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V jednom z všudybylích 
rozhovorů Jan Horal 
řekl: „Po krásné, ale krát-

ké periodě svobody mezi roky 
1945 a 1948, kdy jsme před se-
bou viděli fantastickou budouc-
nost, v zemi, která měla největší 
předpoklady k tomu, aby se sta-
la nejbohatší a nejúspěšněj-
ší zemí Evropy, přišla naprostá 
tma. Ti nejprimitivnější převza-
li vedení našich národů a zod-
povědnost za jejich budoucnost. 
Postavili společenskou pyrami-
du na hlavu. Nahoře byli ti, kte-
ří měli být dole.“* Píše se jiné 
tisíciletí, a i jinak je to jinak. 

Jenže taky na hlavu. Ti, kdo kdy převzali vedení země, ať z pří-
močaré zištnosti, z naivity nebo netečnosti vytvořili a udržu-
jí podmínky pro masivní vyvádění peněz z českého národního 
hospodářství. Z dispozic Česka být nejbohatší a nejúspěšněj-
ší zemí Evropy tak těží hlavně jinde. Marnost, která tu vládne, 
utlumila řadu odvětví a oborů. Tisíce fi rem se daňově vystěho-
valo. A chtít k fi nancování státu a sociálních jistot obyvatel da-
leko víc využívat kupní sílu zvenku? Neblokovat toky peněz 
do Česka administrativními naschvály a poškozováním jmé-
na naší vlasti? Dostávat do ekonomiky další miliardy eur a do-
larů taky prostřednictvím tržní platformy cestovního ruchu 
díky kupní síle turistů a návštěvníků? Tak k tomu se ti, kdo se 
zatím hrnuli přebírat odpovědnost za budoucnost našich ná-
rodů, stavěli zas a zase stylem: „po nás potopa“, snad aby ta, 
kteráž všecken svět a běh jeho řídí, s nimi spokojena byla.

Jaromír Kainc

*) viz www.e-vsudybyl.cz článek „Česká republika je 
perfektním místem pro investice“
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kteráž všecken 
svět a běh jeho řídí, 
spokojena byla
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Tovaryš můj, zastavil se a řekl: „Příteli, jdeš-li ty tím umys-

lem, ne aby věci náše spatře obliboval, než aby o nich dle 

rozumu svého soud vynášel, nevím, jak by s tím královna 

náše, Její Milost, spokojena byla.“ „I kdo je to královna váše?“ 

dím já. Odpověděl: „Ta, kteráž všecken svět a běh jeho řídí, 

od končin až do končin: slove Moudrost, ač někteří 

mudrlanti Marnost jí říkají. 

 Jan Amos Komenský, 

Labyrint světa a ráj srdce, L.P. 1623
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Se starostou České Třebové panem 
Jaroslavem Zedníkem se potkává-
me 9. října 2013. 

Pane starosto, v době, kdy se za Rakous-
ka-Uherska začala stavět železnice, se 
z České Třebové stala největší železnič-
ní křižovatka střední Evropy. 

Ano, stále jsme 
největším železnič-
ním uzlem pro ná-
kladní dopravu. 
Před pětadvace-
ti lety zde u „mod-
ré armády“ bylo 
zaměstnáno šest 
a půl tisíce lidí, 
což město výraz-
ně poznamenalo, 
protože spousta li-
dí sem „pouze“ dojížděla vydělávat pení-
ze, a po práci se vracela do svých regionů. 
Ve funkci starosty tu jsem od roku 2002, 
kdy před námi stál nelehký úkol naše měs-
to polidštit. Po totalitní éře totiž bylo hod-
ně zanedbané. Šedivé, nevýrazné, a jak tu 
dřív jezdily parní trakce, začouzené.

Česká Třebová je členem svazku obcí Re-
gion Orlicko-Třebovsko. 

Také díky tomu k nám do regionu za-
čínají plynout investice na posílení ces-
tovního ruchu. Ještě před pěti lety byly 

východní Čechy turisticky nejméně na-
vštěvovaným územím Česka. Bylo by 
hloupé a nešťastné koukat na turisty, a vů-
bec na lidi odjinud, jako na vetřelce, kte-
ří obtěžují, tak ať si jdou jinam. Nemůže-
me se sice srovnávat s vedlejší Litomyšlí, 
která má památky UNESCO, ale i na na-
šem území jsou vysoce bonitní cíle. Přede-
vším nejstarší památka východních Čech, 
rotunda svaté Kateřiny.

Jsem vyznavačem cyklistiky, a tak rád 
poznávám a pozoruji krajinu ze sedla ko-
la. A že je co! Máme tu nádhernou příro-
du i úžasné cyklostezky. Když k nám při-
jedou turisté, měli bychom tedy udělat 
všechno pro to, aby tu pobyli co nejdé-
le. A proč by měli zůstávat v České Třebo-
vé? Aby posílili naši mikroekonomiku – 
zejména oblast služeb, která zaměstnává 
spoustu lidí, hlavně živnostníků a drob-
ných podnikatelů. Česká Třebová je sice 
třetí až čtvrté největší město Pardubické-
ho kraje, ale širokou nabídku zde poskyto-
vaných služeb už poptávkou nedokážeme 
pokrýt jen my sami, Třebováci. Je třeba, 
aby je kupovali i příchozí. To se 
týká nejen pohostinství a ubyto-
vacích služeb, ale také půjčová-
ní kol, lyží atd. Turisté či ti, kte-
ří k nám přijíždějí za byznysem, 
studijními a dalšími záležitost-
mi, do regionu přinášejí peníze. 

Jejich koupěschopná poptávka pozitivně 
ovlivňuje poměry na zdejším trhu práce. 
Díky jejich útratám tu řada lidí vydělává 
peníze, za které v České Třebové nakupu-
je. Je to ekonomický cyklus, který pokud 
se někde přetne, nefunguje.

Kamarád František Laudát v jednom 
z interview pro Všudybyl začátkem loň-
ského roku prohlásil: „Národní ekono-
mická rada vlády sestavila poměrně roz-
sáhlý materiál. Ovšem to, na čem stavím 

naději naší země, je tam zmíněno 
pouze v několika větách. Materiál 
je napsán ve stylu: ‚Státe, udělej. 
Státe, zařiď. Státe, zlepši to a to…‘ 
Neříkám, že to není důležité. Ale 
platí jedna zcela základní premi-
sa: V žádné zemi na světě veřejný 

Česká Třebová, 
město kultury, 

sportu a turistiky

Jaroslav Zedník

Česká Třebová 
má téměř šestnáct tisíc obyvatel. Leží 

ve východních Čechách, v podhůří Or-

lických hor, na pomezí Čech a Moravy, 

v malebném kraji Maxe Švabinského 

v překrásném údolí řeky Třebovky. Na je-

jím území je mnoho rozsáhlých zelených 

ploch. Největší a nejpůsobivější je park 

Javorka založený roku 1885 v anglickém 

stylu. Přímo z něho vede několik turistic-

kých stezek směrem na Kozlov a Hory. 

Historie města sahá do roku 1278, kdy 

zde byla mnichy z litomyšlského klášte-

ra založena osada s kostelíkem zasvě-

ceným svaté Kateřině. Ten je nejstarší 

dochovanou rotundou východních Čech 

a nejvýznamnější architektonickou pa-

mátkou města. Česká Třebová byla a je 

strategickým evropským železničním 

uzlem. Byla by ale chyba vidět ji jen jako 

město železničářů. Stále větší prostor 

v životě města zaujímá kultura, sport 

a turistika. Kulturními scénami prošla 

řada domácích a zahraničních osobnos-

tí prakticky ze všech uměleckých oblastí. 

Významné místo zde má duchovní hud-

ba provozovaná především v kostele sv. 

Jakuba. Moudré rozhodnutí zástupců 

církve v součinnosti s městským zastu-

pitelstvem podpořilo opravu a rozšíření 

jeho varhan. Dílo za 3 miliony korun 

bylo dokončeno v září 2004. Vznikl tak 

koncertní nástroj a základní podmínka 

pro konání Mezinárodního varhanního 

festivalu Zdeňka Pololáníka, jehož devá-

tý ročník se letos uskutečňuje. Impuls 

pro další velké obohacení života v České 

Třebové přinesla rozsáhlá rekonstrukce 

Kulturního centra s víceúčelovým sálem, 

výstavní síní a malým sálem. Poskytuje 

skvělé zázemí hostujícím umělcům i čet-

ným místním amatérským souborům. 

