kanceláře 

tak nepravosti, jak spravedlnosti verštatové že jsou, a kteří 

se obhájcové v světě řádů titulují, že tak mnoho neřádu, jak 

řádu (a často víc) bývají, patrně3 sem vyrozuměl. A podivě se, 

jak ten stav mnoho marnosti a blýštící se bídy v sobě kryje, 

požehnal sem jich tu4 a šel odtud

 Jan Amos Komenský, 

Labyrint světa a ráj srdce, L.P. 1623

1 neboť ať… ať,  2 radnice, 3 jasně, 4rozloučil jsem se s nimi
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S druhým nejvyšším ústavním či-
nitelem našeho státu, předse-
dou horní komory Parlamentu 

České republiky panem Milanem Ště-
chem, se potkáváme 5. října 2012 v Kar-
lových Varech, krátce po předání cen 
TOURFILMu.
Pane předsedo, Česko je nejen prázd-
ninovou destina-
cí nebo cílem tzv. 
strategických in-
vestorů přiláka-
ných investičními 
pobídkami, kte-
ří tu mají daňo-
vé prázdniny, aby 
vytvářeli pracov-
ní místa – nezříd-
ka pro zahraniční 
námezdní síly. Je 
i nádhernou zemí, jež disponuje nepře-
bernou silou bonitních turistických cílů 
a atraktivit. To, co Česku naopak chybí, 
je společenská poptávka, aby cestovní 
ruch na tento stát, jeho veřejné výdaje, 
reformy a konkurenceschopnost dale-
ko víc vydělával. Přítomnost a peníze 
turistů a investorů sice vyvolávají širo-
kou škálu rozvojových hospodářských 
synergií, mimo jiné i potřebu zřizovat 
množství nedotovaných pracovních 
míst. Doposud však nikdo nebyl dost 
„strategicky strategický“, aby některou 
z českých vlád motivoval k vnímání ces-
tovního ruchu (dnes největšího zaměst-
navatele v Evropské unii) jako strategic-
kého zaměstnavatele i u nás a k tomu, 
aby jej deklarovala jako sféru zájmu své 
hospodářské a zejména zahraniční ob-
chodní politiky. Jinými slovy, k tomu, 
aby budovala a šířila dobré jméno České 
republiky coby pohostinné země a nene-
chala naši ekonomiku každoročně při-
cházet o stamiliardy korun zahraniční-
ho a domácího inkasa.

Na TOURFILM jsem přijel nejen pro-
to, abych svou účastí vyjádřil uspokojení 
a hrdost nad tím, že Česká republika po-
řádá nejstarší festival fi lmů s turistickou 

tématikou na světě, jenž letos slaví půl-
kulaté výročí – pětačtyřicátý ročník. Sle-
duji, jak se mění podnikatelské prostře-
dí, a ačkoliv jsem vzešel z průmyslu, je 
mi jasné, že cestovní ruch je pro české 
národní hospodářství a zaměstnanost 
– koneckonců i v průmyslu – ohromnou 
příležitostí. Pokud jde o výkonnost ces-
tovního ruchu, Česká republika má ob-
rovský potenciál pro expanzi. Lidé, a to 
nejen z tradičních turistických zdrojo-
vých destinací jako je Německo nebo Rus-
ko, ale i z rychle rostoucích ekonomik, 
chtějí cestovat a – jako ostatně řada na-
šich občanů – poznávat jiné krajiny. A jak 
to ilustroval včera ukončený TOUR RE-
GION FILM s tématikou prezentace kra-
jů, regionů, měst a turistických atraktivit 
v České republice, Česko jim má co nabíd-
nout. Každý rozumný politik by měl mít 
zájem na tom, aby Česká republika byla 
hojně navštěvovanou prosperující zemí. 
Proto jsem přesvědčen, že je dobré akce 
jako TOUR REGION FILM nebo TOUR-
FILM podporovat. Dalším důvodem, proč 
tu jsem, je možnost potkat se se zajímavý-
mi lidmi a pohovořit s nimi v poněkud ji-
né atmosféře o záležitostech běžného dne 
a zároveň si dělat obrázek o tom, jak vidí 
politickou situaci v naší zemi.

Cestovní ruch je za největšího zaměst-
navatele v Evropské unii označován 
proto, že je výjimečně rentabilní trž-
ní platformou. Rozhodující veličinou 
v tržním hospodářství je totiž kupní 
síla. Nejsou-li v systému peníze, není-
li, kdo by práci a zboží kupoval, nastá-
vá hospodářský kolaps. Je-li trh země 
limitován zbržďovanou kupní silou 

desetimilionové populace, což je pří-
pad Česka, lze tento limit překračovat 
exportem nebo cestovním ruchem. Ces-
tovní ruch do zemí a míst přivádí spo-
třebitele a investory zvenčí a na vnitř-
ním trhu tak generuje nejen domácí, 
ale také zahraniční inkaso. Základní 
podmínkou pro zvyšování výkonnos-
ti na našem území je budování image 
slezských, moravských a českých regi-
onů coby atraktivních pohostinných 
míst, kam se vyplatí jezdit. Význam-
nou rolí vás politiků proto je podílet 
se na budování takového image Česka. 
Image oblíbené, hojně navštěvované 
země – a nejen proto, že 41 korun z kaž-
dé stokoruny, kterou zde turisté utratí, 
jde do veřejných rozpočtů…

Většina politiků, včetně mne, vždy usi-
luje o to prezentovat naši vlast jako hos-
podářsky stabilní demokracii s nepřeber-
ným množstvím přírodních a kulturních 
atraktivit a pozoruhodnou historií. Jako 
zemi, kterou se sluší navštěvovat. Mohu 
vás ubezpečit, že vnitřní problémy ven-
ku neřešíme, ačkoliv tady doma to bývají 
mnohdy tvrdé střety – to k politice patří. 
Venku se bez ohledu na stranickou pří-
slušnost snažíme působit a vystupovat 
ve prospěch naší země.

Co poškozuje pověst, a tedy hospodář-
ské zájmy České republiky, jsou záležitos-
ti jako nedávná „lihová aféra“. Ty uděla-
jí obrovské škody, které ani byznys, ani 
politici nemohou rychle napravit. Když 
k tomu přidám možná hloupost, možná 
dětinskost s atakem na prezidenta… To 
rovněž ubližuje naší pověsti. A nechci ře-
šit, jestli za tím jsou nebo nejsou sociální 
otázky: to není pro obraz České republi-
ky rozhodující.

Nedávno jsme například byli v Indii 
s delegací, kterou tvořili zástupci celé-
ho politického spektra zastoupeného 
v Senátu ČR a podnikatelé – designéři, 
představitelé bižuterního a sklářského 
průmyslu, kteří umějí produkovat vý-
robky s vysokou přidanou hodnotou. 
Jsem přesvědčen, že jsme tam zanecha-
li dobrý dojem a u mnohých probudili 

Cestovní ruch je 
pro české hospodářství 
velkou příležitostí

Milan Štěch

Většina politiků, včetně mne, vždy usiluje 

o to prezentovat naši vlast jako hospodářsky 

stabilní demokracii s nepřeberným 

množstvím přírodních a kulturních 

atraktivit a pozoruhodnou historií.



zájem navštívit Českou republiku. Pozi-
tivní ostatně byly nejen reakce z indic-
ké strany, dostal jsem velmi pěkný dopis 
od našeho významného skláře Bohu-
mila Halamy, který si tuto misi chválil 
a konstatoval, že podobné výjezdy jsou 
velmi prospěšné.

Trvale udržitelná mobilita osob a věcí 
je jedním ze základních požadavků 
Listiny základních práv a svobod i po-
žadavků svobodného obchodu. Pro Ev-
ropskou unii, a tedy také pro české ná-
rodní hospodářství, je spojení s trhy, 
jako je vámi, pane předsedo, zmiňo-
vaná Indie, ale i Čína a další dynamic-
ky se rozvíjející ekonomiky, hospodář-
sky strategickou záležitostí. Bohužel, 
tvrdošíjně hájená nízká průchodnost 

 tamních  českých vízových pracovišť 
hraje do karet těm, pro něž je kupčení 
se zprostředkováním víz víc než pro-
sperita vlasti. České národní hospodář-
ství, tedy i veřejné rozpočty, tak rok co 
rok přichází o desítky miliard korun, 
které by do nich mohl cestovní ruch 
pumpovat.

Na tom může být hodně pravdy. Ročně 
k nám přijíždí přes sto tisíc Jihokorejců, 
ale zdaleka ne tolik Indů. Přitom v Indii 
je zhruba tři sta padesát milionů lidí dis-
ponujících vysoce nadprůměrnou kupní 
silou. Také v Číně rychle roste vrstva vel-
mi dobře situovaných až extrémně boha-
tých obyvatel, kteří chtějí – a hlavně už 
mohou – cestovat. 

Náš stát například vynaložil ohromné 
fi nanční prostředky na svoji účast na vý-
stavě EXPO 2010 v Šanghaji. Záhy po něm 
měla řada zejména pražských hotelů 
spoustu rezervací od turistických sku-
pin čínských cestovních kanceláří. Bo-
hužel, takřka nic z toho nebylo realizo-
váno, protože čínští touroperátoři nebyli 
s to zajistit v daném časovém horizontu 
pro své klienty dostatek českých vstup-
ních víz. Vízovou praxi vůči dynamicky 
se rozvíjejícím ekonomikám jsem osob-
ně řešil s ministerstvem zahraničních vě-
cí a ministerstvem vnitra. A oni mi do-
kladovali, kolik vydali víz na návštěvu 

jednoho brněnského veletrhu a že se jim 
polovička těch tzv. obchodníků ztrati-
la a už je nenalezli. Myslím, že je to tro-
chu složitější otázka, ale souhlasím s vá-
mi, že tyto „nové země“, jež se stávají či 
jsou tahouny světové ekonomiky, skýta-
jí šanci i pro stagnující české hospodář-
ství. Že bychom v oblasti cestovního ru-
chu měli postupovat stejně pragmaticky 
jako Německo, Francie, Rakousko a dal-
ší země Evropské unie, jež mají daleko 
pružnější vízovou praxi. Nejsem ten, 
kdo by měl předsudky k jakékoliv zemi. 
Jsem toho názoru, že máme jednat v du-
chu úsloví „já pán, ty pán“. Pochopitel-
ně jsou země jihovýchodní Asie, jejichž 
občané se touží usadit v schengenském 
prostoru a řešit tak svou osobní nepříz-
nivou ekonomickou situaci, ale taková 

motivace se určitě netýká dobře situo-
vaných středních a vyšších příjmových 
vrstev. Ostatně, zmínil jsem Jihokorej-
ce, kteří u nás utrácejí a zajímá je zejmé-
na kultura. Obdobně jsou u nás obrovské 
množství peněz schopni utrácet Japonci. 
Samozřejmě, naši spoluobčané by nám 
asi vytýkali, kdybychom bez nějakých 
kontrolních mechanismů otevřeli brány 
Česka dokořán. Situace se neustále vyví-
jí. V každém případě jsem pro to maxi-
málně se otevřít světu a využít ohromné 
kupní síly, jejíž poptávku je Česká repub-
lika schopna v rámci cestovního ruchu 
saturovat. 

>>> www.milanstech.cz

>>> www.senat.cz
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Ohlédnutí 
za Tourfi lmem 

2012

Jsem pro to maximálně se otevřít světu 

a využít ohromné kupní síly, jejíž poptávku je 

Česká republika schopna v rámci cestovního 

ruchu saturovat. 

>>> www.tourfi lm.cz

>>> www.kudyznudy.cz
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Při příležitosti státního svátku Slo-
venské republiky – Dne ústavy 
pořádala Jeho Excelence velvysla-

nec Slovenské republiky pan Peter Brňo 
s chotí 6. září 2012 na velvyslanectví Slo-
venské republiky v Praze recepci. Spolu 
s řadou dalších významných hostů se jí 
zúčastnil předseda vlády Slovenské re-
publiky pan Robert Fico, který ve svém 
projevu mimo jiné řekl:

„Nedávno sme sa spoločne stretli na Ja-
vorine, na symbolickom pohraničnom 
vrchu, kde sa jedenapol storočia pestuje 
slovensko-česko-moravské priateľstvo. Po-
vedal som tam niektoré konštanty, na kto-
rých stoja naše dlhodobo hodnotné vzťa-
hy. Dnes sa ich pri príležitosti 20. výročia 
prijatia Ústavy SR pokúsim rozvinúť. 

Súčasnosť prináša viaceré pohľady 
na kroky, ktoré viedli k rozdeleniu Česko-
Slovenska spred dvadsiatich rokov. Obja-
vujú sa spomienky aktérov aj priamych 
účastníkov, ktoré majú hodnotu svedec-
tva. Ale aj úvahy politológov, historikov, 
samozrejme, intelektuálov. Dovoľte mi, 
aby som sa na tento čas pozrel ako poli-
tik, ktorý práve vstupoval do vrcholovej 

parlamentnej politiky. Iba niekoľko vlast-
ných postrehov, prečo sa nám podarilo 
rozdeliť spoločný štát takým kultivova-
ným a unikátnym spôsobom, čo oceňuje 
Európa i svet.

Na prvom mieste by som rád zdôraznil, 
že nech bolo obdobie rokov 1990–1992 ako-
koľvek hektické aj konfl iktné, vtedajšie eli-
ty a politici preukázali vo svojom správa-
ní vysokú mieru korektnosti a schopnosti 
chápať partnera. Neuprednostnili podo-
zrievanie, ale vedeli sme aj v tých najkri-
tickejších chvíľach zachovať pokoj a dať 
šancu pokojnej diskusii i schopnosti na-
vzájom sa počúvať pred siláckymi gestami. 
Rokovania sa viedli v atmosfére vzájomnej 
dôvery. Logicky boli potrebné aj informa-
tívne zákulisné diskusie, v ktorých si oba-
ja partneri chceli vyjasniť vlastné posto-
je, ale ani tie neprekročili rámec toho, čo 
mali slovenskí i českí politici na mysli ako 
prvoradý predpoklad, že sme odsúdení 

na dohodu. Dohoda vyplynula z dlhodo-
bých historických skúseností a z vedomia 
Slovákov a Čechov, že sme si v zlomových 
situáciách spomedzi slovanských národov 
skutočne najbližší. 

Raz som to už niekde v českom prostre-
dí povedal, že slovensko-české vzťahy bo-
li vlastne pôžičkami dôvery. Na Javorine 
som spomínal Komenského a Tranov-
ského, mladého Friča, či vojenských veli-
teľov Slovenského povstania z roku 1848, 
Bloudeka, Zacha a Janečka a mohol by 
som pridať desiatky ďalších, ktorí milo-
vali Slovensko a Slovákov. Lenže aj Slová-
ci Čechom a Moravanom ponúkli príleži-
tosti, v ktorých českí intelektuáli vyrástli 
na európske osobnosti. Spomeniem Fran-
tiška Palackého z Hodslavíc, ktorý ako štu-
dent býval v Trenčíne u učiteľa Samuela 
Štúra – Ľudovítovho otca. Ten mu pomo-
hol dostať sa na štúdiá na evanjelické lýce-
um v Bratislave, kde Palacký spoločne so 

Slovensko slavilo
l
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Šafárikom a Kollárom prežili formatívne 
roky života. Aj Slováci českému tvorivému 
prostrediu ponúkli vzdelancov vysokých 
kvalít. Pripomeniem Vavrinca Benedikta 
z Nedožier od Prievidze, ktorý bol deka-
nom filozofickej fakulty a prorektorom 
Karlovej univerzite v Prahe a v latinčine 
napísal systematickú gramatiku českého 
jazyka, bol skvelý jazykovedec a básnik. 
Rovnako Pavla Doležala zo Skalice, ktorý 
je autorom prvej českej gramatiky. Mohol 
by som pokračovať architektom Dušanom 
Jurkovičom a končiť politikom Milanom 
Rastislavom Štefánikom, ktorý má leví 
podiel na založení spoločnej Česko-slo-
venskej republiky. Príkladov, keď sme si 
nezištne odovzdávali pôžičky dôvery, by 
sme v našich dejinách našli neúrekom.

Na záver sa vrátim k hodnotám, kto-
ré zaručovali, že slovensko-české vzťa-
hy bývali na vysokej úrovni. A my dnes 
o nich aj dvadsať rokov po rozdelení 

Československej federatívnej republiky 
hovoríme s veľkou úctou. Som presved-
čený, že tam, kde to len ide, by sme mali aj 
naďalej úzko spolupracovať, tak ako je to 
vo Višegrádskej štvorke, kde sú si sloven-
ské a české politické aj hospodárske sta-
noviská veľmi blízke. Otvára sa priestor 
na úzku spoluprácu v NATO aj pri obra-
ne oboch našich vlastí, osobitne v letectve. 
Je tu celkom nová možnosť zastupovať sa 
vzájomne aj na diplomatickom poli. Že-
lám si v mene vlády Slovenskej republi-
ky v našich vzťahoch vysokú mieru dôve-
ry, rovnako rozvíjanie hodnôt slovanskej 
vzájomnosti, ktoré pevne korenia v na-
šej histórii. Očakávame korektné part-
nerské vzťahy politikov a jednotlivých 
politík a ich koordináciu. Preto aj dneš-
né priateľské stretnutie v Prahe považu-
jem za stupienok k upevneniu bratských 
vzťahov Slovákov a Čechov. Pestujme na-
še bratstvo a považujme ho za záruku 

mieru a pokojného života v strednej Eu-
rópe. Európa sa nachádza vo veľmi hek-
tickom období, preto budeme od vás, 
ako od skutočných bratov, očakávať, že si 
s dôverou budeme vymieňať názory a dis-
kutovať ako v najužšej rodine o akých-
koľvek problémoch v situácii, v akej sa 
Európska únia môže ocitnúť. Hovorím to 
nezištne, vzhľadom na to, akú spoločnú 
dejinnú cestu sme prešli, aké skúsenos-
ti máme a s ohľadom na to, aby sme sa 
vždy a za každých okolností mohli jeden 
na druhého spoľahnúť. Ja vám za Sloven-
sko takýto sľub dávam. A chcem sa vám 
priateľsky poďakovať za všetko dobré, čo 
ste pre nás vykonali. Myslím aj na mož-
nosť, že Slovensko 1. septembra 1992 
mohlo prijať Ústavu SR, ktorej 20. výročie 
oslavujeme, ale aj kráčať cestou samostat-
ného európskeho štátu. Takúto nezištnosť 
sme skutočne mohli očakávať iba od chá-
pajúcich bratov.“ 
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S předsedou Československého 
ústavu zahraničního Jaromírem 
Šlápotou se potkáváme 27. září 

2012 v pražském sídle ústavu ve Vrtbov-
ském paláci v Karmelitské ulici. Pane 
předsedo, jaké je současné poslání Čes-
koslovenského ústavu zahraničního?

Jsme pokračova-
teli cesty nastoupe-
né v roce 1928. Čes-
koslovenský ústav 
zahraniční byl za-
ložen na přání prv-
ního českosloven-
ského prezidenta 
T. G. Masar yka. 
Pokyn k tomu do-
stal tehdejší minis-
tr sociálních věcí 
Msgre. Šrámek. Cílem bylo podporovat 
naše krajany ve světě, zejména ty, kteří se 
zasloužili o vznik Československa. T. G. 
Masaryk jim chtěl tímto krokem podě-
kovat za podporu v období, kdy pobýval 
v exilu mimo území Rakouska-Uherska. 
Československý ústav zahraniční v krát-
ké době získal reprezentativní základnu 
z průmyslové, bankovní a obchodní sféry 
i z oblasti vědy, kultury a školství 
a politiky. Jeho prvním předse-
dou byl od roku 1928 do roku 
1938 Jan Auerhan – předseda 
Československého statistic-
kého úřadu. Ten se krajan-
skou problematikou zabýval 
už za dob Rakouska-Uherska, 

kdy jezdil za našimi krajany a mapoval 
místa jejich pobytu. 

V úvodníku tohoto vydání poukazuji 
na rostoucí počet českých ekonomických 
exulantů. Také tvrdím, že pokud se v té 
které zemi nedostává kupní síly, roste její 
zadlužování a hrozí hospodářská krize, 
a konstatuji, že se absence koupěschop-
né poptávky dá řešit dvojím způsobem: 
exportem, nebo cestovním ruchem, kte-
rý do zemí přivádí spotřebitele a inves-
tory z vnějších ekonomických systémů. 
Podmínkou je, aby v těch cizích ekono-
mikách o dané zemi věděli a měla tam 
dobré renomé. Do zemí s žádnou nebo 
špatnou reputací se totiž nakupovat, 
resp. investovat peníze, příliš nejezdí. 
Výhodu proto mívají země, jejichž kra-
jané se k nim hlásí. Čeští a slovenští kra-
jané, kterých je mnoho, tak reprezentují 
velký potenciál pro šíření dobrého jména 
České a Slovenské republiky v zahraničí, 
pro hájení a prosazování ekonomických 
zájmů našich zemí ve světě.

Určitě. I naše aktivity mezi krajany při-
spívají nejen k tomu, že sami navštěvu-
jí místa, kde se narodili jejich prarodiče, 

ale že k České republice a Sloven-
ské republice obracejí pozor-

nost obyvatel zemí, v nichž 
žijí. Po návratu k původní-
mu poslání Československé-
ho ústavu zahraničního jsme 

v roce 1991 do svých stanov za-
kotvili, že jsme organizací, která 

Sounáležitost Čechů 
a Slováků ve světě 

je pořád veliká

Jaromír Šlápota

Československý ústav zahraniční je ob-

čanské sdružení, které usiluje o udržo-

vání kontaktů se spolky a osobami žijí-

cími v zahraničí, jejichž rody pocházejí 

z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 

a o šíření českého a slovenského jazy-

ka a kultury ve světě. Československý 

ústav zahraniční byl založen 20. prosin-

ce 1928 v rámci oslav 10. výročí vzniku 

Československa jako nezávislá státem 

podporovaná organizace. O jeho vznik 

se zasloužili prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk a ministr Msgre. Jan Šrámek. 

Podíl na něm měla i tehdejší Národní 

rada československá a řada jejích spo-

lupracovníků, zejména Jan Auerhan, 

který byl prvním předsedou spolku. 

Členy byla řada významných osobnos-

tí, a zůstává to tak dodnes. Z někdej-

ších členů uveďme alespoň následující 

jména: Alois Jirásek, Tomáš Baťa, Jan 

Baťa, Petr Zenkl, Jan Masaryk, Milada 

Horáková, Miloš Václav Kratochvíl, Jo-

sef Polišenský, oba českoslovenští nosi-

telé Nobelovy ceny: Jaroslav Heyrovský 

a Jaroslav Seifert, biskup Jaroslav Škar-

vada a další.

V letech 1939–1945 byla činnost Česko-

slovenského ústavu zahraničního zaká-

zána, řada jeho členů byla perzekuová-

na. K obětem patřil Jan Auerhan, který 

byl popraven za heydrichiády, nebo 

šéfredaktor časopisu Československé-

ho ústavu zahraničního „Krajan“ Jan 

Týml, který zemřel na následky dlou-

holetého věznění v koncentračních tá-

borech v květnu 1945. 

V letech 1946–1949 se Československý 

ústav zahraniční významně podílel 

na reemigraci dvě stě dvaceti tisíc 

krajanů.

Po únoru 1948 nechal totalitní režim 

z řad členů a zaměstnanců Českoslo-

venského ústavu zahraničního vy-

loučit řadu svých odpůrců, mezi nimi 

osobnosti, jako byla Milada Horáková, 

Ivo Ducháček či Věnceslav Švihovský, 

první poválečný předseda ústavu a pří-

tel prezidenta Edvarda Beneše. Prore-

žimní vedení měnilo Československý 

ústav zahraniční tak, že přestával být 

občanským sdružením. V roce 1962 se 

stal součástí Ministerstva zahraničních 

věcí ČSSR a jeho činnost se víceméně 

omezila na propagandu režimu. 

V září 1989 se Československý ústav 

zahraniční vyčlenil z příslušnosti 

ke státnímu orgánu, než se však stači-

lo rozhodnout o jeho nové organizační 

podobě či podřízenosti, přišel listopad 

1989. V březnu 1990 se spolek v plné šíři 

vrátil k původnímu poslání. Základy 

k tomu od roku 1980 pokládal jeho teh-

dejší předseda Miloš Václav Kratochvíl, 

na jehož práci od roku 1991 navázal 

současný předseda Jaromír Šlápota.
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zdůrazňuje rasovou, náboženskou a po-
litickou snášenlivost. Oslovujeme všech-
ny krajany – i ty, kteří svoji vlast opouště-
jí v současnosti. Také mezi nimi je mnoho 
mladých vzdělaných lidí, kteří odcháze-
jí za prací a za vzděláním nebo za život-
ním partnerem. Zaměřujeme se zejmé-
na na vzdělávání dětí krajanů a podporu 
českých a slovenských školek a škol včet-
ně vysokých, na nichž jsou katedry bohe-
mistiky či slovakistiky. Spolupráce spo-
čívá v rozmanitých záležitostech, jako je 
budování knihoven, podpora technické-
ho vybavení apod. Krajanům do knihoven 
a škol, kde se učí češtině, posíláme učebni-
ce českého jazyka a knihy, do slovenských 
škol zase učebnice slovenského jazyka.

Vaše aktivity se týkají i hodně vzdále-
ných zemí.

Ano, často přitom zdůrazňujeme sym-
boliku. Spolupracujeme zejména s těmi, 

kdo nezapomínají na hroby svých před-
ků, světců a králů. Kdo na minulost zapo-
mene, stává se vykořeněným světoběžen-
cem. Občas jsme proto krajany žádáni, 
abychom v místech, kde žijí, instalovali 
památníky J. A. Komenského, M. R. Šte-
fánika a T. G. Masaryka. Stal se z toho 

jeden z největších projektů, které jsme 
v minulých letech realizovali. Památník 
T. G. Masaryka jsme odhalili i v hlavním 
městě Spojených států mexických, Mexi-
co City, a to na náměstí, které se jmenu-
je Masarykovo a na které už osmdesát let 
ústí třída Tomáše Garrigua Masaryka. 
Zrovna tak na petrohradské univerzitě, 
kde Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1916 
přednášel a byl čestným profesorem. Re-
alizovali jsme také jeho památník v Už-
horodu. Památník Tomáše Garrigue Ma-
saryka a Milana Rastislava Štefánika, 
zřejmě jediný společný památník těchto 
osobností, jsme instalovali i v Košicích. 
Je v místě, kde se setkávají ulice pojme-
nované po těchto státnících. Bustu T. G. 

Masaryka jsme věnovali kulturnímu do-
mu v chorvatské Rijece. Pro zhruba dvě 
stě osmdesát členů krajanských souborů 
v Chorvatsku jsme nechali vyrobit taneč-
ní boty, nakoupili hudební nástroje atd. 
Zkrátka, podporujeme umělecké a spor-
tovní aktivity krajanů.

Jak se na Československém ústavu za-
hraničním projevilo rozdělení Česko-
slovenska v roce 1993?

Tlaky, aby se československé spolky 
ve světě rozdělily na Čechy a Slováky, se 

objevily. Správně jsme však odhadli, že 
lidé, kteří spolu v zahraničí po generace 
žijí, to nebudou chtít měnit. Některé or-
ganizace se přejmenovaly z českosloven-
ského spolku na spolek Čechů a Slováků, 
ale jak vidíte, my jsme si ponechali název 
Československý ústav zahraniční. Souná-
ležitost Čechů a Slováků ve světě je totiž 
pořád veliká. 

>>> www.csuz.cz

Ekonomické 
fórum 

cestovního ruchu

V Poslanecké sněmovně proběhl 
1. října 2012 za přítomnosti více 
než sto osmdesáti účastníků se-

minář organizovaný Výborem pro veřej-
nou správu a regionální rozvoj ve spolu-
práci s Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR. Poslankyně Parlamentu ČR a členka 
podvýboru pro cestovní ruch Ing. Jana 

Fischerová, CSc., představila témata, kte-
rými se její podvýbor zabývá. Ředitel od-
boru cestovního ruchu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR Aleš Hozdecký se vy-
jádřil k návrhu koncepce státní politiky 
cestovního ruchu na období 2014–2020. 
Generální ředitel agentury CzechTou-
rism Ing. Rostislav Vondruška předsta-
vil koncept „Česko – země pohádek“. Člen 
výboru Evropského parlamentu pro do-
pravu a cestovní ruch, Ing. Jaroslav Koh-
líček, CSc., zmínil problematiky, jež ten-
to výbor projednává. Předsedkyně Komise 
cestovního ruchu Asociace krajů ČR a ná-
městkyně hejtmana Libereckého kraje 
Ing. Lidie Vajnerová, MBA, se vyjádřila 
ke spolupráci krajů v oblasti cestovního 
ruchu. Ředitel společnosti Mag Consul-
ting Ing. Jaromír Beránek hovořil o ak-
tuálních trendech v cestovním ruchu. 

>>> www.magconsulting.cz

Čeští a slovenští krajané představují 

obrovský potenciál pro šíření dobrého 

jména Česka a Slovenska v zahraničí a pro 

hájení a prosazování ekonomických zájmů 

našich zemí ve světě.
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So slovenským spisovateľom a pes-
ničkárom Gacom Novomesským 
nás zoznámil prezident spoloč-

nosti Metrostav, a.s. Ing. Jiří Bělohlav 6. 
septembra 2012 na slovenskom veľvysla-
nectve v Prahe počas recepcie konanej 
pri príležitosti štátneho sviatku Sloven-
skej republiky. 
Pán Novomesský, dlhodobo sa podieľa-
te na spolkovej činnosti Slovákov žijú-
cich v Českej republike. Ako sa žije Slo-
vákom v Česku?

Momentálne najlepšie, ako sa im kedy 
žilo. A to môžem potvrdiť ako Slovák, kto-
rý tu žije vyše štyridsať rokov a zažil všet-
ky možné fázy nášho česko-slovenského 
vzájomného vzťahu. 

V Českej republike pôsobí veľmi veľa 
slovenských spolkov...

To má určitú históriu. Za môjho života 
tu sa Slováci v Česku, teda v Českosloven-
sku, prvýkrát viac zomkli v polovici se-
demdesiatych rokov, keď v Prahe založili 
Klub slovenskej kultúry, takú svoju cent-
rálnu ustanovizeň, a neskôr dostali na uží-
vanie  Dom slovenskej kultúry. Nachádzal 
sa za obchodným domom Máj v Purkyňo-
vej ulici číslo 4. Vtedy táto inštitúcia bola 
fi nancovaná zo štátneho rozpočtu. Dom 
slovenskej kultúry prekvital do takej mie-
ry, že na Slovensku sa hovorievalo: „Ak 
chceš vidieť niečo vychytené zo sloven-
skej kultúry, musíš si zájsť do Prahy,“ le-
bo v Dome slovenskej kultúry, sa každý 
deň konali kultúrne akcie, koncerty, di-
vadelné predstavenia atď. a účinkova-
li tam najlepší  slovenskí umelci. Nebol 
som zakladajúcim členom Klubu sloven-
skej kultúry, ale za pamätníka - môj člen-
ský preukaz mal číslo tuším 206, popri ne-
skoršom niekoľkotisícovom počte členov 
– sa pokladať môžem. Klub nebol exklu-
zívne len pre Slovákov, jeho členmi boli 
samozrejme aj občania s českou národnos-
ťou – a tak to, mimochodom, funguje aj 
v dnešných spolkoch. V Klube to naozaj 
žilo. Naše deti napríklad s Klubom sloven-
skej kultúry chodievali na pobyty na Slo-
vensko. V lete na trojtýždňový plavecký 

výcvik v Santovke, v zime na lyžovačku 
do rôznych vychýrených horských stre-
dísk... Vysokoškoláci zase robili rafto-
vé splavy dakde na východe. Bola tam aj 
ľudová sekcia – folklórny súbor Limbo-
ra, atď. Toto všetko sa trošku prerušilo, 
či skôr značne zmenilo, roku 1989 a na-
jmä 1992. Slováci tu v Česku sa cítili do-
sť svojstojní na to, aby nemuseli poslušne 
prikyvovať všetkému, čo sa vtedy v čers-
tvo samostatnej slovenskej politike dialo, 
a bezvýhradne velebiť každý krok vládnej 
garnitúry vedenej vtedy Mečiarom. Tomu 
sa, prirodzene, neveľmi páčilo, že ho väč-
šina slovenských krajanov v Čechách ne-
musí, a tak z Domu slovenskej kultúry 
urobili Slovenský inštitút, ktorý spadol 
pod slovenské ministerstvo zahraničných 
vecí. Ten je od tých čias súčasťou tunajšej 
slovenskej ambasády. Jeho šéfom už ne-
býva človek z radov v Česku dlhodobo žij-
úcich Slovákov, ale pracovník slovenskej 
ambasády v Prahe, kultúrny atašé.

Po rozdelení Československa sa radi-
kálne zmenil charakter nášho spolko-
vého života. Centrum Slovákov v Česku 
– niekdajší Dom slovenskej kultúry, te-
raz Slovenský inštitút – už nebol priorit-
ne určený pre nich, pre činnosť Klubu 
slovenskej kultúry, ale stal sa ofi ciálnou 

štátnou inštitúciou, ktorá má za úlohu 
predovšetkým prezentovať Slovensko 
smerom k Čechom. Z toho potom občas 
vznikali nedorozumenia. Dnes možno 
povedať, že situácia sa už utriasla, nové 
spolky si nakoniec našli s Inštitútom pri-
meraný spôsob spolupráce. Už aj preto, le-
bo si medzitým privykli využívať aj iné 
cesty a miesta prezentácie svojich progra-
mov a činností. Keď došlo k rozdeleniu 
Československej republiky, zo Slovákov 
žijúcich v Česku v mnohých prípadoch 
i celé desaťročia, sa zo dňa na deň stala 
ofi ciálna národnostná menšina. A zave-
denému ústrednému Klubu slovenskej 
kultúry začala narastať konkurencia v po-
dobe nových slovenských spolkov, ktoré 
si od roku 1993 zakladali rôzne záujmo-
vé, profesné, kultúrne skupiny tu žijúcich 
Slovákov. Ako ofi ciálna menšina aj Slová-
ci začali využívať vládou garantovanú 
finančnú podporu od Českej republiky. 
Dnes majú možnosť vylepšovať si fi nan-
covanie svojej činnosti grantmi z rôznych 
zdrojov – z českého ministerstva kultúry, 
školstva atď., z krajov, z miest, kde pôso-
bia... Na Slovensku sú zase fondy na pod-
poru Slovákov žijúcich v zahraničí, je tam 
samostatný úrad, ktorý to má na staros-
ti, na činnosť krajanov vonku prispieva-
jú tiež jednotlivé slovenské ministerstvá 
atď. Trochu aj vďaka tomu sa tu slovenské 
spolky napokon začali množiť ako huby 
po daždi. Z nich sa vyprofi lovalo zopár, 
ktoré naozaj úspešne vyvíjajú rôzne akti-
vity, iné zase upadli do nebytia, ako na-
príklad starý dobrý Klub slovenskej kul-
túry. Ale taký už je život. Spolkový život 
Slovákov na českom území sa viac rozptý-
lil do rôznych smerov a odborov krajan-
ských aktivít. A to je dobre.

Pán Novomesský, už niekoľko rokov ste 
členom grantovej komisie Ministerstva 
kultúry ČR, ktorá prideľuje finančné 
prostriedky na kultúrnu činnosť men-
šín žijúcich v Česku. 

Áno. Raz za rok, v januári, sa zídeme 
v Nosticovom paláci a spolu s kolegami 

Momentálne 
najlepšie, ako sa 

im kedy žilo
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Unikátní večeři, 
nazvanou IKA Erfurt 2012 podávali 18. zá-
ří 2012 v restauraci Lucullus čtyřhvězdič-
kového Best Western Premier Hotelu In-
ternational Brno. Záštitu nad generální 
zkouškou – prezentací servisu menu čes-
kého národního týmu kuchařů a cukrářů, 
s nímž Česká republika půjde na největší 
kulinářskou soutěž světa IKA Erfurt 2012 
– převzala místopředsedkyně vlády Čes-
ké republiky a předsedkyně Legislativní 
rady vlády Karolína Peake. 

Kuchařská olympiáda 
se konala – s výjimkou válečných let – 
ve Frankfurtu nad Mohanem od roku 
1900 až do roku 1992. Další ročníky hos-
til Berlín a od roku 2000 se stal pořadatel-
ským městem Erfurt. Letošní olympiáda 
bude nejrozsáhlejší v historii. Obří kom-
plex Messe Erfurt se promění v arénu ku-
linářského umění pro více než dva tisíce 
kuchařů a cukrářů z padesáti zemí světa. 

Český národní tým 
povede šéfkuchař restaurace Zlatá Praha 
hotelu InterContinental Praha Jan Horký, 
jeho zástupcem je nejdéle soutěžící člen 
mužstva Miroslav Husák, šéfkuchař Best 

Western Premier Hotelu International Br-
no. Na posledních čtyřech olympiádách 
náš tým získal dvě stříbrné a dvě bron-
zové medaile.

>>> www.hotelinternational.cz 
>>> www.akc.cz

zastupujúcimi ostatné, vládou ofi ciálne 
registrované národnostné menšiny žij-
úce v Česku, podrobne prejednávame 
zhruba na sto žiadostí rôznych žiada-
teľov o dotáciu na spolkový život, kultúr-
ne akcie menšín, vydávanie publikácií, 
organizovanie konferencií atď. Na toto 
všetko je každoročne určených zhruba 
osem miliónov korún, plus-mínus, a tie 
podľa najlepšieho vedomia a svedomia 
rozdeľujeme medzi žiadateľov. Samozrej-
me takmer vždy majú žiadatelia pocit, že 
by si zaslúžili viac, ten pocit s nimi ako 
komisia neraz aj zdieľame, lenže obmed-
zená výška pridelenej sumy nepustí.  Ja 
ako zástupca Slovákov v komisii potom 
navštevujem akcie, na ktoré boli dotá-
cie pridelené, aby som si urobil neskres-
lený obrázok, ako sa ktoré žiadosti jed-
notlivých spolkov zhodujú následne so 
skutočnosťou.   