Ve městě je třiatřicet sportovních klubů 

se zhruba dvěma tisíci organizovaných 

sportovců, které trénuje ke dvěma stům 

trenérů. Sportovní podniky na úze-

mí České Třebové každoročně navštíví 

na pětačtyřicet tisíc diváků.
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sektor nevybudoval prosperující společ-
nost. I v zemích, kde je dnes dobrá funkč-
ní veřejná správa, tato vznikla na hodno-
tách, které vytvořil sektor privátní. Určitě 
ne na ekonomické potěmkiádě přebuje-
lého sociálního státu, v němž chuť ne-
pracovat je hendikepem, který je třeba 
zadotovat z veřejných zdrojů. Čím dřív 
přestaneme otálet a vrátíme se ke skuteč-
nému kapitalismu, tím méně bolestná 
bude naše budoucnost.“ (viz www.e-vsu-
dybyl.cz, článek: „To, že naši společnost 
do jisté míry řídí hlupáci, je alarmující!“)

Máme skoro třiadvacet let po revoluci, 
a některé služby se v našem regionu roz-
vinuly teprve v posledních třech  čtyřech 
 letech. Prostě tady nebyly. Poptávka 
po nich byla tak malá, že se nevyplatilo je 

poskytovat. A tak když k nám dostaneme 
lidi z okolí, byť i proto, že tu jsou navázaní 
na nějaké další aktivity (tedy nejen turisty 
z velkých měst jako jsou Brno, Pardubice 
či Praha, za ty jsme samozřejmě taky hod-
ně rádi), přichází s nimi na území našeho 
města prosperita. Samozřejmě, že před se-
bou máme ještě spoustu výzev, byť už se 
tu v tomto směru mnohé podařilo. Postavi-
ly se cyklostezky. Máme tu Peklák – lanový 

park, ski park, bike park s celoročním pro-
vozem, kde je downhillová trať a jezdí te-
rénní káry. Chystáme vznik tří resortů te-
rénních lesních cyklostezek, kde budete 
moci projet i padesát kilometrů a přitom 
nevyjedete z lesa. V našem městě a blíz-
kém okolí dnes máme krytý plavecký ba-
zén; zimní stadion; fotbalový areál Pod Je-
lenicí; sportovní areál u gymnázia se třemi 
víceúčelovými hřišti na volejbal, basketbal 

a házenou, s běžeckými dráhami a lezeckou 
stěnou; šest venkovních tenisových kurtů, 
v zimě pak dva v přetlakové hale; volejbalo-
vá hřiště čítající čtyři antukové kurty a je-
den beachvolejbalový; hokejbalové hřiš-
tě; sportovní areál Na Horách s pilinovými 
lesními běžeckými okruhy (300 m, 500 m 
a 1000 m) a upravovanými lyžařskými běž-
kařskými okruhy (1 km až 7,5 km); čtyřdrá-
hovou kuželnu; kulturistickou posilovnu 
Parník; sokolovnu; v ulici Na Skále hernu 
stolního tenisu se šesti stoly;  volně přístup-

ný skate park na sídlišti Lhotka; Golf Indo-
or Centrum osazené nejmodernější verzí 
simulátoru Full Swing; spinningové cent-
rum; sportovní areál Srnov s antukovými 
kurty na tenis a volejbal. Třicet kilometrů 
od České Třebové na východním okraji Or-
lických hor pak v nadmořské výšce 750 až 
958 m leží lyžařské středisko Čenkovice s os-
mi vleky o kapacitě pět tisíc osob za hodinu. 
Lyžaři tu najdou sedm sjezdovek, z toho dvě 

Vždycky je příjemné zjistit, že lidé, kteří 

něco dokázali, umějí ocenit, že někdo 

druhý také něco dokázal. 
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pro noční lyžování, a 75 kilometrů uprave-
ných běžkařských tratí. Nedaleko je i lyžař-
ský areál Přívrat se třemi sjezdovkami. To 
všechno jsou atraktivity a cíle, které k nám 
lákají návštěvníky. Díky jejich poptávce pak 
u nás najdou práci další lidé. 

Začátkem roku 2012 jsem zpovídal kar-
dinála Duku na téma církevní turistika. 
Mimo jiné řekl: „Náboženská turistika 
je širší pojem, který v sobě zahrnuje tu-
ristiku ve smyslu církevní a ve smyslu 
poutní. V náboženské turistice má zcela 
jistě významnou roli rozměr duchovní. 
Tzn. vztah k Bohu a náboženským po-
vinnostem. (viz www.e-vsudybyl.cz, člá-
nek: „Základní kameny, na kterých byla 
Evropa vystavěna“) 
V České Třebové máte jednu z nejstarších 
staveb na českém území, sakrální památ-
ku, rotundu sv. Kateřiny. A vaši kancelář 
zdobí fotografi e z Vatikánu, na níž jste 
společně s emeritním papežem Bene-
diktem XVI. v době jeho pontifi kátu. Ja-
kou roli hraje ve vašem životě duchovno?

Rotunda sv. Kateřiny se přímo váže k za-
ložení České Třebové. Před nedávnem 
jsme slavili 750 let našeho města. Protože 
už jsem starší člověk, a mám v životě leda-
cos za sebou, vím, že svět není pouze bí-
lý nebo černý, ale že mezi těmito dvěma 
krajnostmi je nepřeberná škála odstínů. 
K tomu, aby člověk plnohodnotně fungo-
val, potřebuje být fyzicky zdatný. Měl by 
dělat nějaký sport, a měl by se vzdělávat 
a rozvíjet. Vstřebávat duchovní podněty. 
Někdo si Bibli přečte ve čtrnácti letech, 
protože musí. Někdo ve čtyřiceti, proto-
že chce o některých věcech vědět víc, a ne-
stačí mu zkratkovité útržky ze sdělovacích 
médií. Když jsme v roce 2002 přišli na rad-
nici, řekli jsme si, že nebudeme uzavřenou 
komunitou. Ani v rámci Česka, ani v rám-
ci Evropské unie. Obnovili jsme partner-
ství České Třebové se slovenským měs-
tem Svit, s polskou Oławou, a abychom šli 
i do západní Evropy, tak jsme je navázali 
s italským městem Agrate Brianza. Itálie 
tu a tam trpí sebepýchou velkého národa. 
Jsou tam města, kde si myslí, že všechno 

dělají úplně nejlíp. Jejich představitelé v ži-
votě nikam nevyjeli, s nikým nespolupra-
covali. Jenže my měli to štěstí, že jsme na-
razili na město, které ač před námi taky 
s nikým nespolupracovalo, začalo s námi. 
Partnerství neredukujeme na formality, že 
starosta jednoho města jednou za rok na-
vštíví starostu druhého města a opačně. To 
nemá smysl. Smysl má, že se lidé a jejich 
kultury vzájemně obohacují. Proto jsme 
na sebe nakontaktovali zájmové skupiny. 
V minulém týdnu tam byl náš pěvecký 
soubor „Bendl“. „Scuola Cantorum“ z Ag-
rate Brianza k nám přijede koncertovat 
před Vánocemi. Navštěvují se sportovci, žá-
ci a studenti škol. Hlavně u škol to beru ja-
ko zásadní, protože mladí lidé nebudou žít 
v bludu, že na Západě se žije jenom úžas-
ně. Děti bydlí a poznávají život v rodinách. 

A pokud jde o Benedikta XVI., může 
za to shoda okolností. Byli jsme pozváni 
do Vatikánu na oslavu, kam se sjeli lidé 
z celého světa. Neřekli nám, že se sejde-
me s papežem. Měl jsem proto obavy, aby-
chom na Svatopetrském náměstí neseděli 
někde hodně vzadu, abych papeže vůbec 
uviděl. Jenže se nás ujala italská senátorka 
spolupracující s naším partnerským měs-
tem, a vedla nás přes náměstí. Říkám si: 
„Je to dobrý, vzadu sedět nebudem.“ Pro-
šli jsme další sektor, tak si říkám: „To bu-
de někde docela blízko…“ Posadila nás 
přímo u papeže. Na jedné straně kardi-
nálové, na druhé pozvaní hosté. Mezi ni-
mi starosta Agrate Brianza a já. Po celeb-
raci, která trvá asi tři hodiny, papež vstal 
a šel se s námi pozdravit. Tenhle okamžik 
zachytila zmiňovaná fotka. Potom nás při-
jal ještě vevnitř, a měl jsem s ním mož-
nost asi dvacet minut hovořit. Byl to pro 
mě úžasný duchovně obohacující zážitek. 
Nezřídka se stýkám s různými autorita-
mi; už proto, že sháním pro město pení-
ze. Mám poznatek, že čím byl ten který 
člověk výše postavený, tím na mne půso-
bil skromnějším, normálně lidským do-
jmem. Bez potřeby si něco dokazovat. Vy-
vyšovat se. Vždycky je příjemné zjistit, že 
lidé, kteří něco dokázali, umějí ocenit, že 
někdo druhý také něco dokázal. 

>>> www.ceska-trebova.cz
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Zámecká jízdárna 
v Lednici 

– multifunkční centrum

Hotel Port 
Stavbou roku 
Libereckého 

kraje 

Liberecký kraj a partnerské profes-
ní organizace vyhlásily pod zášti-
tou hejtmana Libereckého kraje 

veřejnou soutěž Stavba roku 2013 Libe-
reckého kraje. V hlavní kategorii o Cenu 
doc. Ing. arch. Hubáčka, Dr. h. c, bylo no-
minováno jedenáct staveb. Absolutním 
vítězem byla vyhlášena „Rekonstruk-
ce a dostavba hotelu Port“ u Máchova je-
zera. Druhé místo obsadila „Budova L  

Technické univerzity v Liberci“ a třetí 
„Neutralizační a dekontaminační stani-
ce NDS10“ ve Stráži pod Ralskem. Hotel 
Port zároveň zvítězil i v kategorii Sympa-
tie občanů Libereckého kraje 2013. Druhou 
nejsympatičtější stavbou se stala „Přístav-
ba městského bazénu Liberec“ a třetí „Re-
konstrukce a dostavba Liberecké výšiny“. 
Autorkou návrhu Rekonstrukce a dostavby 
hotelu Port je Ing. arch. Senka Příhodová, 
ateliér IKA VIN 112, a. s., generálním doda-
vatelem STEP, spol. s r.o., a investorem pro-
vozovatel hotelu Regata Čechy, a. s.

>>> www.regata-cechy.cz

Slavnostní otevření zrekonstruované 
památky „Zámecká jízdárna v Led-
nici – multifunkční centrum“, je-

hož se zhostili premiér Jiří Rusnok, jiho-
moravský hejtman Michal Hašek, ministři 
pro místní rozvoj František Lukl a kultu-
ry Jiří Balvín, ředitelka Národního památ-
kového ústavu Naděžda Goryczková, sta-
rosta Lednice Libor Kabát a za konsorcium 
zhotovitelů předseda představenstva a ge-
nerální ředitel akciové společnosti IMOS 
Brno Oldřich Štercl, se uskutečnilo 8. říj-
na 2013. Projekt je realizován ze strukturál-
ních fondů Evropské unie prostřednictvím 

Integrovaného operačního programu 
(IOP) „Vracíme památky do života“. Cílem 
je vzorová obnova koníren a jejich nové 
využití pro vzdělávací a kulturní aktivi-
ty. Programová náplň, která se chystá bez-
prostředně po ukončení obnovy, pláno-
vané na závěr roku 2013, bude zaměřena 
zejména na kulturní krajinu.

>>> www.kultura-evropa.eu
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S ministrem dopravy Zdeňkem Žá-
kem se potkáváme 17. října 2013 
na 157. Žofínském fóru, jehož téma-

tem je dopravní politika na léta 2014–2020.
Pane ministře, hovořilo se tu o dopravní 
infrastruktuře, budování železnic a silnic.

Celý více než dvacetiletý vývoj podrobu-
jeme inventuře, a ta vůbec nevypadá dob-
ře. Je spousta oborů, u kterých poukazu-
jeme na to, že stát něco neuhlídal, že byly 
„vytunelovány“ nějaké fi rmy. Avšak já ří-
kám, že v případě dopravní infrastruktu-
ry byl „tunelářem“ sám stát. Při přípravě 
prvního programovacího období na čer-
pání evropských fondů jsme měli uni-
kátní šanci. Díky miliardám korun, kte-
ré do Česka začaly plynout, jsme mohli 
v rekordně krátkém čase výrazně zlepšit 
dopravní infrastrukturu, zvýšit její kom-
fort. Avšak vedle problémů s přípravou 
staveb, jejich zdražováním nebo zastavo-
váním, se největším kamenem úrazu sta-
lo to, že místo toho, abychom evropské pe-
níze použili jako bonus, jako cosi navíc, 
snížili jsme o ně financování dopravní 
infrastruktury ze státního rozpočtu. Stát 
tak ztratil schopnost se vlastními silami 
postarat o vlastní dopravní infrastruktu-
ru. Ta se proto rozvíjela pomalejším tem-
pem, a v momentě, kdy vyschne pramen 
evropských peněz, jí hrozí kolaps. To je 
jedním z důvodů, proč jsme k uplynulé-
mu období tak kritičtí a proč se snažíme 
o návrat k normálnosti. Asi se shodneme, 
že není normální, když máme historicky 
nejnižší soběstačnost ve výrobě potravin. 
Když Česká republika ztratila konkuren-
ceschopnost v řadě oborů, v nichž jsme 

patřívali do světové špičky. Návrat k nor-
málnosti v dopravě znamená mít vnitřní 
potenciál postarat se své vlastní věci. Vrá-
tit se ke zdravému rozumu. Místo vyrábění 
komplikovaných dokumentů „dopravních 
politik“ si uvědomit, komu dopravní infra-
struktura slouží. Odpověď zní: Slouží ob-
čanovi, a vůbec primárně by měla sloužit 
k uspokojování našich národních zájmů. 
Z toho vychází, jakou dopravní infrastruk-
turu a s jakými parametry máme budovat. 
A s překvapením zjišťujeme, že to nemusí 
být ani příliš drahé. Další kapitolou je vyu-
žívání dopravní infrastruktury – dopravní 
provoz. I v této sféře můžeme dojít ke zjiš-
tění, že Česko nemusí být jen poplatkovým 

a  zákazovým státem. Avšak sám jste v dneš-
ní diskusi slyšel, že některým odborníkům 
to nejde „pod fousy“. 

Zaznělo tu, že v roce 2014 bude mít Čes-
ko na dopravu k dispozici téměř dvojná-
sobek fi nančních prostředků, než bylo 
dlouhodobě plánováno.

Je to tak. Začínáme zahajovat stav-
by a dostáváme se do kuriózní situace: 
Ty, u kterých vypisujeme nové soutěže, 
jsou za dnešní tržní ceny. Stavby, které 

obnovujeme (poté co byly bezhlavě pře-
rušeny či zastaveny), jsou za ceny daleko 
vyšší. Přesto ale, že na ně dodavatelé ma-
jí uzavřeny platné smlouvy, se ukázalo, že 
zásadové vyjednávání státu může nést ovo-
ce. Minulý týden jsem např. navštívil obno-
venou stavbu „slavné“ křižovatky u Opato-
vic, kde se nám jednáním podařilo snížit 
cenu o skoro dvě stě milionů korun. To 
ilustruje, že úspory jsou možné, byť stát 
„nedrží trumfy v ruce“. V té souvislosti si 
dovolím malý exkurz do politiky, neboť 
něco podobného platí i pro přátele Milo-
še Zemana. Ani on neměl v politice žádné 
trumfy, a přesto ji dokázal rozhýbat. Stoja-
té vody, kdy si stačilo „koupit stojedničku“ 
a všechny „převálcovat“, jsou pryč.

Pane ministře, jak se vám podaři-
lo zdvojnásobit peníze na dopravní 
infrastrukturu?

Při svém jmenování do funkce jsem vy-
hlásil: „Více inteligence místo betonu.“ Ří-
kal jsem to s vírou, že se povede zmobili-
zovat všechny, kdo se zabývají  dopravou. 
Podařilo se nám přesvědčit vládu, že 
na mnou vedeném Ministerstvu dopravy 

ČR dokážeme zachránit velkou část z pe-
něz, u nichž hrozilo, že se nevyčerpají. Pe-
něz, k jejichž čerpání nebyly připraveny 
projekty, protože ti před námi to neumě-
li. Kromě 37 miliard korun, na které byl 
nastaven státní rozpočet, jsme přesvědčili 
vládu, aby dopravě dala všechny fi nanční 
prostředky, které se „podařilo“ nevyčerpat. 
Naakumulovaly se tak, jak s nadsázkou ří-
kávám, „peníze z neschopnosti“, plus pe-
níze na nové projekty. Tímto jsme ve stát-
ním rozpočtu na rok 2014, který je velmi 

Důsledné využití 
evropských dotací

Podařilo se nám přesvědčit vládu, 

že na současném Ministerstvu dopravy 

ČR dokážeme zachránit velkou část 

z evropských peněz, u nichž hrozilo, 

že se nevyčerpají.
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napjatý, dokázali, že pro dopravu a doprav-
ní infrastrukturu budeme mít k dispozici 
místo původních sedmatřiceti miliard ko-
run až 71 miliard korun. 