Grantové príspevky Ministerstva kul-
túry ČR sú len jedným z finančných 
zdrojov. Potom tu je ďalšia grantová ko-
misia Ministerstva školstva ČR a ďalšie 
a ďalšie, aj na višegrádsky, po sloven-
sky vyšehradský fond sa môžu obrátiť, 
aj na európsky úniu. Treba ale povedať, 
že papierovanie okolo toho je vždy naozaj 
dosť vyčerpávajúce a fi nančné a účtov-
nícke kontroly časté.

Toto leto som objavil východnú časť Slo-
venského rudohoria. V priebehu uply-
nulých niekoľko desiatok rokov som bol 
nespočetnekrát v jeho strednej i západ-
nej časti aj v okolitých horách. A nap-
riek tomu, že som sa túlal aj po východ-
nejších regiónoch Slovenska a bol až 
na Kremenci, partie Slovenského rudo-
horia medzi Košicami a Dobšinskou ľa-
dovou jaskyňou som opomínal. Až toh-
to roku som zistil, aká je to nádhera! 

Takýchto menej známych, pritom nád-
herných prírodných scenérií je na Slo-
vensku neúrekom. Slovenské rudohorie 
patrí medzi najkrajšie časti Slovenska. 
No jeho východ je z hľadiska turizmu 
(v porovnaní napr. zo strednou časťou, 
ktorej okrem prírodných krás dominu-
je, čo do industriálnych atraktivít, chýr-
na Čiernohronská lesná železnička) opo-
mínaný. Slovenské rudohorie – východ 
je zatiaľ nielen mimo zorného poľa za-
hraničných turistov, ale možno aj väčši-
ny samotných Slovákov. Aj tí chodia pre-
dovšetkým na také tie overené klasické 
miesta, ako sú strediská v Nízkych a Vy-
sokých Tatrách, na Malej či Veľkej Fatre, 
v Slovenskom raji, popri Dunajci na Pie-
ninách atď.

Národní tým
pod záštitou 

místopředsedkyně vlády

Soutěžní menu 
Variace z lososa – opečený mari-
novaný losos, zauzená klobása 

z lososa, raviola plněná lososovým 
tartare, vařená červená řepa, aceto 

balsamico gel 

Pečené vepřové karé, smažený 
vepřový bůček s křenovou espu-

mou, špenátová rolka s kapustou, 
česnekový krém, pečené hřiby 

s kořenovou zeleninou 

Smetanový řez s citrónem, fondant 
s mátou, marinovaná rebarbora 

s malinami, arašídová drobenka se 
skořicovým šerbetem
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S prezidentem Svazu zdravotních 
pojišťoven ČR a generálním ředi-
telem Zdravotní pojišťovny mi-

nisterstva vnitra ČR Ing. Jaromírem 
Gajdáčkem, Ph.D., MBA se potkává-
me 17. září 2012 v Lázních Teplice nad 
Bečvou.
Pane řediteli, Zdravotní pojišťovna minis-
terstva vnitra ČR 
letos slaví 20. výro-
čí existence.

Nejde jen o dva-
cáté výročí Zdra-
votní pojišťovny 
ministerstva vni-
tra České republi-
ky, ale také o dva-
cet let existence 
zaměstnanecké -
ho zd ravot n í ho 

pojištění v Česku. To začalo vznikat po-
té, co tehdejší vláda rozhodla, že se sys-
tém fi nancování zdravotnictví bude ubí-
rat pluralitním směrem. Inspirací jí byly 
sousední země, zejména německý model. 
Naše pojišťovna byla zaregistrována 1. říj-
na 1992 a začala působit v rámci resortu 
Ministerstva vnitra ČR. První klienti po-
cházeli především z řad policie a požární-
ho sboru. K tomu se přidalo Ministerstvo 
spravedlnosti ČR včetně Vězeňské služby 
ČR a soudnictví, ještě později pojišťovna 
fúzovala s dalšíma dvěma, a to se Zdravot-
ní pojišťovnou Grál a REZAPO. Původně 
byla pojišťovna určena pro zaměstnance 
a rodinné příslušníky těchto složek. Brzy 
jsme se ale otevřeli všem. Začínali jsme se 
zhruba devadesáti tisíci pojištěnci. V sou-
časné době jsme na hranici milion dvě stě 
tisíc klientů. Tolik jich zhruba bude v naší 

pojišťovně zaregistrováno k nejbližšímu 
přestupnímu termínu, k 1. lednu 2013.

Nějakou dobu jsem byl profesionálním 
vojákem. Rád bych se vás, pane ředite-
li, zeptal, proč nedošlo ke spojení Zdra-
votní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 
s Vojenskou zdravotní pojišťovnou Čes-
ké republiky (VoZP)?

Řízení zaměstnaneckých zdravotních 
pojišťoven je tripartitní. V jejich správ-
ních radách jsou zastoupeni zaměstnava-
telé, pojištěnci, reprezentovaní odborový-
mi organizacemi, třetí složkou jsou pak 
zástupci státu. Ukázalo se, že pokud má 
stát zájem fúzovat pojišťovny, což byl pří-
pad ZP MV ČR s VoZP, musí se tento záměr 
prosadit ve správních radách obou pojiš-
ťoven. Naše správní rada pochopila stra-
tegický význam takového spojení, avšak 
správní rada Vojenské zdravotní pojišťov-
ny fúzi odmítla. Proto zatím nemůže být 
realizována.

Kromě Zdravotní pojišťovny minister-
stva vnitra ČR stojíte i v čele Svazu zdra-
votních pojišťoven ČR. 

Pozice Svazu zdravotních pojišťoven 
ČR (SZP ČR) posiluje zrovna tak, jako pozi-
ce zaměstnaneckých zdravotních pojišťo-
ven. Do jejich řad se pravidelně každý rok 

Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR 
v roce dvacet

Ing. Jaromír Gajdáček, 
Ph.D., MBA

Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra České 
republiky (ZP MV ČR) 

byla zřízena 1. října 1992 rozhodnu-

tím Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR. 1 května 1997 se s ní sloučila 

zdravotní pojišťovna GRÁL – Želez-

niční zdravotní pojišťovna a 1. led-

na 1998 Regionální zaměstnanecká 

zdravotní pojišťovna. Právní základ 

pro vznik a činnost ZP MV ČR a dal-

ších zaměstnaneckých pojišťoven je 

dán zákonem č. 280/1992 Sb., o re-

sortních, oborových, podnikových 

a dalších zdravotních pojišťovnách, 

v platném znění. ZP MV ČR je no-

sitelem všeobecného zdravotního 

pojištění pro pojištěnce, kteří jsou 

u ní zaregistrováni. Za tímto účelem 

zejména provádí výběr pojistného 

na zdravotní pojištění, kontroluje 

výběr pojistného a zprostředkovává 

úhradu nákladů za poskytnutou 

zdravotní péči hrazenou z prostřed-

ků veřejného zdravotního pojištění 

v souladu s platnými právními 

předpisy a na základě uzavřených 

platných mezistátních smluv.
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přesouvají další a další pojiš-
těnci. V loňském roce k zaměst-
naneckým pojišťovnám přešlo 
kolem sta tisíc lidí. K 1. lednu 
2013 to bude odhadem dalších 
osmdesát tisíc. SZP ČR má důle-
žitou roli i z hlediska připomínkování 
legislativních návrhů a při dohodovacích 
řízeních o cenách zdravotní péče. Podílí-
me se i na dalších úkolech. Členské pojiš-
ťovny SZP ČR pečují o zhruba 43 % klien-
tů zdravotních pojišťoven.

Pokud jsou občané ČR nezaměstna-
ní, hradí za ně zdravotní pojištění stát. 
Týká se to i klientů zaměstnaneckých 
zdravotních pojišťoven?

Toto pravidlo je pro všechny zdravot-
ní pojišťovny stejné. Jak pro VZP ČR, tak 
pro ostatní zdravotní pojišťovny. Dnes 
můžeme konstatovat, že tzv. státem hra-
zených pojištěnců – což nejsou pouze ne-
zaměstnaní, ale i důchodci, děti, ženy 
na mateřské dovolené a další – je u kaž-
dé ze zdravotních pojišťoven přes 55 pro-
cent. Příspěvek státu je poměrně nízký, 
723 Kč měsíčně. Od roku 2008 nebyl zvý-
šen. Pokud by vláda příspěvek v příštím 
roce zvýšila, zmírnil by se v současnos-
ti hodně diskutovaný problém s finan-
cováním zdravotního systému. Ale dnes 
s jistotou víme, že v roce 2013 příspěvek 

státu zvýšen nebude,  takže se s nedostat-
kem fi nancí budeme muset poprat. Čas-
to se argumentuje tím, že seniory, chudé 
a nemocné pojištěnce má hlavně VZP ČR, 
což už vůbec není pravda. Za uplynulých 
dvacet let se portfolio pojištěnců zdravot-
ních pojišťoven vyrovnalo a naopak platí, 
že od VZP odcházejí ve velké míře právě 
lidé, kteří výrazně čerpají veřejnou zdra-
votní péči.

Říkáte, že se s nedostatkem peněz 
ve zdravotnictví budete muset poprat. 
Jak?

Stále je hodně vnitřních rezerv - přebu-
jelá síť nemocnic, příliš nevyužitých akut-
ních lůžek, předražené nákupy přístrojů, 
léků, služeb, zdvojená vyšetření pacientů 
atd. Způsobů, jak systém zefektivnit, je 
ještě dost.

Zpět k přechodům pojištěnců do jiných 
pojišťoven. Přecházejí i k vám…

Ano, jsme zdravotní pojiš-
ťovnou otevřenou všem ob-
čanům. Máme povinnost po-
jistit každého, kdo se k nám 

přihlásí. Mírné problémy jsou 
nyní s přestupným termínem, 

protože ten nejbližší, 1. leden 2013, 
je již uzavřený. Další přestupný termín, 
kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu, je 
až 1. leden 2014, což se zájemcům o pře-
stup docela špatně vysvětluje. ZP MV ČR 
je jedinou zdravotní pojišťovnou, která 
nabízí skutečné projekty na optimaliza-
ci zdravotní péče, především pro chronic-
ky nemocné. Máme projekt „Karta živo-
ta“, který obsahuje zdravotní programy 
pro diabetiky, pacienty s vysokým krev-
ním tlakem, se zvýšenou hladinou cho-
lesterolu. Otevřeli jsme program i pro ty 
klienty, kteří bojují třeba s obezitou. Při-
pomínám, že rychle přibývá obézních 
dětí, a takový člověk má už dopředu „za-
děláno“ na to, že pravděpodobně one-
mocní některou z civilizačních chorob. 
Na projektu „Karta života“ spolupracuje-
me s více než tisícovkou praktických lé-
kařů a má ji už zhruba dvě stě tisíc po-
jištěnců. „Karta života“ slouží klientům 
i ke kontrole vykázané a zaplacené zdra-
votní péče. Naše pojišťovna se význam-
ně podílí na popularizaci prevence a pre-
ventivních programů proti vážným 

 onemocněním. Projekt se jmenuje „Zdra-
ví jako vášeň“, a jeho tváří je známý herec 
a psychoterapeut Pavel Kříž. Spolupracu-
jeme s mnoha osobnostmi, které nám po-
máhají dostávat nenásilnou formou myš-
lenky o prevenci mezi lidi. Třetím naším 
programem, rovněž velmi populárním, 
je „Změním se“, který vede výživový po-
radce Petr Havlíček. Máme velmi dobré 
výsledky: řada absolventů změnila svůj 
přístup k stravování a pohybu. Podařilo 
se je přesvědčit, že nejde o to zhubnout 
pomocí nějaké „zázračné“ diety rychle 
do plavek, ale snížit nadváhu trvale a za-
čít žít zdravěji.

>>> www.zpmvcr.cz

>>> www.ZdraviJakoVasen.cz

Projekt s názvem 

„Jedeme 
do lázní“

Hlavním cílem bylo vyzdvihnout 
v současné době opomíjené přírod-
ní a kulturní bohatství českých láz-

ní a přilákat tak k návštěvě lázeňských míst 
nejen zájemce o léčebné pobyty, ale také ná-
vštěvníky se zájmem o jejich unikátní archi-
tekturu, památky v místě a okolí nebo o je-
dinečnou okolní přírodu. Cíl projektu byl 
naplněn s využitím všech dílčích aktivit fi -
nancovaných z IOP. Podle zprávy fi rmy Co-
munica a statistik za období 2011–2012 byl 
cíl se zaměřením pro dané cílové skupiny 
splněn v souladu se zadávací dokumentací.

Mezi výstupy projektu nechybělo vytvo-
ření informačního bedekru a propagační 
brožury ve čtyřech jazykových mutacích, 
úprava stávajícího webu Sdružení lázeň-
ských míst ČR (www.jedemedolazni.cz), in-
zeráty v tisku, PR články (Blesk magazín, 
Rytmus života, Sedmička, TV magazín), in-
zerce na internetových portálech (Seznam.
cz, Centrum.cz, Novinky – žena.cz, Idnes.
cz/ cestování), inzerce v rozhlase (Evropa 2, 
Frekvence 1, včetně soutěže na Frekvenci 1 
o pobyty v lázeňských místech), vytvoření 
propagačního videa o lázeňských místech 
ve čtyřech jazykových mutacích. V nepo-
slední řadě pomohly k naplnění celého 
projektu i tuzemské a zahraniční veletrhy.

Za spolupráce členů sdružení a fi rem, 
které se podílely na určitých dílčích akti-
vitách projektu a jeho řízení, dospěl pro-
jekt „Jedeme do lázní“ ke zdárnému kon-
ci. Naplnil všechny stanovené ukazatele 
a především hlavní cíl – oslovit všechny 
skupiny potenciálních návštěvníků a po-
zvat je do lázeňských míst. Podrobnější in-
formace o projektu zájemci najdou na na-
šich webových stránkách. 

Lucie Říhová, tajemnice sdružení

>>> www.jedemedolazni.cz

Naše pojišťovna se významně podílí 

na popularizaci prevence a preventivních 

programů proti vážným onemocněním.

Tento projekt byl fi nancován 

z Integrovaného operačního 

programu a jeho cílem bylo 

zaměřit se na využití kulturně 

historického a přírodního 

bohatství České republiky při 

rozšiřování nabídky a posilování 

konkurenceschopnosti 

lázeňského cestovního ruchu.
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Objekt Jezuitské koleje 
Je dokladem raně barokní architektu-

ry a vlivu italských mistrů na našem úze-
mí a nejvýznamnější podobnou stavbou 
u nás. Středočeský kraj se v zájmu pod-
pory cestovního ruchu v regionu roz-
hodl tento historický a kulturní skvost 
ve dvou etapách zrekonstruovat. Součás-
tí první etapy je obnova objektu severní-
ho křídla Jezuitské koleje, výstavba par-
kových ploch před severním křídlem, 
venkovní plochy jižního dvora, štábního 
domu v horních zahradách a objektu re-
staurátorských dílen Národního památ-
kového ústavu. Hlavním budoucím vy-
užitím objektů má být pořádání výstav 
a konferencí. 

Autorem návrhu a projektové doku-
mentace je architektonická kancelář Ate-
lier M1 architekti. Stavební práce byly za-
hájeny společností Avers v srpnu 2011. 
Celkové náklady stavebních prací první 
etapy dosáhly výše cca 165,7 milionu ko-
run, z toho 138,5 milionu korun je fi nan-
cováno z prostředků Evropské unie.

Druhá etapa obnovy zahrnuje zahrady 
areálu Jezuitské koleje, jejichž součástí je 
objekt jízdárny a bastion. Návrhu a projek-
tové dokumentace se zhostila architekto-
nická kancelář ARN studio, s. r. o. Staveb-
ní práce zahájila společnost Metrostav, a. s., 
v září 2011 a předpokládaný termín dokon-
čení stavby je prosinec 2012. Celkové před-
pokládané náklady stavebních prací druhé 
etapy činí zhruba 95 milionů korun a jsou 
čerpány z krajského rozpočtu.

Severní křídlo bývalé Jezuitské 
koleje
Severní křídlo bývalé Jezuitské koleje by-
lo poslední zatím nezrekonstruovanou 
částí hlavní budovy. Třípodlažní objekt 
s podkrovím má nově zajišťovat zázemí 
pro potřeby cestovního ruchu. Prostor 
před hlavním vstupem do objektu je no-
vě komponován jako parková úprava se 
zázemím pro exteriérové výstavy. Celý ob-
jekt má být nově využíván především jako 
výstavní prostor. Je pro něj mimo jiné na-
vržena stálá výstava zaměřená na historii 

jezuitského řádu a jeho působení v Kut-
né Hoře. V rámci této expozice bude zří-
zena replika původní jezuitské knihovny. 
Ve vstupním podlaží se nacházejí historic-
ky cenné prostory bývalé barokní lékár-
ny a na ně navazující místnost s bazénem. 
Po zrestaurování budou sloužit jako úvod 
do výstavních prostor. Druhé nadzemní 
podlaží skýtá výstavní prostory seznamu-
jící návštěvníka s historií jezuitů a také 
konferenční sály. Třetí podlaží je navrže-
no jako administrativní včetně rezidenč-
ních pracoven pro potřeby galerie GASK. 
Náplní projektu je i rekonstrukce půdních 
prostor hlavní budovy. Zde je navržen vol-
ný multifunkční prostor využitelný pro 
doplňkové výstavy, workshopy, výukové 
programy a různé doprovodné akce.

Objekt bývalé štábní budovy 
v zahradách areálu
Objekt bývalé štábní budovy v zahradách 
je kulturní památkou a nejstarší stavbou 
v areálu. Před vybudováním hlavní bu-
dovy Jezuitské koleje sloužil jako sídlo 

Jezuitská kolej 
v novém kabátě

Část Jezuitské koleje v Kutné Hoře, která je jednou z klíčových památek 

tohoto historického středočeského města pod ochranou UNESCO, byla 

3. října 2012 představena novinářům a několik dní nato zpřístupněna 

veřejnosti. První etapa nákladné rekonstrukce této památky stála 166 

milionů korun, z toho 138,5 milionu korun bylo z prostředků Evropské 

unie. Za tyto prostředky bylo zrekonstruováno severní křídlo Jezuitské 

koleje a vybudovány parkové plochy před tímto křídlem, opravy se dočkaly 

také venkovní plochy jižního dvora, štábního domu v horních zahradách 

a objektu restaurátorských dílen Národního památkového ústavu. 
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jezuitského řádu a proto bývá nazýván 
také „Stará kolej“. Budova je dvoupodlaž-
ní s podkrovím a gotickým sklepením. 
V kutnohorském kontextu je tato památ-
ka zcela výjimečná pro renesanční hře-
bínkové klenby v celém půdorysu první-
ho nadzemního podlaží a pro unikátní 
dochovanou ránkovou konstrukci krovu. 
Bývalá štábní budova se má rovněž stát 
především expozičním a konferenčním 
zázemím. V přízemí je navržena výsta-
va o historii pěstování vína v Kutné Hoře 
doplněná degustačním prostorem a ma-
lou restaurací. V historickém sklepení ob-
jektu vznikne vinný sklípek. Ve zbylých 
podlažích jsou navrženy především kon-
ferenční prostory.