Pak se nám povedl další „husarský kou-
sek“. Zatímco se mnozí snaží rozhýbat 
„pouze“ zpomalené a pozastavené pro-
jekty, my na to šli taktikou obchvatu. Kro-
mě ustrnulých projektů, které se pro čer-
pání evropských peněz snažíme připravit 
lépe, než naši předchůdci, jsme paralelně 
začali pracovat na přípravě velké skupi-
ny nových. Když se tedy některý projekt 
ze starého programovacího období ocitne 
v problémech, jsme s to jej nahradit. Ne-
chceme riskovat to, co se stávalo v minu-
losti, kdy nám Evropská unie vyřazovala 
projekty nebo předepisovala jejich korek-
ce. A kdyby nám snad nějaké zbyly, pou-
žijeme je pro příští programovací období. 
Takže, na rozdíl od našich předchůdců, 
kteří měli permanentně zpoždění, je naší 
strategií držet si náskok. Hromadu projek-
tů budeme mít připravenu dřív, než bu-
de spuštěno nové programovací období. 

Určitě tam však cítíte velké „ALE“: Zá-
leží na tom, zda budeme dostatečně dob-
ří i v příštích týdnech a měsících. A u část-
ky až 71 miliard korun podotýkám, že je 
tam to slůvko „až“, protože to závisí nejen 
na schopnostech nás na Ministerstvu do-
pravy ČR, ale na mobilizaci celého světa 
dopraváků. To je taky jeden z důvodů, proč 
se tu dnes sešlo tak reprezentativní a po-
četné zastoupení dopravních odborníků. 

Z jejich i vašeho vystoupení vyzněl závěr, 
že chcete vytvořit soustředěný tlak odbor-
ného světa, doplněný dobrou vůlí jak ze 
strany státu, tak ze strany regionů.

Ano, protože i tam jsme přestali válčit. Je 
zvláštní, že předchozí politické reprezenta-
ce měly jakoby geneticky zakódováno vá-
lečnictví. Byly v konfl iktu úplně se všemi. 
Hádaly se samy mezi sebou. Vyvolaly vál-
ku s regiony, že to vypadalo, že kraje jsou 
vůči státu cosi nepřátelského. V dopravě 
je to obzvlášť kuriózní. Malovat hranice, 
kde končí státní, a kde krajské silnice, když 
po nich jezdí jak obyvatelé daného kraje, 
tak ti, kteří je jedou navštívit odjinud. Vý-
sledkem válčení bylo, že v našem státě nic 
nefungovalo. S pokorou konstatuji, že ani 
my na dopravě, ani současná vláda nepři-
chází s ničím převratným. To, k čemu smě-
řujeme – narovnání poměrů, stavu věcí 
a fungování procesů – je normálnost.
Ve svém vystoupení na fóru jste, pane 
ministře, také hovořil o třech prioritách.

Jsou jimi obnova státu, hájení národ-
ních zájmů a důsledné využití evrop-
ských dotací. Stát je neskutečně zdevas-
tován. Jen u mého resortu mohu uvést 
spousty případů, které dokumentují, že 
za předchozího střídání ministrů té samé 
vlády fungoval hůře, než před pěti deseti 
patnácti lety, a odnášejí to občané. K zno-
vuobnově státu přiřazujeme další prio-
ritu. Otevřeně říkáme, že pro nás střed-
obodem světa a rozhodujícím kritériem 
je zájem občana a hájení národních zá-
jmů. S údivem zjišťujeme, že ačkoliv stát 
za uplynulé období proinvestoval stov-
ky miliard korun (nedá se tedy říci, že by 

problémem byl nedostatek peněz), v do-
pravní infrastruktuře z hlediska potřeb 
občanů a fi rem nezrealizoval nejdůleži-
tější priority. Takže národní zájmy jsou 
další normálností, ke které stát vracíme. 
Třetím pilířem je snaha nevrátit do Bru-
selu, pokud možno, ani euro. Za oprav-
dový zločin na občanech považujeme ne-
schopnost vyčerpat peníze, na které mají 
nárok. Ony tři pilíře jsou zarámovány op-
timistickým imperativem: pojďme vydě-
lávat na prospěšném chování. Motivací 
chovat se prospěšně po nikom nechce-
me, aby chudl. Aby se mu krátila jeho 
práva. Jsem zásadním odpůrcem restrik-
cí, regulačních poplatků, zákazů, dokon-
ce i systému trestných bodů v silniční do-
pravě. Věřím v pozitivní motivaci. Ne že 
bych se nedokázal porvat se škůdci, avšak 
jak ilustruje nedávná minulost, stát se ja-
ko ke škůdcům choval ke svým občanům, 
válčil s nimi a ožebračoval je. Jak svou ne-
schopností vytvářet či přijímat hodnoty, 
tak restrikcemi – zvyšováním daní apod.

„Oblast, krajina, ekonomická situace 
a hlavně uvažování lidí se nezmění máv-
nutím kouzelného proutku. Je to vždy 
otázka tvrdé práce, mnohdy momen-
tálně nepříjemných nebo zdánlivě ne-
přiměřeně dlouhých řešení, jejichž pří-
znivý dopad se nemusí projevit ihned,“ 
řekl před deseti lety, v době, kdy zastá-
val funkci ministra průmyslu a obcho-
du České republiky, pro Všudybyl Jiří 
Rusnok (viz www.e-vsudybyl.cz, článek 

„Význam cestovního ruchu jako národo-
hospodářského odvětví je značný“). 

Trojbodové ukotvení, na kterém staví-
me konstrukci normálnosti státu, je orá-
mováno změněnou atmosférou. Opravdu 
po lidech a fi rmách nechceme, aby chud-
li. Naopak, v zájmu státu a jeho občanů je, 
aby hodně vydělávali. Proč bychom např. 
projektantovi stavby nenechali vydělat 
dvojnásobek, když technickým řešením 
zlevní a zdokonalí projekt, díky čemuž 
stát ušetří? Tak se s ním o ten profi t poděl-
me. Proč válčit s kamionisty? Pokud bu-
dou jezdit v době, kdy nebudou  překážet 
individuální dopravě, nastavíme mýto 

tak, aby ušetřili. A občan bude spokojeněj-
ší, protože mu bude patřit dálnice, kterou 
si zaplatil ze svých daní atd. Vtip je v tom, 
že nejde o jedno velké řešení, které způso-
bí revoluci. Chce to mít vůli si změny od-
pracovat. Realizovat stovky drobných ná-
padů. Proč omezovat řidiče na průtazích 
Prahou padesátikilometrovou rychlostí? 
Vyzval jsem hlavní město, a jsme krůček 
od dohody, že vrátí všechny ty padesátky 
zpět na sedmdesátky a my za státní peníze 
zaplatíme technické řešení. Současná in-
teligentní dopravní telematika, doplněná 
o hlukový maják, dokáže zajistit minimál-
ní hladinu hluku, a řidiči přitom nemusí 
být omezováni na rychlosti. A ve výsledku 
zjistíte, že pražskou magistrálou či Stra-
konickou ulicí projede daleko hladčeji da-
leko víc vozidel. Stejně tak může skončit 
doba, kdy jsou automobilisté ve městech 
vnímáni jako škůdci. S nástupem elektro-
mobility budou vítáni. V momentě, kdy 
tam zaparkují vozidla, na tom města mo-
hou dokonce vydělávat. Když se na parko-
višti připojí k napájení, rázem mohou být 
prvkem, který stabilizuje energetickou 
síť a pomáhá ji chránit před blackoutem. 
A město na tom ještě může vydělávat, pro-
tože elektřinu, kterou bude půjčovat dis-
tributorovi v době, kdy je jí nedostatek, 
bude prodávat podstatně dráž než naku-
povat. A jestli se to někomu jeví jako ide-
alismus, mohu každé z těchto řešení uká-
zat na pilotním projektu, který už někde 
ve světě funguje a nese ovoce. 

>>> www.mdcr.cz

Znovuobnova státu, hájení národních zájmů 

a důsledné využití evropských dotací. Stojaté 

vody, kdy si stačilo „koupit stojedničku“ 

a všechny „převálcovat“, jsou pryč. 
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S šéfkuchařem Francouz-
ské a Plzeňské restau-
race v Obecním domě 

v Praze Janem Horkým se po-
tkáváme 10. září 2013.
Pane Horký, náš rozhovor 
bude otištěn na téže dvoustra-
ně jako fotoreportáž z 39. roč-
níku výstavy Země živitelka 
v Českých Budějovicích, kterou zahajo-
val prezident České republiky Miloš Ze-
man. Není tajemstvím, že váš tým pro 
něho zajišťuje catering.

Ano, kuchyně Francouzské 
a Plzeňské restaurace v Obecním 
domě je jeho hlavním dodavate-
lem obědů a večeří, a jsme na to 
patřičně hrdí.

Jste kapitánem národní repre-
zentace kuchařů a cukrářů ČR.

Do národního týmu jsem se 
dostal po několika letech působení v ná-
rodním juniorském týmu. Díky reprezen-
taci jsem mohl poznávat, jak gastronomii 
dělají ve světě. Jaké jsou nejmodernější 
trendy. Setkávat se s novými surovinami, 
technikami úpravy surovin atd.