Objekt jižního dvora
Jedná se o prostor bývalé dolní zahrady 
navazující na hlavní budovu. V jeho cen-
tru byla objevena zachovalá vápenná pec 
z doby výstavby koleje. Tento unikátní 
nález byl dle požadavků archeologů zdo-
kumentován a zakonzervován. Zbylý 

prostor zahrady bude parkově upraven 
výsadbou vinných keřů v tématické ná-
vaznosti na expozici vína v objektu bý-
valé štábní budovy.  

Zahrady
Obnova areálu bývalé jezuitské kole-
je v Kutné Hoře představuje revitalizaci 
území, které bylo po dlouhá staletí uza-
vřeno veřejnosti. Rozsáhlý prostor, do ne-
dávné doby pokrytý asfaltem, bude pře-
měněn na městský park s otevřenými 
travnatými plochami a bohatou výsad-
bou. Vybavení parku doplní architekto-
nické prvky v kombinaci s klidnou i ži-
vou vodní plochou, jež zpříjemní pobyt 
návštěvníků. Otevřenost areálu a jeho 
dobrá přístupnost je dána řadou vstupů, 
z nichž nejvýznamnější je nové schodiš-
tě přiléhající ke stěnám bastionu na jižní 
straně areálu. Po dokončení výrazné sta-
vební obnovy bastionu bude možné pohy-
bovat se po jeho jednotlivých výškových 
úrovních a prohlížet si chrám sv. Barbory 
z dosud nepoznaných míst. Pro zajištění 

parkování návštěvníků areálu je upravena 
budova bývalé jízdárny na severní straně 
s kapacitou asi pětadvacet stání.

Otevřeno
Veřejnost měla možnost zrekonstruova-
né prostory poprvé zhlédnout na Dni ote-
vřených dveří severního křídla, který se 
konal v sobotu 6. října 2012 od 14 hodin. 
K vidění byla mimo jiné výstava unikát-
ních fotografií „Rekonstrukce Jezuitské 
koleje 1991–2012“. Zcela se pak prostory 
pro veřejnost otevřely po kolaudaci, kte-
rá proběhla 11. října 2012. 

>>> www.kr-stredocesky.cz

>>> www.gask.cz

„Jako Kutnohoračka jsem nesmírně ráda, že se Stře-

dočeský kraj rozhodl Jezuitskou kolej opravit a obno-

vit tak pro veřejnosti ojedinělou krásu této historické 

a kulturní památky. Věřím, že nové prostory přilá-

kají do Kutné Hory mnoho tuzemských i zahranič-

ních turistů,“ prohlásila středočeská hejtmanka 
Zuzana Moravčíková.

Zdeněk Štětina, ředitel úřadu, k tomu dodal: 
„Bylo téměř povinností, abychom tuto památku 

zapsanou na seznam kulturního světového dědic-

tví UNESCO rekonstrukcí uzdravili a přivedli zpět 

do veřejného povědomí.“

Jana Šorfová, ředitelka Galerie Středočeského 
kraje (GASK), která sídlí v Jezuitské koleji, uved-
la: „V Jezuitské koleji se pohybuji každý den a od ná-

vštěvníků naší galerie slýchávám časté dotazy 

na opravy zdejších prostor. Z reakcí veřejnosti vím, 

že zájem o ně je obrovský. Proto se těším, až budou 

zrekonstruovaná místa zpřístupněna.“
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Sto let Hotelu ADRIA Praha se jeho 
zaměstnanci a obchodní partneři 
rozhodli oslavit prací na zvelebe-

ní Františkánské zahrady – natíráním la-
viček, osvětlení a výklenků, zametáním 
pavučin, čištěním fontány a dalším vy-
lepšováním. S prací, která se nestihla udě-
lat kvůli dešti, jenž padal hotelu pro štěstí 
do další stovky let, zaměstnanci postup-
ně pokračují. Dnes se takovému počínání 
říká společenská odpovědnost či vstřícnost 
k životnímu prostředí. V hotelu Adria to 
pokládají za přirozenou součást toho, co 
k podnikání automaticky patří. Od samé-
ho počátku je zájem o okolí součástí fi lo-
zofi e hotelu. Karel Doubek, ředitel hotelu, 
dodává: „To, že se nám v našem pohledu 
na svět vcelku daří, dokládá i to, že jsme se 
loni stali TOP Odpovědnou fi rmou roku 
2011 a letos postoupili mezi posledních 
sedm kandidátů na českého ekologického 
Oskara – cenu Energy Globe Award.“

A jak do toho všeho zapadá poklad? 
Ve Františkánské zahradě byl u příležitos-
ti oslav vytvořen poklad pro hosty příští 
stoleté oslavy. Každý z účastníků byl vy-
zván, aby s sebou přinesl jakoukoliv drob-
nost, která by podle něj měla být nalezena 
v pokladu 12. září 2112 – všechny byly vlo-
ženy do truhly, kterou majitelé hotelu za-
pečetili. Hotel ADRIA Praha stále vlastní 
rodina původního zakladatele – dnes již 
třetí a čtvrtá generace následníků.

Karel Doubek připojuje: „Poklad je nyní 
uložen v útrobách hotelu Adria v podzem-
ní krápníkové jeskyni, kde bude střežen 
po dalších sto let. Můžete se na něj přijít 
podívat a spatřit ho na vlastní oči. Možná 
budete mít i to štěstí, že se na otevírání 
pokladu za sto let dostanete. Zatím jedi-
ná pozvánka na tuto událost je v unikátní 
knize S trojzubcem ke stolu, kterou jsme 
v rámci oslav stoletého výročí vydali.“ 

>>> www.hoteladria.cz

100 let 
Hotelu ADRIA Praha

12. září 2012 byl ve Františkánské zahradě shromážděn vzácný poklad, 

který znovu spatří světlo světa až 12. září 2112
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Zatímco Ameriku a Evropu zne-
jisťuje ekonomická krize, ruští 
a čínští turisté mají stále větší zá-

jem o cestování. Statistické údaje za prv-
ní pololetí 2012 například ukázaly, že 
počet čínských turistů, kteří vycestova-
li za hranice své země, se oproti minulé-
mu roku zvýšil o 20 %. V letošním roce se 
očekává, že čínských turistů bude 80 mi-
lionů. Ruští turisté jsou na tom ještě lépe. 
Za první pololetí 2012 vzrostl jejich po-
čet o 23 %. Společnosti Bookassist Czech 
Republic, poskytovatel online strategie 
a rezervačního systému pro hotely, a Pri-
moco, vydavatel lifestylových portálů 
o cestování RussianTraveller a Chinese-
Traveller, oznámily uzavření spolupráce 
s cílem podpořit návštěvnost hotelů a po-
skytovat svým klientům na trzích Ruska 
a Číny maximálně efektivní služby.

„Hotely musí – zejména v době krize – 
objevovat nové obchodní příležitosti a po-
silovat konkurenceschopnost. Jsem rád, 
že můžeme uzavřít partnerství s ruským 
portálem o cestování Russian Traveller.
ru,“ sdělil Jaromír Pažout, ředitel Boo-
kassist ČR & SR.

„Jsem šťastný z uzavření strategické-
ho partnerství s Bookassist. Pro hotely 
to představuje jasnou příležitost k pří-
mému oslovení nových trhů a možnost 
maximálně využít potenciál webu a re-
zervačního systému Bookassist,“ řekl 
Ladislav Semetkovský, generální ředitel 
Primoco Limited.

Co je RussianTraveller.ru & 
ChineseTraveller.cn
 Oba portály patří mezi největší lifestylové 
weby zabývající se cestováním po celém 
světě. Naleznete zde informace praktic-
kého i zábavného charakteru, reportáže, 
články, užitečné rady pro cestovatele, hor-
ké novinky ze stovek destinací a fascinují-
cí fotografi e z těch nejzajímavějších kou-
tů světa. A samozřejmě doporučení na ty 
nejlepší hotely v dané destinaci.
www.russiantraveller.ru – obsahu-
je informace o 190 zemích, tipy na 600 

destinací, 2 100 článků, 4 800 fotografi í, 
1 500 videí. Měsíční návštěvnost portálu 
je 600 000 unikátních čtenářů. 
www.chinesetraveller.cn – obsahuje infor-
mace o 150 zemích, tipy na 200 destinací, 
1 000 článků, 500 videí. Měsíční návštěv-
nost portálu je 100 000 unikátních čtenářů. 

Co je Bookasist
Bookassist® vytváří a spravuje online stra-
tegie pro hotely a hotelové skupiny. Ja-
ko poskytovatel špičkového online rezer-
vačního systému a online marketingu je 

v České a Slovenské republice lídrem. Pod-
le výzkumné agentury Deloitte patří mezi 
padesát nejrychleji rostoucích fi rem v Ir-
sku a do žebříčku Deloitte Top 100 techno-
logických fi rem v Evropě. Bookassist získal 
mnoho ocenění v oblasti online obchodu 
a marketingu a za technologické inovace – 
mimo jiné ocenění NetVisionary od Irské 
internetové asociace za online obchod.

>>> www.bookassist.com
>>> www.bookassist.cz

Bookassist oznamuje 
uzavření spolupráce 

s RussianTraveller.ru 
& ChineseTraveller.cn
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S výkonnou ředitelkou cestovní 
kanceláře EXIM tours Romanou 
Slížkovou se potkáváme 19. září 

2012, tedy krátce před hlavní sezonou 
zájezdů do exotických destinací.
Paní ředitelko, s čím přicházíte na trh?

Pro zimní sezo-
nu 2012/2013 jsme 
připravili  nejen 
osvědčené desti-
nace v teplých kra-
jích, které mají naši 
klienti rádi a kam 
už s námi létají řa-
du let, ale opět i ly-
žování v Alpách. 
Také představíme 
novinku, která je 
opravdovou exotickou bombou! Změn se 
dočkaly také zájezdy do Dominikánské re-
publiky a Mexika. Chceme totiž oživit na-
bídku i pro klienty, kteří už tyto destina-
ce znají „jako své boty“.

Kam se tedy cestovatelé budou moci 
s EXIMem podívat?

K destinacím, které si naši klienti 
oblíbili, patří Dominikánská republi-
ka, Kuba či venezuelská Isla Margarita. 
V Dominikánské republice jsme uděla-
li do koncepce zájezdů poměrně velký 
zásah: Přešli jsme na severní pobřeží. 

Už nelétáme na letiště Punta Cana, ale 
na dvě nová – Puerto Plata a Samaná. 
Rozhodli jsme se k tomu proto, že pobře-
ží dostupné z letiště Punta Cana už bylo 
na českém trhu delší dobu a naší snahou 
je nabízet neustále něco nového. Čísla 
naznačují, že to byl dobrý tah: u Domi-
nikánské republiky máme ve srovnání 
s loňským rokem velký nárůst objedná-
vek. Větší změnu jsme udělali také u zá-
jezdů do Mexika. I tato destinace je sou-
částí našich katalogů již několik let. Pro 
letošní rok jsme nově uzavřeli smlouvu 
s hotelovým řetězcem Oasis, který patří 
k tamní špičce. Díky velkým objemům 
nasmlouvaných ubytovacích kapacit se 
nám podařilo dosáhnout zajímavých ce-
nových relací, a tak se i tento krok uká-
zal jako velmi dobrý. Kromě destinací 
v Karibiku jsme úspěšní i s lety do Ke-
ni a na Zanzibar, které máme v nabídce 
třetím rokem. Každou sezonu zazname-
náváme nárůst prodaných zájezdů. Po-
čítáme s tím, že úspěšná bude i naše le-
tošní žhavá novinka Jamajka.

Ano, mnoho z nás už je na ni určitě na-
těšeno i díky písni „Jamajka“, kterou 
zpívá Pavel Bobek: „Tam, kde noci jsou 
samý žár, a každý den slunce zlatí ští-
ty hor, tam jsem se zastavil na dní pár, 
na pláži bílé zůstal stát můj vor. Tenhle 

Romana Slížková

Cestovní kancelář EXIM tours zahá-

jila činnost v létě 1993. Už řadu let 

je největší a nejúspěšnější cestovní 

kanceláří s největším obratem i zis-

kem na českém trhu. Dokládají to 

i mnohá prestižní česká i meziná-

rodní ocenění. EXIM tours je členem 

Asociace cestovních kanceláří České 

republiky a RDA Internationaler 

Touristik Verband. Jeho tým čítá 

na dvě stě sedmdesát stálých za-

městnanců a kolem stovky delegá-

tů. Kromě vlastních a franšízových 

provozoven realizuje podstatnou 

část prodejů prostřednictvím roz-

sáhlé sítě partnerských cestovních 

agentur. Součástí jeho podnikatel-

ské strategie je rozšiřování nabídky 

zájezdů do destinací, které ještě čes-

ký trh nezná, a také fl exibilita vůči 

trvale rostoucí poptávce po služ-

bách all inclusive. Před třemi lety 

odbavil miliontého klienta a stal 

se tak držitelem dalšího z rekordů 

polistopadové historie podnikání 

v cestovním ruchu v Česku. Jako 

vůbec první česká cestovní kance-

lář začal samostatně provozovat 

dálkové charterové lety, které za-

jistily lepší dostupnost exotických 

destinací, jako například Karibi-

ku, pro širší segment turistů. Těch, 

kteří využijí služeb EXIM tours, je 

každoročně víc než čtvrt milionu. 

EXIM tours před lety pro české tu-

risty objevil venezuelskou Isla Mar-

garitu, později Kapverdské ostrovy 

u břehů západní Afriky, zahájil pří-

mé charterové lety do Dubaje a za-

čal létat také do mexického Cancú-

nu. V roce 2011 v zájmu o exotickou 

Na Jamajku 
od prosince do dubna
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příběh svůj nám vyprávěl, jen když tu 
pravou náladu měl, prý kdo si trochu 
písku s sebou vzal, ten na Jamajku rád 
se vracíval…“

Jamajka je pro české cestovatele atrak-
tivní. Má vynikající pověst. Její jméno 
v nás evokuje absolutní exotiku, reggae, 
skvělé pláže, kokosové palmy, úžasné 
koktejly, nádherné západy slunce, zkrát-
ka vynikající dovolenkovou atmosféru. 
Exotika jak vyšitá! Navíc se s námi zájem-
ci na Jamajku dostanou poprvé v historii 
z Česka přímým letem. Jako první ji ta-
ké nabízíme celosezónně, tedy ne pouze 
dva tři lety, jak tomu bylo v České repub-
lice v minulosti. Na Jamajku létáme celou 
zimní sezonu od prosince 2012 do dub-
na 2013. Spolupracujeme tady s hotelo-
vým řetězcem Dekameron, s nímž máme 
dlouhodobě vynikající vztahy. Jamajku 
díky tomu českým turistům nabízíme 
za tak příznivé ceny, jakých tady nikdy 
nebylo dosaženo. 

Takřka ve všech destinacích jste přida-
li nové hotely a nabízíte je za lepší ceny 
než v loňském roce. 

Ano, téměř ve všech destinacích jsme 
díky zvýšeným objemům kontraktů do-
hodli výrazně lepší ceny. Důsledkem je, že 
klienty, kteří si naše zájezdy koupí včas, 
daleko víc (v porovnání s předchozími ro-
ky) cenově zvýhodňujeme. Tato obchodní 
politika se ukázala jako správná. Nárůst 
prodejů ve srovnání s loňským rokem je 
v tuto chvíli zhruba sto čtyřicet procent. 
A jsou destinace, jako Mexiko, které ma-
jí nárůst přes dvě stě procent! Za zmínku 
určitě stojí i Kapverdské ostrovy. Vždyc-
ky jsme sem vozili klienty jen v zimě, le-
tos poprvé i po celé léto – a úspěšně. Kap-
verdy jsou v kurzu!

Velkou stálicí v naší nabídce jsou Spo-
jené arabské emiráty a samozřejmě Tu-
nisko a Egypt. Za jistý pokles celkové po-
ptávky po Egyptu v České republice si 
částečně mohou Egypťané sami. Ale ne-
ní to jediný důvod. Výrazně tomu napo-
máhají hromadné sdělovací prostředky, 
které zveličily to, co se tam dělo. V tu-
ristických letoviscích u Rudého moře je 
bezpečno. Naštěstí zákazníci EXIM tours 
i smluvní prodejci vědí, že renomovaná 

cestovní kancelář si nedovolí poslat kli-
enty někam, kde by jim hrozilo nebez-
pečí. Ten, kdo situaci v pobytovém místě 
opravdu zná, zpravidla není zahraniční 
reportér bažící po senzaci, ale touroperá-
tor, který je s destinací v permanentním 
pracovním kontaktu. Egypt je dopravně 
nejbližší, cenově přívětivou koupací des-
tinací, kam se čeští turisté mohou uchýlit 
ze středoevropské zimy. Je vzdálen pou-
hé čtyři a půl hodiny letu. V lednu a pro-
sinci se tam teploty pohybují kolem pět-
advaceti stupňů Celsia. V Hurghadě jsme 
momentálně na stejných objemech proda-
ných pobytů a rezervací jako loni a v Mar-
sa Alam zaznamenal EXIM tours nárůst 
o pětačtyřicet procent.

Vaším dalším počinem pro zimní sezo-
nu jsou lyžařské zájezdy…

V katalogu LYŽOVÁNÍ nabízíme zájezdy 
do Rakouska, Itálie, Švýcarska a Francie. 
V loňském roce jsme tento produkt uvedli 
na trh poprvé. Naprosto vybočuje z tradič-
ní nabídky cestovní kanceláře EXIM tours. 
Do loňského roku jsme dělali výhradně 
letecké zájezdy do teplých krajin. Cesty 
s individuální dopravou za sněhovými 
radovánkami byly zcela mimo naše pro-
duktové portfolio. S první sezonou – zima 
2011/2012 – jsme spokojeni. Máme silné 
zázemí klientů, kteří chtějí jezdit s EXI-
Mem. Základ zájemců o zimní lyžařské 
pobyty se rekrutoval právě z jejich řad. 
Samozřejmě přišli i noví zákazníci, kteří 
s námi poté naopak poprvé letěli na kou-
pací dovolenou. Máme ohromnou radost, 
že i tento produkt je životaschopný a že 
ve srovnání se stejným obdobím loňské-
ho roku u něho zaznamenáváme velký ná-
růst rezervací, o zhruba tři sta procent. 

>>> www.eximtours.cz

dovolenou jednoznačně vedl Kari-

bik. Vedle charterových letů do Do-

minikánské republiky a na Kubu 

vozí EXIM tours turisty i do Keni 

a na Zanzibar. 

Letní nabídka EXIM tours v sou-

časnosti zahrnuje Maroko, Egypt, 

Tunisko, Turecko, řecké ostrovy 

Krétu, Rhodos, Samos, Kos, Korfu, 

Lefkadu, Zakynthos, španělské po-

břeží a Mallorku, stále populárnější 

Bulharsko, Maltu, Sardinii, Sicílii, 

Kalábrii a oblíbený Kypr, ale také 

netradiční Island. Z exotických de-

stinací nabízí Kapverdské ostrovy 

a Spojené arabské emiráty. Velmi 

rozsáhlý je i výběr míst, kam EXIM 

tours zajišťuje zájezdy na míru pro 

skupiny i jednotlivce. Portfolio nabí-

zených produktů celoročně zpestřují 

také letecké eurovíkendy. 