Proč jste se začal věnovat kulinářskému 
řemeslu?

Protože mě bavilo a neustále baví. Práce 
s lidmi, se surovinami a vším, co se týká 
kuchařiny. Kombinovat a zkoušet nové su-
roviny, vymýšlet... Naplňuje mne, že hos-
té oceňují, co pro ně uvařím. Když jsem 
dostal nabídku stát se šéfkuchařem Fran-
couzské a Plzeňské restaurace v Obecním 

Jan Horký 
šéfkuchařem 

Francouzské a Plzeňské restaurace 
v Obecním domě v Praze 

Šéfkuchař Francouzské a Plzeňské restau-

race v Obecním domě Jan Horký se na-

rodil v roce 1981 v Českých Budějovicích. 

Po absolvování Školy hotelnictví a gas-

tronomie hotelu International v Praze 

nastoupil již během nástavbového studia 

v roce 1999 do restaurace Rybí trh, kde se 

posléze stal zástupcem šéfkuchaře. V roce 

2003 začal vařit v restauraci Flambée. 

V roce 2004 se stal šéfkuchařem restau-

race Červená tabulka. V roce 2006 zástup-

cem šéfkuchaře Francouzské a Plzeňské 

restaurace v Obecním domě, v roce 2007 

pak šéfkuchařem restaurace Zlatá Pra-

ha. Je členem Asociace kuchařů a cukrářů 

ČR a už osm let členem národního týmu 

kuchařů a cukrářů ČR. Působí jako asis-

tent lektora Kulinářské akademie ČR. Ab-

solvoval stáže v hotelu Lallit v indickém 

Dillí, v hotelu InterContinental v Madri-

du, v hotelu Hyatt v Hongkongu, v hotelu 

Pan Pacifi c v Singapuru a v hlavním sídle 

OSN v New Yorku v USA. 

V roce 2002 získal bronzovou a stří-

brnou medaili na výstavě Expogast 

Luxembourg. V roce 2003 přivezl dvě 

stříbrné medaile z mistrovství světa 

v Skotsku. V roce 2004 mu bylo udě-

leno ocenění Magdaleny Dobromily 

Rettigové za zásluhy pro gastronomii 

a s českým juniorským národním tý-

mem vybojoval dvě stříbrné medaile 

na kuchařské olympiádě v německém 

Erfurtu. V roce 2005 přestoupil do se-

niorského týmu. Na mistrovství světa 

ve Skotsku získal dvě stříbrné me-

daile a s národním týmem  stříbrnou 

 medaili na mistrovství světa v Basileji. 
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domě, moc dlouho jsem se nerozmýšlel. 
Byla to pro mne výzva i proto, že už jsem 
tu kdysi pracoval už jako učedník, a vzhlí-
žel k šéfkuchaři a starším kolegům jako 
k výrazným autoritám. Navazuji na jejich 
práci, aby hosté byli maximálně spokoje-
ní. Mám tu čas chodit „na plac“ a hovořit 
s hosty o dost víc, než jsem měl v předcho-
zích zaměstnáních. To je to, co mne na-
plňuje a motivuje stále něco tvořit a vy-
mýšlet i ve svém volnu. Když vám hosté 
řeknou, že to bylo super, úžasně to potě-
ší. Do kuchyně se pak vracím nabitý no-
vou energií.

>>> www.francouzskarestaurace.cz

Český prezident 
zahajoval Zemi živitelku

Prezident České republiky Miloš Ze-
man, spolu s dalšími osobnostmi, 
zahajoval 29. srpna 2013 na česko-

budějovickém výstavišti čtyřicátý ročník 
mezinárodního agrosalonu Země živitel-
ka. Spolu se subjekty z Česka se na něm 
představili vystavovatelé z Belgie, Bělo-
ruska, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Ně-
mecka, Nizozemska, Norska, Polska, Ra-
kouska, Slovenska, Slovinska, Spojených 

států amerických, Srbska, Španělska, Švéd-
ska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie. 
Letošní Zemi živitelku akciová společnost 
Výstaviště České Budějovice, a. s., pořáda-
la ve spolupráci s Ministerstvem zeměděl-
ství ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR, Agrární komorou ČR, Potravinářskou 
komorou ČR a Zemědělským svazem ČR.

>>> www.vcb.cz

V roce 2006 při vyhlašování Kuchaře 

roku České republiky obsadil 3. mís-

to v seniorské kategorii. Na Culinary 

Chalenge v Singapuru vybojoval s ná-

rodním týmem stříbrnou medaili. 

V roce 2007 získal stříbrnou medaili 

na mistrovství světa v Chicagu. V roce 

2008 sesbíral zlatou a stříbrnou me-

daili ve Světovém poháru na Kypru, 

dvě stříbrné a dvě bronzové medaile 

na IKA Erfurt a byl vyhlášen Kucha-

řem roku České republiky. V roce 2009 

se stal kapitánem národního týmu 

kuchařů a cukrářů ČR. V roce 2010 vy-

bojoval stříbrnou a bronzovou medaili 

na FHA Culinary Chalenge Singapore. 

Ve stejném roce si jej vybral americký 

prezident Barack Obama, aby vytvořil 

menu a se svým týmem připravil veče-

ři, kterou v rezidenci velvyslance USA 

v Praze podával dvanácti prezidentům 

evropských zemí.
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Se spolumajitelem Vinařství 
Na Soutoku Ing. Karlem Průšou 
mladším se potkáváme v Břecla-

vi začátkem letních prázdnin roku 2013.
Pane inženýre, váš otec založil a řídí 
podnik Vinicola, který řadu let úspěšně 
dováží vína světově proslulých zaoceán-
ských vinařství. Proč jste se teď nedávno 
rozhodli vyrábět moravská?

P r ot o ž e  s í d l í -
me na jižní Mora-
vě a máme Mora-
vu a moravská vína 
rádi. Renomé pro-
duktů dodávaných 
na český trh společ-
ností Vinicola jasně 
naznačuje, že doká-
žeme obohatit trh 
o kvalitní vína, kte-
rá spotřebitele oslo-
ví. A protože jsme přesvědčení, že špičková 
vína se dají vyrábět i z hroznů z morav-
ských vinic, pustili jsme se do vlastní výro-
by. Je to logický krok. Můj otec se celý pro-
fesní život věnuje vínu. Zřídit vinařskou 
fi rmu na světové úrovni vyžaduje velký fi -
nanční kapitál, část se podařilo získat z do-
vozu zahraničních vín na český trh, kte-
rý není schopný pokrýt poptávku po víně 
z vlastních vinic. Teď, když jsem dostudoval 
a mám čas se vínem profesně zabývat, jsem 
dostal úkol: vybudovat vinařství. Projekt vi-
nařství, co se týká nákupu technologií, pří-
stavby haly, jednání s dodavateli hroznů, 
technické zabezpečení výrobního proce-
su atd., je tak na mně. Ostatně, už během 

studií na Vysoké škole chemicko-technolo-
gické jsem se právě na tuto potravinářkou 
oblast soustředil. A tak jsem přijal výzvu vy-
rábět kvalitní a zároveň dobře prodejná mo-
ravská vína. Sice jsem studoval, ale řemeslo 
– něco vytvářet – mě více než baví. 

Překvapivě objevná pro mne byla chuť 
vašeho klaretu. Jste vinařstvím, avšak ne 
vinohradnictvím.

Vinice nemáme, a produkcí hroznů se 
zatím zabývat nechceme. Jeden ze světově 
renomovaných vinařů, který rovněž vy-
rábí klarety a růžová vína v objemu zhru-
ba dvě stě tisíc lahví ročně, tvrdí, že když 
chcete dělat pěkná vína, musíte celý rok 
trávit ve sklepě, resp. ve výrobní hale, a ne 
ve vinici. Jde o jiný typ činnosti než být 
ve vinohradu. Máme výborné kontakty 
ve všech vinařských oblastech Moravy. 
Oslovili jsme nejlepší z nejlepších pěsti-
telů vinné révy – to znamená ty, kteří se 
orientují na kvalitu a produkují přívlast-
kové hrozny. Z jejich produkce vybíráme 
ty nejlepší, které jsou pro danou vinař-
skou podoblast ideální. Během jednoho 
roku tak máme možnost nakoupit až pa-
desát šarží hroznů. Z těch ale vybereme 
jen asi patnáct nejlepších, které co nej-
rychleji převezeme do našeho vinařství 
a dále zpracováváme. Ze Znojemska Ryz-
link rýnský a Tramín, z Velkopavlovicka 
červená vína, ze Slovácka Chardonnay, 
Rulandské šedé atd. 

Vína ročníku 2012 tedy rovněž pocháze-
jí ze všech čtyř moravských podoblastí 

Blond Svatovavřinecké, 
Blond Frankovka 

Vinařství Na Soutoku

Ing. Karel Průša

Vinařství Na Soutoku je rodinný pod-

nik. V roce 2011 jej v rámci společnosti 

Vinicola, s. r. o., Břeclav založil Ing. Ka-

rel Průša, CSc., který absolvoval obor 

Kvasná chemie na Vysoké škole chemic-

ko-technologické v Praze a kandidaturu 

v Mikrobiologickém ústavu Akademie 

věd. Vínem se z výrobního a výzkumné-

ho hlediska zabývá od roku 1972. Výrobu 

řídí jeho mladší syn, jmenovec Ing. Karel 

Průša, absolvent oboru Biochemie a bio-

technologie a oboru Technologie potra-

vin na pražské Vysoké škole chemicko-

technologické. Obchod a propagaci má 

na starosti starší syn, Ing. Přemysl Prů-

ša, Ph.D., absolvent oboru Mezinárodní 

obchod a komerční komunikace Vysoké 

školy ekonomické v Praze. 

Sídlo společnosti Vinicola, a s ní i síd-

lo Vinařství Na Soutoku, se nachází 

na okraji Břeclavi, patnáct kilometrů 

od soutoku Moravy a Dyje. Jen deset 

kilometrů od něj se setkávají tři ze čtyř 

moravských vinařských podoblastí: Mi-

kulovská, Slovácká a Velkopavlovická. 

Dobrý přístup do více vinařských pod-

oblastí Průšovy inspiroval k vytvoření 

kolekce vín nejvýznamnějších morav-

ských odrůd z vinic vyhlášených jejich 

pěstováním. Každý rok tak z poloh, jež 

jsou pro danou odrůdu nejlepší, pečlivě 

vybírají nejkvalitnější hrozny z celé Mo-

ravy. Zpracovávají například hrozny 

Ryzlinku vlašského z vinic mikulovského 

regionu, který poskytuje obecně nejlépe 

hodnocené „Vlašáky“. Podobně vybírají 

Sauvignon ze Znojemska, André a Char-

donnay z Velkopavlovické podoblasti atd. 

Výrobní zařízení pro zpracování hroz-

nů reprezentuje to nejmodernější, co se 

ve vinařství používá. Výroba je založena 

na kombinaci tradičních postupů, refl ek-

tujících zvyky a tradice vinařství na Mo-

ravě, s nejmodernějšími technologiemi. 

Výrazným zdrojem odborných informací 

a inspirací jsou pro Průšovy poznatky 

získávané z četných návštěv a dlouho-

dobé spolupráce s vinařstvími v Chile, 

Argentině, USA, Austrálii a na Novém 

Zélandu, odkud například převzali tech-

nologii chlazení rmutu suchým ledem – 

pevným oxidem uhličitým. 
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– Slovácké, Miku-
lovské, Velkopavlo-
vické a Znojemské. 

Ano, a zhodnoti-
li jsme přitom po-
znatky z ročníku 
2011. Některé doda-
vatele jsme pro da-
nou odrůdu dokon-
ce změnili. Např. 
v roce 2011 se uro-
dil nejlepší Ryzlink 
rýnský na Mikulov-
sku. Letos jsme ho 
ale vyráběli ze Zno-
jemska, kde byl ten-
to rok lepší. Máme 
také Veltlínské ze-
lené – pozdní sběr, 
z panenské úrody, 
kdy vinohrad zaplo-
dil druhým rokem.

Ryzlink vlašský je zase mikulovský. Vá-
pencové podloží je pro aromatiku Vlašá-
ku ideální. Přestože Ryzlink vlašský není 
výrazně aromatická odrůda, na vápenci je 
tak trochu ve stresu, musí se kořeny víc na-
tahovat pro vodu a pak dává krásné aroma. 

Vynikající polohou pro pěstování Sauvi-
gnonu jsou kromě Znojma i Velké Bílovice. 
Toto víno jsme vyrobili v podobě výběru 
z hroznů. Díky hodně šetrným technolo-
giím, použití suchého ledu a reduktivního 
kvašení se nám podařilo zachovat kopřivo-
vé, zelenkavé chuti v kombinaci s medově 
nasládlou chutí černého bezu. 

Poloha Břeclavi, která se nachází prá-
vě na rozhraní slovácké, velkopavlovické 
a mikulovské vinařské podoblasti, nám 
umožňuje do vinařství dovézt hrozny z kte-
rékoli podoblasti do dvaceti minut. Letos 
jsme proto nakoupili a vyrobili Ruland-
ské šedé ze všech čtyř podoblastí. Tedy i ze 
znojemské, odkud jsme hrozny přiváželi 
chladírenským vozem. Každé má svůj spe-
cifi cký charakter, proto je zajímavé srovná-
vat třikrát výběr z hroznů a jednou pozd-
ní sběr vyrobený ze stejné odrůdy hroznů.

A klarety?
To je věc, od níž si hodně slibujeme – bí-

lé víno, které se dělá z hroznů modrých 
odrůd. Do budoucna plánujeme, že bude-
me zpracovávat i další typicky moravské 

odrůdy: Frankov-
ku, Svatovavřinec-
ké, Modrý Portugal, 
Cabernet Moravii. 
Poskytují totiž vyni-
kající hrozny. Navíc, 
nejsou-li moc pře-
zrálé, dávají až pře-
kvapivě intenzivní 
a krásné aroma. Je-
jich výhodou je rov-
něž větší odolnost 
proti chorobám a vy-
drží pak déle krásně 
svěží a šťavnaté. Ta-
to šťavnatost se pak 
nádherně promítá 
i do našich klaretů.

Celé hrozny se sy-
pou do lisu, opatr-
ně přimáčknou. Te-

če čistý lehce narůžovělý mošt, který 
během kvašení ztrácí barvu a vzniká ab-
solutně bílé víno, jemuž jsme se rozhod-
li říkat „Blonde“. Blond Svatovavřinecké, 
Blond Frankovka. Hodně klaretů se totiž 
na Moravě vyrábí tak, že jsou růžové. Pro-
to si řada spotřebitelů plete klaret a rosé 
a pokládají je za to samé. Kvůli tomu ne-
chceme příliš zdůrazňovat pojem „kla-
ret“, ale prosadit svůj vlastní výraz „Blon-
de“. Ten dobře vystihuje charakteristiku 
našich vín, která jsou úplně bílá – bezbar-
vá. Ve světě se tato vína někdy označují 
také jako „Blanc de noirs“, tedy bílá vína 
z modrých hroznů.

Kromě toho máte zajímavý tvar láhví 
a atraktivní etikety. A už po prvním roce 
prestižní okruh odběratelů.

Je fakt, že neprodukujeme závratné 
množství vína, takže se dostane k jen 
opravdu vážným zájemcům. Šarže máme 
poměrně rychle vyprodané. A to začíná-
me! Je možné, že letos budou některé od-
růdy vyprodané už těsně po nalahvování. 
Naše produkce je pro ty, kteří mají rádi ví-
na bez kompromisů. Od prvopočátku jsou 
totiž vyladěna na kvalitu.

>>> www.vinarstvinasoutoku.cz

Modré hrozny se opatrně přimáčknou. Teče 

lehce narůžovělý mošt, který během kvašení 

ztrácí barvu, a vzniká absolutně bílé víno: 

Blond Svatovavřinecké, Blond Frankovka.

Vína vyrábějí s důrazem na maximální 

odrůdovou čistotu fi nálního produktu. 

Dbají, aby se ve víně vyskytovaly stejné 

vůně a chutě jako v čerstvých zdravých 

hroznech. Převoz hroznů z vinic ke zpra-

cování jim ve většině případů netrvá 

déle než 20 minut. Hrozny ze Znojemska, 

odkud je cesta delší, se převážejí v chladi-

cích vozech. Přijaté hrozny ve vinařství 

pečlivě kontrolují a ručně třídí. Po šetr-

ném odzrnění rmut za použití oxidu uh-

ličitého o teplotě -78°C podchladí někdy 

až na 5°C. Kromě vychlazení suchý led 

rmut chrání před oxidací, která by moh-

la poškozovat aroma budoucího vína, 

a snižuje jeho hodnotu pH. To přispívá 

k lepší mikrobiální stabilitě a k zvý-

raznění odrůdového charakteru vína. 

Zchlazený rmut se následně maceruje. 

U bílých odrůd probíhá macerace 1 až 

5 dní a markantně zlepšuje aroma a pl-

nost vína. U červených vín trvá macera-

ce i několik týdnů a přináší podstatné 

zlepšení plnosti v chuti a vůni a inten-

zivnější barvu. 