Zimní nabídka lyžařských pobytů 

EXIM tours s individuální dopra-

vou pak zahrnuje oblíbená, špičkově 

vybavená francouzská, italská, ra-

kouská a švýcarská alpská lyžařská 

střediska. 

Aktivní obchodní politiku EXIM 

tours dokazují i dceřiné cestovní 

kanceláře v Polsku (EXIM tours Po-

land), na Slovensku (Kartago tours 

Slovakia), v Maďarsku (Kartago 

tours Hungary) a v Rumunsku (Kar-

tago tours Romania), které na tam-

ních trzích zaujímají významné 

postavení. Společně tvoří největší 

středoevropské uskupení v oboru. 

Roční obrat holdingu EXIM tours 

přesahuje osm miliard korun.
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Sekce památek a významných 
turistických cílů 
Asociace cestovních kanceláří České re-
publiky (ACK ČR) třetím rokem systema-
ticky prosazuje úzkou spolupráci cestov-
ních agentur a kanceláří a památkových 
turisticky významných objektů. Letos, v ro-
ce 70. výročí lidické tragedie, uspořádala 
prezentaci Památníku Lidice, aby své členy 
inspirovala ke koncipování jeho návštěv. 
V úvodu ředitel Památníku dr. Milouš Čer-
vencl seznámil účastníky s minulostí, sou-
časným stavem a záměry Památníku Lidi-
ce. Ten krom objektů v Lidicích spravuje 
i pietní místa v Ležákách a Letech. Nedáv-
no prošel zdařilou přestavbou, a tak dnes 
disponuje skvěle koncipovanou emotiv-
ní multimediální expozicí „A nevinní byli 
vinni“. Ta sice předpokládá základní zna-
losti relevantních dějinných okamžiků, 
avšak její průvodci jsou připraveni je ná-
vštěvníkům objasnit. 

Děj lidické tragedie 
se začal odvíjet 27. května 1942, po atentá-
tu na Reinharda Heydricha. Z toho byl ob-
viněn i občan pocházející z Lidic. Přestože 
proti němu nebyl nalezen jediný usvědču-
jící důkaz, rozhodli se okupanti pomstít 
na celém obyvatelstvu vyhlazením Lidic. 
Ty v té době čítaly 503 obyvatel. 10. června 
1942 bylo 173 lidických mužů zastřeleno. 
Všechny ženy a děti byly na tři dny uzavře-
ny do tělocvičny zdejšího gymnázia, a po-
té rozděleny. Ženy převezli do koncentrač-
ního tábora v Ravensbrücku. Některé děti 
byly vybrány na převýchovu do němec-
kých rodin či ústavů, ostatní otráveny vý-
fukovými plyny v Chełmnu nad Nerrem. 
Ze 105 dětí jich přežilo pouhých sedmnáct. 
Zničení lidských životů nacistům nestači-
lo a srovnali se zemí celou obec včetně kos-
tela a hřbitova. 

Dnes je na místě původní obce 
pietní území v podobě citlivě udržova-
ného parku. Známý kříž s trnovou koru-
nou z ostnatého drátu označuje hromadný 
hrob lidických mužů. Umístění význač-
ných budov připomínají decentní patníč-
ky. Směrem k novým Lidicím najdeme po-
mník lidickým dětem (a dětským obětem 

všech válek) od akademické sochařky 
prof. Marii Uchytilové, ke kterému lidé 
spontánně pokládají dětské hračky. Odtud 
vede cesta k Růžovému sadu, založenému 
v padesátých letech z podnětu anglického 
spolku „Lidice budou žít“. V současnosti se 
v něm nachází 25 tisíc růžových keřů. Sad 
čítá na 250 různých odrůd růží, které jsou 
zasazeny na 3,5 ha. Je to jeden z největších 
růžových sadů ve střední Evropě.

Součástí Památníku je Lidická galerie
Ta se nachází v nových Lidicích, půl kilo-
metru od Růžového sadu. Stálá expozice 
Lidické sbírky výtvarného umění obsahu-
je soubor umění 20. a 21. století. Jsou tu 
k vidění díla autorů české poválečné do-
by (František Foltýn, František Gross, Eva 
Kmentová či Rudolf Uher), ale také zahra-
ničních umělců (Gerhard Richter, Jose-
ph Beuyse, Wolf Vostela či Sigmark Pol-
ke). Rok od roku se rozšiřuje o desítky děl 
darovaných Lidicím. V patře objektu jsou 
pořádány příležitostné výstavy. Každoroč-
ně od května do konce října se tam ná-
vštěvník setká s mimořádným zážitkem: 
Galerie Lidice vystavuje početný soubor 
oceněných prací příslušného ročníku Me-
zinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice. 
Jde o jednu z největších a nejstarších vý-
stav dětského umění v Evropě i ve světě 
a stojí za pozornost i v jiné souvislosti. Pro 
návštěvníka, který zrovna procítil tíhu li-
dické tragédie, jsou stovky dětských kreseb 
a výtvarných objektů příležitostí k nadech-
nutí, úsměvu a naději. 

Lidice žijí!
Poslední fáze prezentace se uskutečnila 
v restauraci Lidické galerie, kde účastníci 
ocenili špičkovou gastronomii i profesio-
nální úroveň obsluhy. Růžový sad je mís-
tem, kde se uzavírá řada sňatků. Finále pa-
třilo kytici lidických růží pro předsedkyni 
Sekce památek a významných turistických 
cílů ACK ČR PhDr. Jolanu Kopřiva Mysliv-
covou, poděkování za inspiraci řediteli 
a pracovníkům Památníku a společnému 
přání, aby se Památník dařilo prezentovat 
co nejvíce lidem jako zážitek, který přenese 
poselství Lidic všem generacím a zemím.

>>> www.ackcr.cz

Lidice jako prožitek

Klubový den Asociace cestovních 
kanceláří ČR 26. 9. 2012 se ko-
nal v Pivovarském muzeu v Kos-

telci nad Černými lesy. Předcházela mu 
návštěva Modrých dveří. Tato kavárna 
na kosteleckém náměstí je součástí uni-
kátního psychoterapeutického centra, 
které vybudovali a podporují manželé Si-
vekovi. Poskytuje skvělé občerstvení a zá-
zemí zvláště maminkám s dětmi a záro-
veň je chráněnou dílnou.

Řízení Klubového dne se ujal předse-
da ACK ČR Viliam Sivek. Filip Remenec 
z CzechTourism hovořil o výsledcích mar-
ketingových průzkumů i o tom, jak se 
ACK ČR může zapojit do přípravy chysta-
ných akcí. Zástupce Czech Credit Bureau 
Luděk Mácha demonstroval, jak posoudit 
důvěryhodnost obchodního partnera při 
využití veřejných zdrojů. Představil ban-
kovní i nebankovní registr úvěrových 

ACK ČR 
v Kosteleci nad 
Černými lesy



informací a metody získávání informa-
cí s tím, že rizikovost fi rem je možné po-
drobně zkoumat i podle osob. V rámci 
systému Cribis je přitom kancelář schop-
na najít i případy, kdy podnikatel úmy-
slně založí fi rmu jménem své manželky. 
Na toto téma navázala rekapitulace průbě-
hu uplynulé sezony a otázka ochrany zá-
kazníků v případě úpadku cestovní kan-
celáře. Zástupci společnosti Veletrhy Brno 
představili novinky, které čekají účastní-
ky veletrhů GO a Regiontour 2013. O vyvr-

cholení programu se postarala hostitelská 
fi rma Dej Bůh štěstí, která pivovar, kde se 
zatím pivo nevaří, provozuje. Místní nad-
šenci zatím čepují piva malých českých 
pivovarů, pořádají nejrůznější kulturní 
a gastronomické akce a dávají dohroma-
dy pivovarské muzeum s původním stroj-
ním vybavením.

>>> www.ackcr.cz
>>> www.pivovarkostelec.cz
>>> www.modredvere.cz
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Moderní pavilon 
v sanatoriu Janáček

V Lázních Teplice nad Bečvou 17. září 
2012 slavnostně otevřeli nový mo-
derní pavilon v lázeňském sanato-

riu Janáček. Nechyběli při tom prezident 
Svazu zdravotních pojišťoven ČR, gene-
rální ředitel Zdravotní pojišťovny minis-
terstva vnitra České republiky Jaromír 
Gajdáček, starostka města Hranice Radka 
Ondriášová ani členové zdejšího zastupi-
telstva Miroslav Reindl a Jaroslav Sedláček.

Projekt vypracovala projekční kance-
lář STOPRO. Stavební práce z podstat-
né části realizovala firma Rapos. Velký 
podíl na zařízení interiérů měla firma 

 Lena  nábytek. Výstavbu bazénu zabezpe-
čila fi rma Sportakcent, vzduchotechniku 
pak fi rma Klempax. Slovenská fi rma FI-
SA manželů Saskových, kteří už pro Lázně 
Teplice nad Bečvou vytvořili wellness v lá-
zeňském sanatoriu Moravan, se postara-
la o saunu. Celkové náklady včetně oprav 
z roku 2011 se pohybují okolo 65 milio-
nů korun, 30 milionů přitom pokryl úvěr 
poskytnutý Českou spořitelnou. Jedním 
milionem korun přispělo město Hranice.

Vybudováním rehabilitačního bazénu 
Lázně Teplice nad Bečvou reagovaly i na si-
tuaci, kterou s sebou nese novela indikač-
ního seznamu pro lázeňskou péči, v níž 
dochází k podstatným změnám podmí-
nek léčby. Vyhláška mimo jiné rozšiřuje se-
znam lázeňských míst vhodných pro léč-
bu některých indikací. Lázně Teplice nad 
Bečvou tak budou kromě kardiaků a paci-
entů s poruchami výměny látkové a žláz 

s vnitřní sekrecí léčit i pacienty s nervový-
mi onemocněními a nemocemi pohybo-
vého aparátu. Předsedkyně představen-
stva a výkonná ředitelka Lázní Teplice nad 
Bečvou Irena Vašicová k tomu řekla: „Ráda 
bych zdůraznila, že pro Lázně Teplice nad 
Bečvou vždy byla a bude hlavním zaměře-
ním péče o kardiologicky nemocné paci-
enty. Srdce máme koneckonců i v našem 
logu. Provozujeme jediný kardiorehabili-
tační ústav v České republice. Jsme ovšem 
po všech stránkách připraveni poskytovat 
vysoce odbornou léčbu i pacientům s one-
mocněním pohybového aparátu i nervo-
vými nemocemi, a to v celé šíři indikací 
tak, jak nám to umožňuje nový indikač-
ní seznam. Prostory lázeňského sanatoria 
Janáček jsme se snažili posunout na vyš-
ší úroveň nejen po stránce estetické, ale 
především rozsahem poskytovaných slu-
žeb. Pro fi remní klientelu, která k nám čas-
to jezdí, v něm vznikla nová konferenční 
místnost, moderní kavárna a bowling.“

>>> www.ltnb.cz
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Mezinárodní veletrhy 
GO a REGIONTOUR jsou tradičně největ-
ší prezentací cestovního ruchu v regio-
nu střední Evropy. V roce 2013 bude mít 
premiéru komplexní prezentace možnos-
tí, jak trávit volný čas, což je návštěvnicky 
úspěšný model ze zahraničí. Nejvýraznější-
mi vystavovateli budou kraje, byť veletrhy 
nestojí jen na nepřeberném množství je-
jich atraktivit. REGIONTOUR se stal ucele-
nou přehlídkou turistických možností ne-
jen v regionech Čech, Moravy a Slezska, ale 
i v regionech dalších, zejména evropských 
zemí. Představují se tu velká přeshranič-
ní regionální sdružení po boku mikrore-
gionů, známá střediska vedle míst dosud 
turisty takřka neobjevených, destinační 
managementy, ubytovatelé – od meziná-
rodních hotelů až po nejmenší penziony, 
cestovní kanceláře a další provozovatelé ši-
roké škály služeb – od akvaparků přes ly-
žařské areály až po muzea nebo galerie. 

Veletrh GO 
nabízí barevnou paletu cestovatelské inspi-
race. Je platformou interakce – příležitostí 
k navazování osobních kontaktů, jakou in-
ternet ani jiná média nemohou nikdy zce-
la nahradit. Víc než na jiných veletrzích 
tady platí, že nezáleží tolik na velikosti 
a umístění stánku jako na nápaditosti. Ja-
ko vystavovatelé můžete bezprostředně re-
agovat na podněty potenciálních zákazní-
ků a poskytnout jim informace pro jejich 
rozhodování. Důležitá je rovněž schop-
nost veletrhu GO útočit na všechny smys-
ly a nabídnout emotivní zážitek. Rok od ro-
ku proto víc a víc vystavovatelů preferuje 
dynamické pojetí svých prezentací. Dal-
ší předností obou veletrhů je multifunkč-
nost. Neslouží jen jako účinný odbytový 
kanál, ale také k průzkumu trhu a upevňo-
vání image. V Brně tak můžete cílit na od-
borníky i na širokou veřejnost, převažují-
cí o víkendových dnech. 

Doprovodný program
GO a REGIONTOUR jsou proslulé od-
borným doprovodným programem. Re-
prezentativně obsazené konference, 

semináře i workshopy se konají za velké-
ho zájmu profesionálů v oboru cestovní-
ho ruchu i novinářů. S vaší prezentací – 
ať už ji pojmete formou semináře, tiskové 
konference nebo pódiového vystoupení – 
vám poradí odborníci z pořádající společ-
nosti Veletrhy Brno. 

K veletrhům neodmyslitelně patří také 
odborné soutěže. Tou nejprestižnější je 
Velká cena cestovního ruchu, kterou spo-
lečně vyhlašují společnost Veletrhy Brno 
a vydavatelství C.O.T. media. Soutěž zvi-
ditelňuje výjimečné a vysoce kvalitní po-
činy v oblasti cestovního ruchu a upozor-
ňuje na atraktivní novinky.

Potenciál církevní turistiky
Stěžejním tématem bude opět církevní tu-
ristika. Pořadatelé úzce spolupracují s Čes-
kou biskupskou konferencí, v jejímž čele 
navštívil veletrhy v roce 2011 a 2012 kardi-
nál Dominik Duka. Jednal zde s odborní-
ky o možnostech rozvoje církevní turisti-
ky, pro kterou mají kraje České republiky 
dobré předpoklady. Vznikla tak platforma 
pro další spolupráci, která se během roku 
rozvinula do podoby projektů – některé se 
již uskutečnily, další se chystají – které bu-
dou v roce 2013 prezentovány na veletrž-
ním workshopu.

Aktivní dovolená táhne
Zvláštní pozornost bude i v roce 2013 vě-
nována aktivní dovolené, cykloturistice, 
lodím a všemu, co k nim patří. Po úspěš-
ném rozšíření veletrhu GO o návštěvnicky 
atraktivní témata jako canyoning, rafting 
a další outdoorové aktivity je logické jeho 
doplnění o lodě a charterové lety. Dalším 
klíčovým tématem bude golfová turistika, 
jejíž popularita stále roste. Vedle cestov-
ních kanceláří zaměřených na tento spe-
cifi cký segment se návštěvníci mohou těšit 
na prezentace golfových resortů. Minulý 
REGIONTOUR představil projekt Cyklotu-
ristika v regionech České republiky. Tato 
speciální prezentace měla za úkol uceleně 
propagovat nabídku subjektů, jež své služ-
by přizpůsobují požadavkům cyklistů. Pre-
zentaci cyklistických tras, speciálních map, 

nových modelů kol i cyklistických potřeb 
a doplňků opět ve spolupráci se společnos-
tí Veletrhy Brno organizuje zájmové sdru-
žení Cyklo Klub Kučera Znojmo. 

Živá pozvánka 
na zahraniční dovolenou
Již počtvrté se v rámci veletrhu GO usku-
teční komponovaný pódiový program, 
na kterém se podílejí obě největší oboro-
vá sdružení – Asociace cestovních kance-
láří ČR i Asociace českých cestovních kan-
celáří a agentur – a také národní turistické 
centrály. Pro rok 2013 jeho motto zní: „Ve-
letrh GO = ochutnávka, zážitek a výběr do-
volené na jednom místě“.

Za regionální gastronomií 
s mistry kuchaři
V předchozích letech byla v rámci veletr-
hů propagována česká kuchyně a její re-
gionální speciality. Na tuto tradici naváže 
nový Festival krajových specialit a regio-
nálních potravin RegFoodFest. Ten bude 
na brněnském výstavišti probíhat souběž-
ně se soutěží Gastro Junior Brno – Bidvest 
Cup. RegFoodFest je festival koncentrují-
cí na jednom místě ochutnávku krajových 
specialit z Česka i zahraničí a prezentaci 
a prodej regionálních potravin. Návštěv-
níci tedy mohou srovnávat umění kucha-
řů z prestižních restaurací se soutěžícími 
Gastro Junior Brno – Bidvest Cup 2013 – 
budoucími profesionály v oboru kuchař, 
číšník a cukrář. 

>>> www.bvv.cz/go-regiontour

GO a REGIONTOUR 
– růst díky novým tématům

Vždy v polovině ledna se na brněnském výstavišti setkávají lidé, kteří 

se zabývají cestovním ruchem – ať už na úrovni státu, krajů, měst a obcí 

či poskytovatelů služeb. Takto vysoká koncentrace odborníků se 

v tuzemsku vyskytne jen jednou za rok. Kdo chce být při tom, měl by si 

do kalendáře zapsat termín konání příštího ročníku: 17.–20. ledna 2013. 



CzechTourism 16. října 2012 uspo-
řádal v pražském hotelu Fusion 
workshop. Agenturám a dalším 

incomingovým subjektům bylo k dispozi-
ci osmnáct ředitelů jeho zahraničních za-
stoupení z Beneluxu, Číny, Francie, Itá-
lie, Mexika (s působností pro Latinskou 
Ameriku), Německa, Polska (s působnos-
tí pro Litvu a Lotyšsko), Rakouska, Ruska 
(s působností pro Bělorusko a Estonsko 
a země střední Asie), Slovenska, Španěl-
ska (s působností pro Portugalsko), Švéd-
ska (s působností pro Skandinávii a Fin-
sko), Ukrajiny, USA (s působností pro 
Kanadu). Při té příležitosti jsem generál-
ního ředitele CzechTourismu Ing. Rosti-
slava Vondrušku požádal o několik slov.

Letošní porada ředitelů zahraničních 
zastoupení CzechTourism, v jejímž rámci 
už tradičně workshop organizujeme, má 
punc zvláštnosti v tom, že hlavním téma-
tem není hledání, kde snižovat  náklady. 

Máme to štěstí, že budeme disponovat 
lehce zvýšeným rozpočtem. Jednáme te-
dy o tom, jak tyto finanční prostředky 
efektivně využít. Chceme se přitom vy-
hnout jejich alikvotnímu plošnému roz-
dělení. Chceme investovat do trhů, které 
mají okamžitou odezvu anebo jsou z hle-
diska subjektů podnikajících v českém 
incomingu vnímány jako strategické. Zá-
roveň vyhodnocujeme formy své přítom-
nosti na jednotlivých zdrojových trzích. 
Uvažujeme, kde mít plnohodnotnou kan-
celář, kde využít PR fi rmu apod. Uplatňu-
jeme tedy diferencovaný přístup.

Předseda horní komory Parlamentu 
České republiky Milan Štěch ve vámi 
zprostředkovaném interview pro toto 
vydání Všudybylu zmínil senátní misi 
do Indie. Konstatoval, že z Indie, kde 
žije na tři sta padesát milionů veli-
ce bohatých lidí, do Česka jezdí jen 
málokdo.

V Indii působíme čtyři roky. Z toho první 
dva roky formou PR a využívání marketin-
gových příležitostí, poté jsme tam dva roky 
měli kancelář. Tu už příští rok nebudeme 
plnohodnotně provozovat. Neplatí ale, že 
bychom Indii opouštěli. Indie je perspek-
tivní trh! Je to otázka priorit. Nyní se víc za-
měřujeme na teritoria jihovýchodní Asie, 
která se k cestám do Evropy jeví vstřícnější. 

Cílem intenzivních aktivit zřejmě všech 
národních západoevropských touristbo-
ardů je Čína.

To platí i pro CzechTourism. Čína je 
nejen obrovské odbytiště pro průmysl 

s množstvím příležitostí pro české fi rmy, 
ale také významný zdrojový trh pro čes-
ký incoming. Od 1. ledna 2013 tam bude-
me přítomni na dvou místech. V Šanghaji, 
kde otevíráme novou kancelář, a v Pekin-
gu, kde budeme působit formou marke-
tingového a PR partnerství se subjektem, 
který vybereme v závěru roku. Tím naše 
aktivity v Číně do příštích let rozhodně ne-
končí. Budeme se prezentovat v Hongkon-
gu a na příbuzném trhu v Singapuru.

A budou tamnímu růstu popularity Čes-
ké republiky stačit česká konzulární 
pracoviště? Bude dostatek víz pro byz-
nysmeny a turisty?

To je výzva pro všechny zúčastněné. 
Nicméně, situace se velmi zlepšila, a to 
i díky otvírání vízových center. V zásadě 
by to neměl být problém. 

>>> www.czechtourism.cz
>>> www.kudyznudy.cz
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Porada ředitelů 
zahraničních zastoupení 

CzechTourism

!
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Rozhovor s manažerem veřejných 
zakázek NSP II a NSK2 za Svaz 
průmyslu a dopravy ČR a před-

sedou Koordinační rady Ing. Bohumi-
lem Mužíkem jsem 8. října 2012 zahájil 
konstatováním, že otázka konkurence-
schopnosti hospodářství je postavena 
nejen na odbytištích a kupní síle domá-
cího trhu, na energiích a surovinách, ale 
zejména na lidských zdrojích. Obrov-
ským problémem v Česku je nízká pres-
tiž učňovského a technického školství. 

Ano, zaměstna-
vatelé jsou již del-
ší dobu vážně zne-
pokojeni z vývoje 
na českém trhu prá-
ce a evidentních 
faktorů ohrožují-
cích jejich podni-
kání a konkuren-
ceschopnost. Řadu 
let kritizují líbivou 
politiku školství 
s negativním dopadem na technické pro-
fese všech úrovní, neexistenci kvalifiko-
vané prognózy vývoje potřeb, hodnocení 
úspěšnosti škol apod. Zároveň ale nejen 
kritizují, nýbrž také deklarují připrave-
nost spolupracovat na inovativních ná-
vrzích opatření, která by kritickou situa-
ci na trhu práce a v oblasti celoživotního 
učení řešila. Nezřídka se stává, že nasta-
lou situaci pracovníci Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR kladou 
za vinu rodičům dětí rozhodujícím o je-
jich dalším vzdělávání. Rodiče se však roz-
hodují podle toho, jaké informace dostáva-
jí. A poskytované informace nejsou právě 
nakloněny řemeslným a technickým obo-
rům. Přitom konkurenceschopnost na-
šich zemí vždy tkvěla v řemeslné invenci 
obyvatelstva předávané z generace na ge-
neraci. Co na tom, že nám „Brusel“ říká: 
„Co chcete? Máte největší počet řemeslní-
ků v Evropské unii. Deset procent!“ Čes-
ká ekonomika další dělnické a technické 
profese potřebuje, a ještě nějakou dobu po-
třebovat bude. Jsou fi rmy, které se odstě-
hovaly a nyní mají zájem se vrátit. Mimo 
jiné proto, že podmínky na Dálném výcho-
dě doznávají radikálních změn. Už to tam 
přestává být „Klondike“. Ale bohužel, do-
statek kvalifi kované pracovní síly tu není 
ani pro fi rmy, které zůstaly. Chybí značné 
množství řemeslně disponovaných a tech-
nicky vzdělaných lidí. Tato situace určitě 
není dána jen volbou rodičů, ale různými 
dalšími okolnostmi, jako je demografi cká 
křivka – stále nižší počet dětí, a tedy i dě-
tí vstupujících do středního školství (cca 
o 40 tisíc méně) a na druhé straně odchody 
silných poválečných ročníků do penze. To 

by však nebylo tak kritické, kdyby v rám-
ci jednotlivých stupňů vzdělávání byly za-
chovány dřívější vstupní parametry. Tím, 
jaké jsou dětem vytvořeny podmínky pro 
vstup do maturitních oborů, se veškerý 
propad počtu žáků odehrává právě v uč-
ňovském školství. 

Lze se divit, že rodiče preferují maturit-
ní obory, když je vstup na střední ško-
lu bez přijímacích zkoušek či jakýchko-
liv limitů?

Proto kvituji, že tehdejší ministr Dobeš 
veřejně vyhlásil, že státní maturitu neu-
dělá dvacet procent absolventů. Už jen ta-
to informace způsobila, že se rodiče zača-
li zamýšlet nad tím, do kterých učebních 
oborů by své děti dali, protože se obáva-
li, že po čtyřech letech studia jejich rato-
lest neudělá maturitu a nebude mít nic. 
Začali uvažovat, jestli se k maturitě ne-
dobrat z druhé strany: nechat dítko vyu-
čit a pokud mu to půjde, nechat je vystu-
dovat maturitní nástavbu, což je daleko 

lepší, než po čtyřech letech studia vyho-
zený student, který nemůže jít do praxe, 
protože nemá patřičné praktické vzdělá-
ní. Systém, který připravujeme, proto vy-
tváříme i pro tyto skupiny absolventů, 
kteří na trhu práce nezískají uplatnění, 
protože nedostali informace, jaká je jejich 
uplatnitelnost. Je jasné, že armádu neza-
městnaných netvoří pouze věková skupi-
na nad padesát let a ti, kdo celý život pra-
covali v jedné fabrice, kterou jim zavřeli, 
ale že se rapidně zvyšuje procento neza-
městnaných, kteří nikdy nepracovali a re-
krutují se z řad absolventů pro trh nepo-
třebných oborů vzdělání. 

Národní soustava povolání a Národ-
ní soustava kvalifi kací spolu s princi-
py zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání 
a ověřování výsledků dalšího vzdělá-
vání představují pro zaměstnavatele 
základ nového přístupu k odbornému 
vzdělávání.

Má-li se práce na Národní soustavě 
povolání a Národní soustavě kvalifi ka-
cí, potažmo na systému dalšího profes-
ního vzdělávání, zúročit ve zlepšení si-
tuace oblasti vzdělávání, je třeba udělat 
několik věcí. Za prvé, akceptovat názory 
a požadavky zaměstnavatelů k odstra-
nění bariér, které defi novali v materiálu 
s názvem Shrnutí podnětů a názorů sek-
torových rad – zástupců zaměstnavatelů 
v rámci řešení průřezových témat a zá-
sadních bariér v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů v České republice, kde jednoznač-
ně popisují základní problémy v počáteč-
ním a dalším vzdělávání. Tuto studii by 
státní správa měla chápat jako zadání 
od zaměstnavatelů. 

Spolupráce škol a podniků je velice 
aktuální téma, které se dosud nedosta-
lo do podoby systémového opatření, jež 
by vyústilo v čerpání evropských peněz 
do systému platného i v následujícím ob-
dobí. Je třeba zrovnoprávnit vztahy me-
zi zaměstnavateli a vzdělávacími institu-
cemi. Pokud budou zaměstnavatelé chtít 
podpořit vzdělávací instituce, ať už mate-
riálně-technickým vybavením, motivač-
ně při náboru pomocí stipendií, stážemi 
učitelů a žáků atd., měli bychom pro to 
mít jasná ekonomicko-právní pravidla 
s jasnými výstupy a jasným přínosem 
pro obě strany.

Je třeba zrovnoprávnit 
vztahy mezi zaměstnavateli 
a vzdělávacími institucemi

Zaměstnavatelé jsou vývojem na českém 

trhu práce vážně znepokojeni. Řadu 

let kritizují neexistenci kvalifi kované 

prognózy vývoje potřeb a hodnocení 

úspěšnosti škol.

Ing. Bohumil Mužík
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Na trhu se nyní objevují disproporce 
toho charakteru, že některé nízkokapa-
citní obory už z počátečního vzdělává-
ní nezískávají vůbec žádné absolventy 
– odborníky. To je v mnoha případech 
ohrožující. Jako příklad mohu uvést ke-
ramiky. Tři klíčové školy – v Horní Bří-
ze, Karlových Varech a v Bechyni – kte-
ré dříve v různých oborech produkovaly 
odborně zdatné absolventy v potřebném 
počtu, už své třídy vinou malého zájmu 
a nízké propagace oboru zdaleka nena-
plňují. Totéž se děje v potravinářství. Po-
slední bašta tohoto oboru, Pardubická 
potravinářská škola, už delší dobu ne-
produkuje například absolventy nedo-
statkového oboru mlynář. Další problé-
my tohoto typu se vyskytují ve sklářství, 
v textilu i jinde, a my chceme, aby pro ty-
to nízkokapacitní obory byla vytvořena 
vzdělávací centra, která zaměstnavate-
lé materiálně-technicky i jinak podpoří. 
Centralizace výuky v regionech by však 
pomohla i nosným oborům národního 
hospodářství, jako jsou strojírenství, do-
prava a logistika apod. Zkrátka jsou pozi-
ce, na které lze jen obtížně připravit kva-
lifi kované pracovníky v systému dalšího 
vzdělávání. 

Třetím tématem je podpora technické-
ho školství, která závisí zejména na pe-
nězích, respektive na změně systému 
financování škol. Ty by neměly být fi-
nancovány podle počtu žáků, ale podle 
materiálně-technické a fi nanční nároč-
nosti výuky, na což už resort školství čás-
tečně slyší.

Pokud by čtenáři Všudybylu měli zá-
jem získat více informací o systému 
dalšího profesního vzdělávání v podo-
bě Národní soustavy povolání a Národ-
ní soustavy kvalifikací, mohou navští-
vit webové stránky www.nsp.cz, www.
narodni-kvalifi kace.cz, www.sektorove-
rady.cz nebo www.vzdelavaniaprace.cz. 
Na stránkách NSP v sekci Informační ma-
teriály naleznou i shrnutí průřezových 
témat, které zpracovaly sektorové rady. 
Zájemcům je k dispozici také realizační 
tým obou soustav, pracující v konsorciu 
složeném ze Svazu průmyslu a dopravy 
ČR, Hospodářské komory České republi-
ky a společnosti Trexima.

>>> www.nsp.cz
>>> www.narodni-kvalifi kaca.cz
>>> www.sektoroverady.cz
>>> www.vzdelavaniaprace.cz

V Best Western Premier Hotelu In-
ternational Brno se 25. a 26. září 
2012 uskutečnila konference Come 

& Stay pořádaná u příležitosti Světového 
dne cestovního ruchu. Jejím tématem bylo 
„síťování jako princip spolupráce v desti-
naci“. Záštitu nad konferencí převzali mi-
nistr pro místní rozvoj Kamil Jankovský 
a hejtman Jihomoravského kraje Michal 
Hašek. Mezi mluvčími a diskutujícími, 
které moderoval Václav Žmolík, byli ře-
ditel odboru cestovního ruchu Minister-
stva pro místní rozvoj ČR Aleš Hozdecký, 
zástupci akademické sféry a destinačních 
managementů, kteří shodně deklarovali 
důležitost spolupráce veřejného sektoru 
s privátní sférou a místní komunitou.

Druhý den konference byl pod taktov-
kou Centrály cestovního ruchu Jižní Mora-
va, jejíž ředitelka Zuzana Vojtová předsta-
vila úspěšné jihomoravské a příhraniční 
projekty. Mimo jiné řekla: „V roce 2008 
jsme začali spolupracovat s Dolním Ra-
kouskem projektem EUREG/Otour.net. 
Společná práce na vytváření přeshraniční 
sítě spolupracujících subjektů měla velký 
přínos pro profesionály cestovního ruchu 
i turisty z obou stran hranice. Během čtyř 
let jsme se navzájem poznávali a navázali 
pracovní i mezilidské kontakty. A co je nej-
důležitější, společná práce nás inspirovala 

k přemýšlení o dalších aktivitách. Nyní je 
společných česko-rakouských projektů již 
devět. Nejčastějším tématem je samozřej-
mě vinařství, které pojí naše regiony, ale 
také cykloturistika, regionální potraviny 
a společné historické kořeny. Na ty odka-
zuje třeba nejnovější projekt Po stopách 
Liechtensteinů, jehož cílem je marketin-
gově využít téma historie rodu Liechten-
steinů na území Jihomoravského kraje 
a Dolního Rakouska a podpořit cestovní 
ruch v příhraničním regionu.“

>>> www.comeandstay.orq
>>> www.ccrjm.cz
>>> www.hotelinternational.cz

Setkání u příležitosti 
Světového dne 

cestovního ruchu
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V rámci návštěvy generálního ře-
ditele společného podniku SE-
SAR (Single European Sky ATM 

Research Joint Undertaking) Patricka Ky 
v České republice se 9. října 2012 v Národ-
ním integrovaném středisku řízení leto-
vého provozu uskutečnil specializovaný 
workshop pro zástupce českého vojenské-
ho i civilního letectví.

SESAR představuje základní technolo-
gický pilíř probíhající transformace slu-
žeb řízení letového provozu a v letech 
2007–2016 disponuje rozpočtem téměř 
9 miliard eur. Aktuálně se na činnosti 
podniku SESAR podílí více než 110 spo-
lečností (poskytovatelé služeb řízení leto-
vého provozu, provozovatelé letišť, letečtí 
dopravci a dodavatelský průmysl), které 
spolupracují na více než 300 rozvojových 
projektech. Cílem je průběžné zavádění 
nových postupů a technologií, zvyšujících 
bezpečnost, kvalitu a kapacitu služeb říze-
ní letového provozu při minimálním do-
padu na životní prostředí.

V současné době běží lhůta výzvy SE-
SAR k podání dalších návrhů na rozvojo-
vé projekty (rozpočet 9,8 miliónu eur), a to 
zejména v oblasti posilování automatiza-
ce a budování systémové architektury pro 
služby řízení letového provozu. 

Základem konceptu SESAR je vytvoře-
ní optimálních letových profi lů pomocí 
4D trajektorií. V roce 2012 se některým 
partnerům projektu podařilo uskuteč-
nit první krok, tzv. počáteční 4D trajek-
torie (označované také jako i4D). Jsou za-
loženy na schopnosti samotných letadel 
přesně určit polohu v čase a prostoru 
a přenést tuto trajektorii do systému říze-
ní letového provozu. Společnosti Airbus, 
Noracon, Thales a Honeywell prokáza-
ly, že technologie i4D umožní konkrét-
nímu letadlu přeletět nad Evropou pod 

I v letošním létě zůstal vzdušný pro-
stor České republiky pro letecké do-
pravce velmi atraktivní. Podobně jako 

v předchozích letech to prokázalo vyhod-
nocení provozních výsledků letní letové 
sezony za období květen – září. I v době 
letních provozních špiček přitom byly 
služby řízení letového provozu poskytová-
ny na nejvyšší úrovni bezpečnosti a v sou-
ladu s požadovanou kapacitou. 

V letní sezoně bylo ve vzdušném pro-
storu České republiky zaznamenáno 
341 339 pohybů, což ji řadí na druhé mís-
to za rekordní sezonu roku 2011 (347 162 
pohybů). Provoz byl tradičně nejsilnější 
v červenci, kdy oblastní středisko říze-
ní letového provozu Praha poskytlo své 
služby 71 114 pohybům – v denním prů-
měru tedy 2 294 letům. I v období vr-
cholící letní sezony činila hodnota prů-
měrného zpoždění v českém vzdušném 
prostoru 0 minut na provedený let. ŘLP 
ČR, s. p., tak maximálně naplnil jeden 

z nejvýznamnějších provozních ukazate-
lů a znovu prokázal své postavení silného 
a stabilního poskytovatele služeb řízení le-
tového provozu v Evropě.

Velmi mírný meziroční pokles provo-
zu v českém vzdušném prostoru o necelá 
dvě procenta zatím neodpovídá provoz-
ním prognózám Evropské agentury pro 
bezpečnost letového provozu (EUROCON-
TROL), které predikují průměrný pokles 
provozu nad Evropou v roce 2012 o 4 %. 
Mírnější pokles provozu nebo malý mezi-
roční nárůst zaznamenává v současné do-
bě nejen střední, ale také severní Evropa. 

Z ekonomického hlediska je také po-
zitivní, že v meziročním srovnání roste 
v českém vzdušném prostoru i počet pro-
letěných kilometrů a zvyšuje se také maxi-
mální vzletová hmotnost letadel, která se 
na českém nebi objevují. Největším zákaz-
níkem podniku zůstává Lufthansa, násle-
dují společnosti Emirates, Air Berlin a Bri-
tish Airways.

Aktuality z českého nebe

Druhá nejsilnější sezona v historii

SESAR nabírá 
rychlost 

– Patrick Ky 
na návštěvě 
ŘLP ČR, s. p.
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Na konci září podepsal státní pod-
nik Řízení letového provozu Čes-
ké republiky dohodu s Českými 

aeroliniemi o koupi jejich dceřiné spo-
lečnosti Czech Airlines Training Centre, 
která dosud zajišťovala výcvik posádek 
letadel a technického a provozního per-
sonálu, odborné kurzy letecké přepravy 
zboží (IATA), cestovního ruchu, profesní-
ho růstu a jazykové kurzy, a to nejen pro 
společnosti skupiny Český aeroholding, 
ale i pro další externí zákazníky. Jedi-
ným vlastníkem této společnosti se ŘLP 
ČR, s. p., stal od 1. října 2012.

Kupní cena za 100% obchodní podíl 
ve společnosti Czech Airlines Traning 
Centre činila 280 miliónů korun. Vychá-
zela z posudku, který pro účely prodeje 
zpracoval soudem jmenovaný nezávis-
lý znalec. Změna vlastníka se nijak ne-
dotkla současných kmenových zaměst-
nanců této fi rmy. 