Po šetrném lisování se mošt odkalí 

a takto čistý zakváší. Pro kvašení tady 

používají zásadně ušlechtilé neutrální 

kvasinky, které ve víně nevytvářejí do-

datečná aromata a zvýrazňují původní 

odrůdové aroma hroznů. Řízené kvašení 

bílých vín probíhá v chlazených nerezo-

vých tancích při teplotě 10–12 °C. 

Technologie výroby červených vín je 

silně inspirovaná zahraničními zku-

šenostmi. Kvašení probíhá v nerezo-

vých vinifi kátorech s možností ohřevu 

i chlazení. Před kvašením červený rmut 

několik týdnů macerují za studena. 

Po kvašení, které probíhá zhruba dva 

týdny, nechávají prokvašený rmut zase 

několik týdnů za vyšších teplot mace-

rovat. Tato časově poměrně náročná 

a riskantní procedura dává vzniknout 

velmi plným, mohutným červeným 

vínům s vysokým extraktem (např. 

bezcukerný extrakt u vína Frankovka 

2011 – 33,4 g/l) a dlouhým archivačním 

potenciálem. Pro naležení části červe-

ných vín používají staré dubové sudy. 
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S předsedou představenstva ak-
ciové společnosti GAMA HOL-
DING Praha a. s., panem Vlastimi-

lem Válkem se potkáváme 11. září 2013 
v Praze-Karlíně na prezentaci kuchyň-
ských technologií Lainox.

Fir ma Lainox 
je součástí  sku-
piny ALI Group 
zastřešuj íc í  vý -
znamné světové 
výrobce profesio-
nálních gastrono-
mických technolo-
gií. Specializuje se 
na konvektomaty – 
klasické parní i hor-
kovzdušné, a také 
na pekařské pece. Má jedno z nejširších 
sortimentních portfolií těchto přístrojů 
na světě. Na dnešní akci vyslala svého šéf-
kuchaře, pana Alberta Marzocchiho, aby 
spolu s naším odborným technologem, 
panem Robertem Hubeným, předvedli 
šéfkuchařům, restauratérům, majitelům 
a pracovníkům gastronomických provozů 
nejnovější řadu technologií Lainox včetně 
modelů Heart Green. Ty zjednodušují pe-
čení, vaření, grilování i fritování. Přívlas-
tek Green vyjadřuje, že Lainox řadu dola-
dil o další funkce šetřící životní prostředí 
– spotřebu energií, vody, čisticí chemie, 
a také nároky na čas a lidské zdroje. 

Kromě jiných věcí mne u předváděného 
parního konvektomatu zaujal brzděný 
větrák, díky kterému z přístroje při ote-
vření uniká méně horké páry.

Ano, máte pravdu. Nicméně, prezentuje-
me tu celou sestavu hlavního sortimentu 
LCS – Lainox Cooking System. Pro dneš-
ní předváděcí akci jsou do ní zařazeny dva 
konvektomaty Heart Green, šokery pro šo-
kové zchlazování a zmrazování pokrmů, 
a také teplé udržovací skříně. Ty zhotove-
ný pokrm, pokud se okamžitě nevydává, 
dokážou delší dobu udržet v čerstvém sta-
vu a ve výdejní teplotě a vlhkosti. 

Dnešní prezentace probíhá v objektu, 
který získal ocenění „Nejlepší kance-
lářská budova světa roku 2011“, v síd-
le ústředí pojišťovny Kooperativa, a. s., 
a České podnikatelské pojišťovny, a. s., 
(ČPP) Vienna Insurance Group. Je pří-
značné, že podobně jako vámi prezen-
tované technologie, má i tento dům en-
vironmentální certifi kaci. Je to dokonce 
natolik unikátní certifikát, že na něj 
v Evropě dosáhlo pouze deset staveb, 
a v Česku tato jediná.

To je také jeden z důvodů, proč jsme 
pro dnešní prezentaci zvolili právě toto 
místo. Tuto budovu jsme měli tu čest vy-
bavit kompletní centrální kuchyní se dvě-
ma výdejními jídelnami. Denně se v nich 
vydá sedm set až osm set jídel. Vedení Ko-
operativy a České podnikatelské pojišťov-
ny požadovalo, aby sem jejich zaměstnan-
ci měli možnost chodit nejen na obědy, ale 
aby jídelen mohli využívat také na svačiny 
a další občerstvení. Proto je koncept gast-
ronomických středisek tvořen kombinací 
výdejního a bufetového systému, který spl-
ňuje nejvyšší parametry nabídky minutko-
vých jídel. Ten podporují minikuchyňky, 

osazené (kromě klasického vybavení) rych-
lovarnou horkovzdušnou pecí TurboChef, 
o níž jsme ve Všudybylu hovořili v našem 
minulém interview (viz www.e-vsudybyl.
cz, článek: „Revoluční technologie Turbo-
Chef peče, griluje, gratinuje až 10× rychle-
ji“). TurboChef umožňuje připravovat či 
dokončovat rozmanitá malá jídla, napří-
klad sendviče a další menší občerstvení, 
pro potřeby výdeje a la carte v minutových 
intervalech. Příprava těchto pokrmů tedy 
není závislá na centrální kuchyni. Obě vý-
dejny mají moderní plnohodnotné vybave-
ní, aby mohly uspokojovat i další potřeby 
zaměstnanců, klientů a hostů obou pojiš-
ťoven Vienna Insurance Group.

Gama Holding působí nejen v Česku, ale 
také na Slovensku.

Ano. Od roku 2002 tam máme sester-
skou firmu GAMA HOLDING Slovakia, 
s. r. o., s centrálou v Piešťanech. Fungu-
je velice úspěšně. Samozřejmě si vzájem-
ně předáváme zkušenosti. Rovněž GAMA 
HOLDING Slovakia má širokou klientelu. 
Jak z oblasti společného stravování, kam 

Kuchyňské technologie 
Lainox Heart Green

Vlastimil Válek

Obchodní společnost 
GAMA HOLDING Praha a. s.

dodává na český a slovenský trh široký 

sortiment moderního gastronomického 

a interiérového vybavení a technologií. 

Zajišťuje komplexní rekonstrukce a do-

dávky do velkokapacitních kuchyní, 

gastronomických provozů, prodejen la-

hůdek, potravin, rychlých občerstvení, 

pekáren a jiných. Poskytuje poraden-

skou činnost, montáže a servis a odbor-

ná zaškolení obsluhy provozů včetně 

kuchařského servisu. 

K velkým přednostem společnosti patří 

přímé napojení na špičkové výrobce, ale 

také rozsah vlastních služeb, mezi něž 

spadá zpracování komplexních projek-

tů, vizualizace a 3D studie.

V oblasti dodávek a velkoobchodního 

prodeje zastupuje značky předních svě-

tových výrobců:

>>  varné technologie a chlazení 

MARENO; 

>>  multifunkční kuchyňské systémy 

FIREX; 

>> mycí stroje a systémy COMENDA;

>>  konvektomaty, šokové zchlazovače, 

regenerační a teplé skříně LAINOX; 

>>  profesionální konvektomaty 

a pekařské pece ELOMA;

>>  horkovzdušné rychlovarné pece 

TURBOCHEF a ATOLL SPEED;

>>  výdejní či snídaňové samoobslužné 

systémy, fresh bary a fast-food linky, 

gastrokoncepty a front cooking 

společnosti UBERT.
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se řadí školní, fi remní, nemocniční a další 
gastronomické provozy, tak ze sféry HoRe-
Ca – restaurací, barů, vináren, hotelových 
a kavárenských provozů. Jak ilustruje mís-
to konání dnešní prezentace, významnou 
část našich realizací tvoří kuchyně a jí-
delny pro byznys centra a podobné je to 
i na Slovensku.

Gama Holding se před dvěma lety zú-
častnila velkého výběrového řízení CPI 
Group na vybavení gastronomických 
středisek hotelů řetězce CPI Hotels. 

Tato společnost po výstavbě svého zatím 
největšího Clarion Congress Hotelu Prague 
ve Vysočanech zrekonstruovala v Praze ješ-
tě čtyřhvězdičkový Clarion Hotel Prague 
City na Tylově náměstí. Postavila nový Cla-
rion Congress Hotel v Ústí nad Labem, kde 
jsme už vybavovali první velkou kuchyni. 
Poté bylo rozhodnuto o rekonstrukci Cla-
rion Congress Hotelu v Českých Budějovi-
cích, po němž následoval jeden z nejhez-
čích františkolázeňských hotelů Spa & Kur 
Hotel Harvey. V letošním roce CPI Group 
dokončila další dvě rozsáhlé rekonstrukce: 
Clarion Congress Hotelu Ostrava a Clarion 
Congress Hotelu Olomouc. Výběrového ří-
zení na rekonstrukce čtyř posledně jmeno-
vaných hotelů řetězce Clarion Congress se 
zúčastnily všechny významné gastrofi rmy 
z Česka. Nám se v něm podařilo zvítězit, 
a před pár týdny dokončit práce na posled-
ní z rekonstrukcí v Olomouci.