České aerolinie, které jsou součástí sku-
piny Český aeroholding, prodaly Czech 
Airlines Traning Centre především proto, 
že obchodní činnost této fi rmy nepředsta-
vuje základní linii podnikání, na kterou 
se chtějí do budoucna soustředit. Naopak 
ŘLP ČR, s. p., díky akvizici zásadně rozší-
ří nabídku svých služeb, protože má s vý-
cvikovými kurzy v letectví mnohaletou 
zkušenost. Od roku 1997 funguje Letec-
ká škola ŘLP ČR, s. p., moderní a uznáva-
né výcvikové středisko nabízející služby 
klientům z celého světa. Ve stejném roce 
bylo otevřeno i oddělení vzdělávání a vý-
cviku pilotů (FTO) zaměřené na výuku lé-
tajícího personálu. Od roku 2008 si Letec-
ká škola pod obchodním názvem Czech 
Air Navigation Institute (CANI) buduje sil-
nou pozici v oblasti leteckého vzdělávání 
v Evropě i Asii.

Generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan 
Klas v této souvislosti uvedl: „Důvodem 
přechodu Czech Airlines Training Centre 
od Českých aerolinií pod křídla našeho 
podniku je především vysoká poptávka, 
kterou ŘLP ČR, s. p., dlouhodobě regis-
truje. Začleněním Letecké školy a výcvi-
kového střediska pod jeden subjekt zís-
káme možnost poskytovat v této oblasti 
komplexní nabídku výcviku a výuky veš-
kerého licencovaného personálu v civil-
ním letectví.“

Czech Airlines Training Centre bu-
de i nadále zajištovat kurzy Flight Crew 
a Cabin Crew včetně výuky na simuláto-
rech, kurzy pro letištní provoz, technic-
ký personál a pracovníky údržby i kurzy 
Mezinárodní asociace leteckých doprav-
ců (IATA). Společnosti skupiny Český ae-
roholding (České aerolinie, HOLIDAYS 
Czech Airlines i Czech Airlines Technics) 
mají s Czech Airlines Training Centre 
na tyto služby uzavřenu dlouhodobou 
rámcovou smlouvu.

Stávající Letecká škola ŘLP ČR, s. p., na-
bízí dvoufázový výcvikový program řídí-
cích letového provozu, který je v souladu 
s výcvikovými standardy Evropské agen-
tury pro bezpečnost letového provozu (EU-
ROCONTROL) a s požadavky Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví (ICAO). Le-
tecká škola nabízí i další profesně speciali-
zované kurzy a kurzy na zakázku.

>>> www.ans.cz

kontrolou několika různých středisek ří-
zení letového provozu a technických sys-
témů. Postupy i4D (s využitím nových 
technologií přenosu dat o letu a letadle, 
která byla v komplexní podobě přenášena 
do pozemního systému zpracování dat) 
přispěly k dosažení vysoké přesnosti pre-
dikce letu: 45minutový úsek letu byl pre-
dikován s přesností na deset vteřin. By-
lo to vůbec poprvé, kdy všechny systémy 
na zemi i na palubě komunikovaly tím-
to způsobem. 

ŘLP ČR, s. p., se v minulosti v rámci 
programu SESAR zapojil do projektu CDA 
(Continuous Descent Approach) – ten je 
zaměřen na tzv. kontinuální přiblížení le-
tounu na letiště, jehož cílem je zajistit ne-
přetržité a plynulé klesání letounu z le-
tové hladiny přímo na přistávací dráhu. 
Tento postup umožní letounu optimalizo-
vat spotřebu paliva, snížit množství emi-
sí a také výrazně zmenšit hlukovou zátěž 
v blízkosti letiště. ŘLP ČR, s. p., kontinuál-
ní přiblížení prověřil ve spolupráci s ČSA, 
a. s., na letišti Praha. I v budoucnosti se 
ŘLP ČR, s. p., bude za fi nanční podpory 
ze strany SESAR zaměřovat na projekty, 
jejichž primárním cílem je efektivní a bez-
pečné řazení letounů na přistání tak, aby 
nemusely z kapacitních důvodů zbyteč-
ně vyčkávat v okolí letiště. To v konečném 
důsledku sníží spotřebu paliva i zatížení 
životního prostředí.

Významná výcviková akvizice 
ŘLP ČR, s. p.

Generální ředitel společného podniku 

SESAR Patrick Ky při prezentaci 

v rámci workshopu pořádaného 

ŘLP ČR, s. p.

Zleva – generální ředitel ŘLP ČR, s. p. Ing. Jan Klas, předseda 

představenstva a prezident ČSA, a. s. Philippe Moreels 

a Ing. Marek Týbl, místopředseda představenstva ČSA, a. s. při 

podpisu smlouvy o prodeji Czech Airlines Training Centre.
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Už řadu let koncem léta jezdím 
poznávat německá, švýcarská, 
francouzská, rakouská a zejmé-

na italská horská turistická střediska. 
Alpy i další skalní, a to i příměstské ob-
lasti, jsou totiž protkané řadou zajiště-
ných cest, tzv. klettersteigů či ferrat, kte-
ré celou letní sezonu hojně navštěvují 
turisté. O podobných turistických atrak-
tivitách si v Česku bohužel můžeme ne-
chat jenom zdát. Ne snad kvůli tomu, že 
bychom u nás neměli vhodné skalní teré-
ny nebo že by ve všech skalních oblastech 
byla nutná až tak striktní ochrana přírod-
ního prostředí, ale protože když je možné 
něco nepovolit, nepovolí se to. Co by tam 
měli co lézt a utrácet peníze cizí lidé... 
Letošní cesta do velehor mne inspirova-
la i k výběru místa pro tradiční zářijové 
setkání podporovatelů Ligy pro cestovní 
ruch. Dohodli jsme se tedy s majitelem 
restaurace, v jejímž názvu fi guruje slo-
vo „hora“, panem Martinem Novákem, 
a na Jaromíra, 24. září 2012, jsme uspořá-
dali Ligu v jeho restauraci Mount Steak, 
v Praze na Smíchově na levém břehu Vl-
tavy, naproti Golf Centru ERPET, na rohu 
Strakonické a Kotevní ulice.

Mount Steak má údajně největší výběr 
exotických mas v Evropě. Pokud pochybu-
jete, máte možnost si to ověřit, doporučuji 
však rezervovat si místo. O Mount Steaku 
se mluví jako o restaurantu pražských ce-
lebrit, což podnik demonstruje rozsáhlou 
fotogalerií s jejich glosami a autogramy. 
Jídelní lístek pak vystihují slova jednoho 

z hostů: „Tak takhle si vegetarián předsta-
vuje peklo!“

Martin Novák to komentuje: „Re-
staurant je určen těm, kdo milují maso 
ve všech druzích a úpravách. Labužníci 
si zde mohou vychutnat speciality nejen 
z klasického vepřového, hovězího, kuře-
cího či krůtího masa, ale i z méně či více 
exotických druhů zvěřiny, jako je bizon, 
zebra, kudu velký, antilopa, mustang, di-
vočák, pštros, bažant, klokan, krokodýl, 
medvěd, bůvolec běločelý, pakůň žíha-
ný, přímorožec jihoafrický, sob polární, 
jelen, velbloud, zubr evropský, kamzík, 
mufl on, antilopa skákavá nebo chřestýš. 
Z ryb se můžete těšit na pochoutky z ha-
libuta, žraloka, mořského jazyka, pstruha, 
modrohlava, mečouna, chobotnice, ochut-
nat můžete i žabí stehýnka. Další lákavé 
pochoutky pro naše hosty sháníme po ce-
lém světě. Troufáme si tvrdit, že takovou 
nabídku pokrmů ze zvěřiny nenabízí žád-
ná jiná restaurace v Evropě. Valná většina 
receptur je dílem naší šéfkuchařky a záro-
veň spolumajitelky restaurantu. To zna-
mená, že tyto speciality můžete ochutnat 
pouze v našem restaurantu a nikde jinde. 
I proto jsme jako jediní v České republice 
držiteli certifi kátu Světové asociace stea-
kových restaurací. Interiér restaurantu 
je uspořádán do opticky oddělených bo-
xů, které zaručují příjemné soukromí pro 
každý stůl. Pokud si chcete pouze posedět 
u kávy se zákuskem nebo si dát sklenku 
kvalitního vína, lze tak učinit v části re-
staurace, které říkáme cukrárna.“

Hora k hoře, 
aneb setkání 

v Mount Steaku
Tak takhle si vegetarián 

představuje peklo
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MOUNT STEAK RESTAURANT
Kotevní 1, Praha 5 – Smíchov
rezervace tel.: 
734 596 186, 257 313 690
e-mail: restaurant@mount-steak.cz
>>> www.mount-steak.cz
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Jedním z těch, kdo se společně 
s hejtmanem Plzeňského kraje Mila-
nem Chovancem a dalšími význam-

nými osobnostmi zhostil slavnostní-
ho zahájení veletrhu ITEP, byl krajský 
radní pro kulturu, památkovou péči 
a cestovní ruch Václav Koubík, kterého 
jsem 20. září 2012 dopoledne, jen něko-
lik hodin po otevření veletrhu, požádal 
o rozhovor.
Pane radní, prezentujete tu nepřeber-
né množství turistických cílů – atrakti-
vit Plzeňského kraje a dalších regionů 
Česka, ale také některých zahraničních 
destinací. Návštěvníci si ve velkých taš-
kách s logem ITEP odnášejí spousty map 
a informačních materiálů. 

Letošním hlavním lákadlem se ale zřej-
mě stane bavorská sobota. Dopoledne na-
bídne prezentaci lidových řemesel a ty-
pického kulturního umění německých 
hostů. Sobotní odpoledne pak bude pat-
řit bavorským tradicím, představení re-
gionu a také místním kulinářským spe-
cialitám. Po celou dobu veletrhu budou 
probíhat degustace produktů Plzeňské-
ho Prazdroje, ochutnávky regionálních 
potravin a kulinářských specialit z ostat-
ních koutů Česka i zahraničí. Filmové pří-
znivce určitě potěší premiéra fi lmu Tomá-
še Vorla „Cesta do lesa“, který se natáčel 
právě u nás v Plzeňském kraji. Agentu-
ra CzechTourism, která tu má hned dva 
stánky, prezentuje mimo jiné svůj vyso-
ce úspěšný webový portál „Kudy z nudy“, 

jenž milovníkům výletů za poznáním 
a netradičními zážitky přináší průběžně 
aktualizovaný přehled zajímavých aktivit 
a připravovaných akcí z celé republiky. 
Současně s tím CzechTourism návštěvní-
ky ITEPu seznamuje s úspěšným projek-
tem „Czech Specials aneb Ochutnejte 
Českou republiku“, který prostřednic-
tvím kulinářských specialit představuje 
návštěvnicky atraktivní turistické regio-
ny naší vlasti. Ostatně, v rámci ITEPu se 
uskuteční i křest kuchařské knihy „S tro-
chou nostalgie aneb jak se vařilo a jedlo 
za císaře pána“ autorky Mirky Kuntzman-
nové, kterou si zde bude možné koupit.

Plzeňský kraj je neskutečně maleb-
ný. A tak trochu závidím svému otci, 
který v něm, coby Plzeňák, před 

pětasedmdesáti lety trempoval. Byť už to 
nebylo za císaře pána... Pane radní, i pro 
Vás je Plzeňský kraj rodným krajem.

Ano, pocházím z malé, ale významné 
vísky jménem Hůrky. U nás se jí už od dob 
zmiňovaného Rakouska-Uherska říká „Ma-
lá Paříž“. Co se týká turistických atraktivit 
na Rokycansku, kde Hůrky leží, v bezpro-
středním sousedství vesnice se nachází vý-
znamná přírodní a archeologická lokalita – 
vrch Žďár s pozůstatky keltského osídlení 
z doby laténské. V jižním katastru Hůrek 
pak byly nalezeny mohylové hroby. Ostat-
ně i sama obec Hůrky má úctyhodnou his-
torii. Byla založena za doby Rožmberků ro-
ku 1379 jako hornická osada, což souviselo 
s těžbou železné rudy, které se tam dolova-
la ještě na přelomu devatenáctého a dvacá-
tého století.

Veletrh cestovního 
ruchu Plzeňského kraje 

ITEP 2012
Osmý ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni představil 20. až 

22. září 2012 víc než stovku tuzemských a zahraničních vystavovatelů. 

Záštitu nad ním převzali ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský 

a generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.



Za velkou pozornost jistě stojí i nece-
lých dvacet kilometrů vzdálené Radni-
ce. Radnické paleontologické naleziště 
je mezi paleontology proslulé pozůstat-
ky superkontinentu Pangea s až půlmili-
ardu let starými prvohorními zkameně-
linami, jež se dochovaly v mimořádném 
stavu. Radnice by si ale světovou pozor-
nost zasloužily i jako velmi frekventova-
né poutní místo. V tamní synagoze totiž 
působil zakladatel amerického reform-
ního judaismu, Unie amerických hebrej-
ských kongregací, hebrejské Union Col-
lege a Ústřední konference amerických 
rabínů rabín Isaac Mayer Wise.

Na loňském ITEPu jsem dělal interview 
s plzeňským hejtmanem panem Mila-
nem Chovancem, který tehdy mimo jiné 
řekl: „Výkonnost cestovního ruchu stojí 
a padá s proslulostí turistické destinace. 
S tím, jak a nakolik pevně je její jméno za-
kotveno ve světovém povědomí. Cestovní 
ruch vnímám jako jednu z mála oblastí, 
kde ještě lze Plzeňský kraj výrazně hospo-
dářsky posunout. V oblasti průmyslového 
rozvoje jsme (co se týká Česka) na špičce. 
V cestovním ruchu máme ještě rezervy.“ 
(viz www.e-vsudybyl.cz, článek: „Když 
někdo přiveze peníze do regionu“) Pane 
radní, daří se vám tyto rezervy využívat?

Statistické údaje napovídají, že stále vět-
ší měrou. Jistým odrazem tohoto trendu 
je i letošní ITEP. Právem se řadí mezi tři 
nejvýznamnější veletržní akce cestovního 

ruchu v České republice. Lidé, kteří se ne-
chají k návštěvě Plzeňského kraje inspi-
rovat a přijedou, se k nám pak zpravidla 
vracejí pravidelně. A to je, jak ve vzpome-
nutém rozhovoru naznačil náš hejtman 
Milan Chovanec, z hlediska ekonomických 
zájmů a sociálních jistot obyvatel Plzeňské-
ho kraje moc dobře – přinášejí sem peníze, 
další pracovní příležitosti a prosperitu.

>>> www.turisturaj.cz
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O krátké vyjádření jsem požá-
dal generálního ředitele agen-
tury CzechTourism Rostislava 
Vondrušku.

ITEP hodnotím jako velmi zdařilý. 

Je to třetí největší veletrh na českém 

území zabývající se cestovním ru-

chem. Má osmiletou tradici a Czech-

Tourism je celých těchto osm let jeho 

partnerem. Jsem velmi rád, že vidím 

posun v nabídce, ve složení vystavo-

vatelů i v návštěvnosti. ITEP ukazu-

je, že Plzeňský kraj i jeho metropole, 

město Plzeň, má co nabídnout. Sklad-

ba návštěvníků, vystavovatelů i pre-

zentovaných produktů je toho nejlep-

ším dokladem.
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Jižní Morava, 
vápencový masiv Pavlovských vrchů. 
V mírně zvlněné krajině nad soutokem 
Dyje a Moravy je nepřehlédnutelnou do-
minantou. Děvín s kótou 549 m n. m. je 
bezpečně nejvyšším bodem mezi Drahan-
skou vysočinou a výběžky Bílých Karpat. 
Osamělý horský hřeben od severu k jihu 
nepřesahuje délku 10 km a svou siluetou 
zaujme snad každého. Pálava připomíná 
spícího obra. Místo se vyznačuje „středo-
mořským“ klimatem; převýšením a snad-
nou dostupností se nabízí k pozorování 
širokého okolí. Pro strategickou polohu 
lákalo od nepaměti. U Mušova byly nale-
zeny ruiny římského vojenského tábora, 
spolu s antickými památkami Slovenska 
vzácný doklad o pronikání Říma na se-
ver od dunajského limitu. Fenomén Pav-
lovských vrchů však přináší i překvapivé 
svědectví o dávném osídlení, které ve své 
době tvořilo vrcholnou kulturu pravěké 
Evropy. Před třiceti tisíci lety si tato místa 
za domov vybrali lidé, kteří se lovem vel-
kých savců paleolitu zapsali do historie ja-
ko „lovci mamutů“.

Člověk
 je úspěšným pokračovatelem druhu, kte-
rý planetu Zemi obývá již po miliony let. 
Avšak teprve před zhruba dvěma sty tisíci 
lety začíná dějinná epocha moderního člo-
věka s přídomkem homo sapiens sapiens. 
Z tropických oblastí afrického kontinen-
tu pozvolna rozšiřuje svůj sídelní prostor 
do chladnějších pásem a někdy před pade-
sáti tisíci lety vstupuje do Evropy, kde začí-
ná vytěsňovat své starší konkurenty z rodu 
homo. Jeho duševní schopnosti nezvratně 
vítězí nad početnější neandertálskou po-
pulací a člověk současného typu zaujímá 
přední místo v civilizačním vývoji. Kamen-
ná industrie, pěstní klín, pazourkový nůž, 

škrabky a jednoduché kamenné nástroje 
jsou připisovány již našim předkům z ro-
du homo erectus. Nejstarší domácí doklad 
o jejich přítomnosti byl objeven ve Středo-
českém kraji, při stavbě dálnice u Berouna-
Závodí. Podle paleomagnetické analýzy se 
stáří nalezených předmětů klade do doby 
před 1,8 milionem let. Primitivní nástroje 
však v nezměněné podobě přetrvaly stati-
síce let, aniž by jejich uživatelé vybočili ze 
zavedených zvyklostí a vydali se na cestu 
zdokonalení. Mezníkem ve vývoji je zna-
lost rozdělávání ohně. Schopností využít 
oheň se člověk před pěti až sedmi sty tisíci 
lety zásadně odlišil od ostatních tvorů, kte-
ří se žhavého živlu bojí. Oheň stál u změ-
ny jídelníčku a zároveň vytvořil základ 
pro kulturní a sociální rozvoj progresivní 
lidské skupiny. Kolem ohně se sdružoval 
rod, oheň chránil tábořiště před predáto-
ry a stal se nezastupitelným pomocníkem 
při lovu a zpracování velké zvěře. Společný 
lov s sebou přinesl zdokonalení komunika-
ce a spojováním rodů pak vznikaly kme-
ny se specifi ckými zvyky a rituály. Tento 
vývoj trval další statisíce let a jeho nosite-
lem byl již člověk neandertálského typu, 
dobře adaptovaný na chladnější klima ev-
ropského kontinentu. Od něj se učil i nově 
příchozí homo sapiens sapiens. Ač velikost 
mozkovny homo sapiens neanderthalen-
sis byla větší, budoucnost mu nepatřila. 
Co však bylo výhodou moderního člově-
ka? Nedávné výzkumy naznačují, že klíčo-
vou roli sehrála řeč. 

Absencí tzv. „řečového genu“ 
FOXP2 zůstávala schopnost neandertálců 
mluvit omezená. Současný člověk má for-
mu FOXP2 v základní genetické výbavě, 
vlastní duševní vývoj ovlivnil řečí, ve spo-
lečenství žil a přemýšlel nahlas. Odtud nej-
spíše pramení do té doby nevídaná inven-
ce v technologiích i kulturních projevech. 
Slovní komunikace měnila navyklý způ-
sob života, přinášela zábavu i úspěch při 
každodenní obživě. Lov se dal napláno-
vat, řídit a večer u ohně i vyhodnotit. Po-
tomstvo přejímalo zkušenosti a dokázalo 
je rozvíjet. Řeč a důsledky jejího uplatňo-
vání byly v konkurenčním prostředí s po-
četnějšími a fyzicky zdatnějšími neandr-
tálci rozhodující. Náš nejbližší příbuzný 

mizí někdy před třiceti tisíci lety, součas-
ně s úsvitem lidské civilizace. 

Lovce mamutů
jsme poprvé objevovali v dobrodružných 
knihách spisovatele Eduarda Štorcha (či je-
jich fi lmovém zpracování), odkud k nám 
promlouvají lidskými příběhy jako skuteč-
ní předkové. Jiný pohled poskytují živé ilu-
strace „malíře pravěku“ Zdeňka Buriana. 
Probuzení zájmu o tuto dávnou tematiku 
sahá do předválečné doby první Českoslo-
venské republiky. Zmínky o „předpotop-
ních“ kostech z okolí Pavlova se nicméně 
objevovaly již v 17. století. Jan Blahoslav 
zmiňuje obdobné nálezy slovy „Ještě veli-
ké kosti obrův ve vršku pod skalkou Před-
mostenskou vykopávají; zuby tak veliké 
jako pěst, jako hlava člověčí, žebra jako bře-
vence, i rohy veliké, též nalézávali.“ Pozor-
nost vědců však upoutaly až objevy v jesky-
ních Moravského krasu nebo v Předmostí 
u Přerova – tam prý jde o pozůstatky až ti-
síce mamutů. Opakující se sběr pazourků 
a kostí na políčkách a vinohradech pod Pá-
lavou proto vyvolal patřičnou pozornost 
také v nově vznikajícím Moravském zem-
ském muzeu. V roce 1924 v katastru Dol-
ních Věstonic započal systematický prů-
zkum pod vedením prof. Karla Absolona. 
Objevitelský úspěch na sebe nenechal 
dlouho čekat. Již 13. července 1925 došlo 
k zásadnímu přelomu v nahlížení na tuto 

lokalitu, když byla při odkryvu pozůstatků 
paleolitického obydlí nalezena drobná, ale 
nesmírně významná fi gurka – soška z pále-
né hlíny – tzv. Věstonická venuše. Převrat-
nost objevu spočívá v materiálu, z kterého 
byla vyrobena. Jedná se o nejstarší před-
mět z keramiky v dějinách. Následovaly 

Počátky 1
Pavlovien – civilizační projekt 

lovců a sběračů

Hřeben Pavlovských vrchů
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další unikáty. Kolekci antropomorfních 
a zoomorfních řezeb z mamutoviny, fi gu-
rek mamutů, lvů a stylizovaných postav, 
doplnil realistický portrét, hlavička ženy 
se zachycením individuality tváře a názna-
kem grimasy! 

Věstonice
změnily pohled na svět před třiceti tisíci 
lety, zakonzervovaný pěti až šesti metry 
nánosu naváté glaciální spraše. Mimořád-
né nálezy, stejně jako odkryv řady obydlí 
s předměty denní potřeby a se zvířecími 
kostmi s velkým zastoupením ulovených 
a snědených mamutů, Karla Absolona ved-
ly k myšlence hledat na svazích Pálavy ve-
liké sídliště pravěku, jakési „diluviální 
Pompeje“. Pokračující výzkumy v dalších 
lokalitách pod Pavlovskými vrchy jako by 
mu dávaly za pravdu. Kulturní fáze mla-
dého paleolitu 31 000 – 22 500 let před 
naším letopočtem označovaná jako gra-
vettská si pro území střední Evropy v od-
borných kruzích vydobyla název Pavlovi-
en, pavlovská.

Proč osídlení na Pálavě? 
Dobu ledovou si v našich zeměpisných 
šířkách vybavujeme jako mrazivé období 
stálého zalednění, nehostinnou krajinu se-
verské tundry. Před 65 tisíci lety pokrýval 
většinu severní Evropy Skandinávský ledo-
vec, který sahal až k výběžkům Karpat, Alp-
ský ledovec pak sestupoval hluboko k jihu. 
Podnebí bylo chladné a suché. Dlouhé zi-
my střídala krátká léta. Nicméně glaciální 
maxima s extrémním klimatem vyplňova-
ly tzv. interpleniglaciály, příznivější obdo-
bí trvající i několik tisíc let. Nové paloeo-
botanické rozbory tehdejší vegetace nás 
přesvědčují, že ve střední fázi ml. paleoli-
tu (31 000 – 22 500 př. n.l.) nebylo klima ko-
lem Pálavy tak studené a nehostinné, jak 
se dosud předpokládalo. V těchto teplej-
ších a vlhčích intervalech spolu s lovnou 
zvěří do Evropy nejspíše přicházel i zdat-
ný lovec – současný člověk. 

Tok horního Dunaje 
tehdy tvořil poměrně úzký koridor mezi 
severským a alpským zaledněním, který 
přes Wachauskou bránu na Dunaji a dol-
ní Podyjí propojoval bohaté pastviny vý-
chodu se západem kontinentu. Migrace 
stádní zvěře, mamutů, sobů, koní či bizo-
nů probíhala v nížinných polohách s do-
statkem vegetačního patra a vody, v pro-
středí, které v hojnosti nabízely meandry 
Dyje a Moravy. Jižní svahy Pálavy s vrcho-
lem Děvína skýtaly nejen strategickou po-
lohu s přehledem o tahu stád, ale také vý-
jimečné přírodní podmínky pro založení 

sídlišť. I současný název Děvín v sobě patr-
ně uchovává význam lokality jako pozoro-
vatelny. Lze si jej vyložit jako divín – dívati 
se – a má svůj protějšek nedaleko Bratisla-
vy, vrch Děvín na soutoku Moravy a Du-
naje. Sídelní aktivita lovecko-sběračské 
společnosti na Pálavě trvala několik set, 
možná i tisíc let a patrně měla charakter 
nejen sezonních tábořišť jediné skupiny, 
ale trvalého zimoviště více rodů.

Úspěch 
spočíval v relativně usedlém způsobu 
života, umožňujícím specializaci členů 
i určitou sociální strukturovanost společ-
nosti. Výsledkem tzv. komplexnosti lov-
ců a sběračů byl nebývalý technologic-
ký a kulturní rozsah, jímž se odlišovali 
od méně početných migrujících skupin. 
Ty zpravidla nepřesahovaly 30 až 50 je-
dinců. Komplexní hospodářsky zajištěná 
společnost však mohla vstřebávat a rozví-
jet více skupin současně, čímž význam-
ně podporovala i svůj progresivní geno-
fond. Dokladem pavlovienského úspěchu 
je nejen zaznamenatelný duchovní život, 
symbolizovaný bohatostí nálezů výtvar-
ných a kultovních předmětů včetně rituál-
ních pohřbů, ale především vývoj nových 
výrobních postupů. Jedná se o objev ke-
ramiky, vypalování předmětů ze speci-
álně upravené hlíny, využití rostlinných 

vláken pro tvorbu sítí, které podle otisků 
na hliněných hrudkách nejspíše dospělo 
i v tkaní hrubých látek. Rozvíjel se i způ-
sob přípravy pokrmů. Rostlinný materiál 
ze sběru byl zřejmě upravován mělněním 
na kamenných plotnách, dosud užíva-
ných pro roztírání minerálních barviv. 
Kašovitou stravu tak mohly přijímat i dě-
ti, do té doby odkázané jen na matčino ko-
jení. V obydlích podobných jurtám či týpí 
jsou kolem ústředního ohniště zazname-
nány kotlíkové jamky pro vaření. Jeden ze 
zdejších nálezů možná představuje mapu: 
na mamutím klu je geometricky zobrazen 
výjev, evokující záznam o krajině. Většina 
těchto projevů má charakter zárodku lid-
ské civilizace, sice v primitivním stádiu, 
ale se zřejmým náznakem sociálně-ekono-
mických dispozic účastníků „civilizační-
ho projektu“. 

Úpadek pavlovienu 
přišel s nastupujícím glaciálním maxi-
mem, které vrcholilo 22 tisíc let př. n. l. 
Lovecké a sídelní aktivity slábly s návra-
tem zalednění a souvisejícím úbytkem 
stádní zvěře. Život ustupoval do klimatic-
ky příznivějších oblastí. Moravský koridor 
na horním Dunaji se uzavřel a kdysi bo-
hatá sídliště na svazích Pavlovských vrchů 
zakryla mocná vrstva erozivní spraše. Dů-
sledek suchých a mrazivých větrů pro na-
ši současnost zachoval jedinečný doklad 
o způsobu života dávných předků. Pro-
gresivní kultura evropských lovců sběra-
čů však nezanikla. Klimatická změna po-
slední doby ledové vyvolala pohyb těchto 
lidí za obživou, za lovnou zvěří. Teritori-
álně usedlé civilizační skupině nezbýva-
lo než jako v minulosti migrovat, opustit 
dříve slibná loviště a najít si nový domov. 
Část odešla na západ k pevninskému mos-
tu spojujícímu Pyrenejský poloostrov s af-
rickými břehy. Početnější populace však 
nepochybně volila cestu na jihovýchod 
podél toku Dunaje. Tady, v nížinách ještě 
neexistujícího Černého moře, byl dosta-
tek příležitostí k rozvoji progresivních sí-
delních aktivit. Zaběhlý sběračsko-lovec-
ký způsob života však pokračoval na cestě 
k východu za velkými stády mamutů. Pří-
mí potomci tvůrců Věstonické venuše tak 
mohli spoluutvářet budoucí koncept zá-
sadní přeměny životního stylu tzv. neoli-
tické revoluce, stejně jako být kolonizáto-
ry amerického kontinentu a pokračovat 
v lovecko-sběračské tradici v některém 
z nespočetných indiánských kmenů. 

>>> www.e-vsudybyl.cz/
pocatky-nasi-statnosti
>>> www.boheminium.cz

Klima Pálavy v době ledové nebylo 

vždy nehostinné

K článku použity ilustrace Zdeňka Buriana. Otištěny s laskavým svolením držitele autorských práv p. Hochmana, který tato práva nabízí 
k postoupení. Informace na www.zdenekburian.com.
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Letos se v ustáleném zářijovém ter-
mínu festivalu opět předávaly ceny 
– již počtvrté, neboť z onoho „tak to 

pro jednou zkusme, vždyť folklor a vesni-
ce jsou vlastně přirození spojenci“ se stala 
tradice velmi užitečná pro obě strany – jak 
pro Folklorní sdružení ČR jako hlavního 
organizátora festivalu Písní a tancem, tak 
pro Spolek pro obnovu venkova ČR jako or-
ganizátora soutěže Vesnice roku. 

Mezinárodní festival dětských folk-
lorních souborů v Luhačovicích vznikl 
před dvaceti lety s cílem vytvořit příleži-
tost k setkávání dětských souborů z Čech, 
Moravy a Slezska se soubory z dalších ze-
mí, k jejich vzájemnému poznávání a na-
vazování přátelských vztahů. Posláním 
soutěže Vesnice roku v Programu obno-
vy venkova, každoročně vyhlašované již 
od roku 1995, je vyzdvihnout aktivity ob-
cí, jejich představitelů a občanů, kteří se 
snaží zvelebovat svůj domov, rozvíjejí 
místní tradice a zapojují se do společen-
ského života ve své obci. Spojením dvou 
různých akcí vlastně vznikla třetí, která 
umocnila jejich stávající kvalitu o novou 
kulturně-společenskou dimenzi. Na pó-
diu před Společenským domem na lu-
hačovickém Lázeňském náměstí se totiž 
− obrazně řečeno − prezentuje triáda ve-
řejného, politicko-společenského a gene-
račně-kulturního „profilu“ našich obcí 
a měst. Na jedné straně starostové a dal-
ší představitelé s odpovědností za rozvoj 
života v konkrétních místech naší vlasti, 
na druhé straně folklorní potěr, který se 

teprve připravuje na své různorodé, ne-
jen umělecké role v životě.

Výsledky soutěže Vesnice roku 2012 byly 
vyhlášeny na luhačovickém náměstí v so-
botu 15. září v průběhu odpoledního pro-
gramu MFDFS Písní a tancem. Z třinácti 

finalistů celostátního kola nejvíce bodů 
v celkovém hodnocení získala obec Řepi-
ce (okres Strakonice) a po právu tak získa-
la titul „Vesnice roku 2012“. Na druhém 
a třetím místě se umístily Tvarožná Lho-
ta (okres Hodonín) a Křižánky (okres Žďár 
nad Sázavou). Pohár Folklorního sdruže-
ní ČR za péči o lidové tradice a jejich roz-
voj získala obec Žlutava (okres Zlín) a Cenu 
komise Vesnice roku obec Strážov (okres 
Klatovy). Ceny vítězům předal ministr pro 
místní rozvoj Kamil Jankovský.

Připravil: Kazimír Jánoška

Foto: Marie Brunerová 

Otevřeno denně
Po–Pá 10.00 –23.30

So 11.30 – 23.30
Ne 12.00 – 22.00

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

tel./fax: 222 232 448, 
222 231 662, 602 459 216
e-mail: sales@npivovar.cz

NOVOMĚSTSKÝNOVOMĚSTSKÝ

PIVOVARPIVOVAR
Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy
Celková kapacita je 400 míst 

v atraktivních
rozsáhlých prostorách.

Vlastní výroba 11° piva 
– kvasnicový nefi ltrovaný světlý 

a tmavý ležák
Prohlídka pivovaru
s odborným výkladem

Vynikající typicky česká
a mezinárodní kuchyně

Pivní večery s živou hudbou
Bohatá nabídka menu
pro turistické skupiny

www.npivovar.cz
Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@foscr.cz
>>> www.folklornisdruzeni.cz

Vesnice roku 
s písní a tancem

V prvních chvílích šlo o váhavý pokus: v roce 2009 program Mezinárodního 

festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem“ v Luhačovicích 

obohatilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku.
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Podzimní festival duchovní hud-
by patří mezi nejvýznamnější pro-
jekty duchovní hudby v našich ze-

mích. Jeho zakladatelem a organizátorem 
je umělecká agentura ARS VIVA, pořadate-
lem občanské sdružení Musica Viva, jako 
spolupořadatelé se na něm podílejí statu-
tární město Olomouc a Olomoucký kraj. 
Záštitu nad festivalem má od počátku ar-
cibiskup olomoucký a metropolita mo-
ravský Mons. Jan Graubner, jehož jsem 
v sobotu 13. října 2012 po závěrečném 
koncertu devatenáctého ročníku požádal 
na olomouckém arcibiskupství o pár slov. 

Letošní Podzimní festival duchovní 
hudby sice dnešním koncertem v nád-
herném akusticky a duchovně působivém 
prostředí barokního skvostu – olomouc-
kého kostela Panny Marie Sněžné – vyvr-
cholil, ale už se těšíme na příští dvacátý 
ročník. Před dvaceti lety, kdy se myšlenka 
festivalu začala, zejména díky jeho ředi-
telce Dobromile Hamplové, uskutečňovat, 
jsme si uvědomili, že je do této nové doby 
třeba vrátit to, co bylo dlouhou dobu zane-
dbáváno. Duchovní hudba se dnes v chrá-
mech běžně nehraje, byť byla kompono-
vána pro bohoslužby. Pro formování lidí 

je ale potřebné, aby dostávali i tyto impul-
sy. Aby jim bylo umožněno čerpat z pokla-
dů duchovní hudby a kulturně se pozved-
nout. I dnešní pátý festivalový koncert, 
kde zazněly Mše G dur Franze Schuber-
ta a Requiem Andrewa Lloyda Webbera 
v podání Moravské fi lharmonie Olomouc 
řízené dirigentem Jaromírem Kryglem 
a Českého fi lharmonického souboru Brno 

v čele se sbormistrem Petrem Fialou a só-
listy, byl obrovským zážitkem. 

Ve vašem prvním interview pro Všu-
dybyl, nazvaném „Dobré srdce se chce 
rozdělit s druhými“ (viz stejnojmenné 
heslo pro textový vyhledávač www.e-vsu-
dybyl.cz), konstatujete: „Olomoucké bis-
kupství nemá žádnou zřizovací listinu, 
protože v roce 1063 šlo jen o znovuobsa-
zení Moravského biskupství, které bylo 
zřízeno v 9. století, když zde byl velko-
moravským a panonským arcibiskupem 
jmenován sv. Metoděj.“ Příští rok bude 
nejen jubilejním dvacátým Podzimního 
festivalu duchovní hudby, ale i jedenác-
tistým padesátým příchodu věrozvěs-
tů Cyrila a Matoděje na Velkou Moravu.

Ano, připravujeme se na oslavy 1150. 
výročí příchodu svatých bratří soluň-
ských. Máme jim být za co vděčni. Mám 
radost, že dnes u mnoha lidí vidím, že 
jsou schopni vnímat jejich přínos nejen 
pro život církevní a náboženský, ale i pro 
vzdělanost a kulturní včlenění našeho ná-
roda do Evropy. Cyril a Metoděj přines-
li písmo a položili základ nejen literatu-
ře, ale také právu. Metoděj připravil první 

občanský zákoník na našem území. Jistě, 
jeho jádro přenesl z Byzance a upravil 
pro zdejší poměry. Myslím ale, že by stá-
lo za to, kdyby si někdo dal tu práci a po-
rovnal, do jakého prostředí přišel, jak 
vypadalo právo našich předků se všemi 
krutostmi. A i když se nám Metodějův zá-
koník zdá dosti přísný, jsem si jistý, že by 
z takového srovnání vyplynulo, jak svou 
reformou práva pozvedal zdejší zvyklosti. 
Když bratři přišli hlásat evangelium, šlo 
jim o to, aby jeho duchem pronikli kul-
turu, politiku, soudnictví, zkrátka všech-
ny oblasti. Jejich přínos je potřeba vnímat 
v této celistvosti. Když oslavujeme jejich 
příchod a díváme se zpátky, je dobře si 
to připomenout a učit se od nich. Dneš-
ní kultura je asi mnohem vyvinutější, ale 
některé její projevy cítíme jako velký pro-
blém. Jsem přesvědčen, že by s nimi šlo 
něco dělat, kdybychom dovedli jako tito 
dva bratři čerpat z evangelia. 

>>> www.podzimni-festival.cz

>>> www.ado.cz

Kdybychom dovedli 
čerpat z evangelia 

19. Podzimní festival duchovní 
hudby Olomouc 2012



38 www.e-vsudybyl.cz
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