Pane Válku, jaká je vaše podnikatelská 
fi lozofi e?

Doba je složitá. Naše fi rma je obchodně 
závislá na investiční činnosti. Proto je dob-
ré diverzifi kovat rizika, pečlivě rozkládat 
podnikatelské aktivity v rámci veřejného 
i soukromého sektoru, a do hloubky pra-
covat s klienty. Chceme jim našimi služ-
bami pomáhat naplňovat podnikatelské 
cíle ještě důsledněji než v předchozích do-
bách. Nejde přitom jen o dodávky stále mo-
dernějších a dokonalejších technologií, ale 
i o odborné poradenství a servis tak, aby 
měli co nejméně starostí s provozem a ži-
votností gastronomického vybavení. K to-
mu patří i průběžné obnovování dílčích 
technologií formou některých typů opera-
tivních leasingů nebo pronájmů zařízení, 
která jsou vysoce vytížená a je tedy třeba 
se o ně víc starat a rychleji je obnovovat.

Moderní gastronomické technologie 
sice skýtají čím dál vyšší uživatelský 
komfort, stále však jsou či mohou být 
„jen“ nástrojem k úspěchu. Co děláte 
pro to, aby s nimi jejich obsluha doká-
zala zacházet tak, jak to tu předvádějí 

šéfkuchaři Alberto Marzocchi s Rober-
tem Hubeným?

V zaškolování klientů máme dvacetiletou 
praxi. První kuchyně, kterou jsme v Česku 
na přelomu let 1992/93 rekonstruovali, pa-
třila restaurantu „Zlatá  hruška“ na Praž-
ském hradě. Od té doby máme za sebou 
velké množství zakázek na rekonstruk-
ce, výstavby a zavádění nových gastrono-
mických provozů. Od první chvíle přitom 

 spolupracujeme přímo se světovými vý-
robci. Trvale se nám tak daří držet krok 
s dobou a dodávat na český a slovenský trh 
nejnovější technologie. Novinky přicháze-
jí čím dál rychleji. Stále víc se prosazují 
ty, které zlevňují, ulehčují a racionalizu-
jí přípravu pokrmů a pomáhají předchá-
zet selhání lidského faktoru. Naše stávají-
cí a potenciální klienty s těmito novinkami 
seznamujeme a proškolujeme, aby doká-
zali možností nejmodernějších techno-
logií využívat skutečně na maximum. 
Školení pořádáme jak ve špičkově vybave-
ném gastroateliéru v našem sídle v Jeseni-
ci u Prahy, tak přímo v klientských provo-
zech či na prezentacích jako je ta dnešní. 

Zdokonalováním se ve využívání všeho, 
co  gastronomické technologie světových 
producentů umějí nabídnout, pak klienti 
nejen zvyšují úroveň přípravy jídel, ale še-
tří svůj čas a peníze.

>>> www.gamaholding.cz

Konvektomaty Lainox 
Heart Green 

vysoce účinně předávají teplo připravo-

vaným pokrmům při zachování nutrič-

ních hodnot surovin a minimální ztrátě 

jejich hmotnosti. Jsou vybaveny patenty, 

jako např. systém Fast Dry® nebo auto-

matická regulace vlhkosti ve varné ko-

moře Autoclima®. Disponují systémem 

precizního měření teploty v jádře se tře-

mi typy vpichových jehel. Dále je k dis-

pozici vícebodová sonda pro zpracování 

různých druhů surovin, tenká sonda 

o průměru 1 mm pro vaření jemných 

a malých kusů a pro vaření ve vakuo-

vacích sáčcích nebo dvojitá sonda pro 

souběžnou tepelnou úpravu více druhů 

pokrmů. Spotřebu energií a případné 

ztráty na surovinách snižuje i ventilační 

systém s automatickou regulací výkonu. 

K rovnoměrnému vaření přispívá také 

nový tvar varné komory a obousměrná 

rotace ventilátoru. Model Multilevel® 

umožňuje souběžně vařit různé druhy 

jídel vyžadující odlišnou dobu tepelné 

úpravy. Konvektomat zvukovým a vizu-

álním signálem ohlásí, když je to které 

jídlo hotové. Noční vaření Heart Green 

v režimu L.T. (N.T.) pracuje i v době, kdy 

obsluha kuchyně odpočívá. Na konci 

tepelné úpravy umí Heart Green přejít 

do udržovacího režimu zajišťujícího pa-

třičnou teplotu a vlhkost jídel. Vše s ma-

ximální účinností, nižšími provozními 

náklady a zvýšenou ziskovostí.

Konvenční pečení v pecích Heart Green 

(30–300 °C) umožňuje souběžné pečení 

více pokrmů z rozdílných druhů surovin 

bez přenosu chutí a vůní, což zásadně sni-

žuje cenu tepelné úpravy. Díky systému 

Fast Dry® lze perfektně zapékat, grilovat 

a smažit hranolky nebo různé pekařské 

produkty jako jsou koláče, pečivo, a to při 

100 % využití kapacity pečicí komory.
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Art & Wellness byl název vernisá-
že výstavy děl Joea Muczky Jr., 
kterou připravila společnost Au-

roGenio a která proběhla 24. září 2013 
ve Wellness Hotelu Step. Ten zároveň 
představil své nové kongresové prostory. 
Na programu tak byla i prohlídka kon-
gresového, sportovního a wellness záze-
mí hotelu. Sama 
výstava zahrno-
vala vedle obra-
zů také car design 
a ukázku body-
paintingu, auto-
gramiádu umělce 
a tombolu. Při té 
příležitosti jsem 
oslovil ředitele ho-
telu pana Lukáše 
Suchána:
Pane řediteli, je to naše první interview 
přesto, že ve Wellness Hotelu Step už 
pracujete řadu let. 

Do hotelu jsem nastoupil v roce 2007 
na místo asistenta F&B manažera. Tu-
to příležitost mi zprostředkoval někdejší 
kolega, který tu pracoval jako obchodní 

manažer. Než jsem byl před půl rokem 
jmenován ředitelem hotelu, prošel jsem 
řadou pozic včetně manažera Sportcent-
ra a F&B manažera. 

Wellness Hotel Step trvale investuje 
do svého rozvoje.

Ano, akcionáři hotelu, Jiří Čáp a Luděk 
Ingala, svůj hotel neustále zdokonalují. Dí-
ky jejich úspěšné práci se tu staví a rozši-
řují hotelová střediska, ale navíc se rozši-
řuje a zkvalitňuje i portfolio našich služeb. 

Wellness Hotel Step 
prezentoval 

nové kongresové 
prostory

Lukáš Suchán

Wellness Hotel Step**** 
se nachází v blízkosti O2 Areny v praž-

ských Vysočanech. Je unikátním komple-

xem služeb ubytovacích, konferenčních, 

společensko-zábavních, sportovních 

a wellness. Disponuje sto šedesáti jed-

no- až pětilůžkovými pokoji, z nichž pět je 

tzv. rodinných, a devatenácti konferenč-

ními prostory s celkovou kapacitou přes 

dva a půl tisíce míst. Jeho wellness s pět-

advacetimetrovým bazénem, saunovým 

světem, masážemi, whirlpooly, relaxač-

ními bazény, parními aroma lázněmi, 

privátní wellness zónou a fi tness slouží 

jak hotelovým hostům, tak i veřejnosti ze 

širokého okolí. Totéž platí pro Sportcen-

trum Step se třemi venkovními a třemi 

vnitřními tenisovými kurty, čtyřmi bad-

mintonovými a třemi squashovými kur-

ty, stolním tenisem, curlingem na kober-

ci, bowlingem se třemi dráhami, šipkami 

a stolním fotbalem. Součástí Sportcentra 

Step je i největší indoor golf v České re-

publice čítající devět simulátorů About 

Golf, dvoupatrový driving range s 16 od-

pališti a 250 m2 jamkoviště. Gastrono-

mická střediska hotelu zahrnují sedm 

restaurací a barů – hlavní restauraci 

Galerie Praha, Café restaurant Bohemia 

s venkovní zahrádkou, Lobby bar s te-

rasou, SEZIO restaurant, bowling bar, 

Panorama bar, golfový bar, a nově vzni-

kající restauraci AROMA. K dispozici je 

rozsáhlé parkoviště pro dvě stě padesát 

osobních aut s parkovacími plochami 

pro autobusy a ručním mytím aut. 
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V roce 2011 jsme se rozhodli daleko víc za-
měřit na individuální hosty. Využíváme 
k tomu hlavně internet – glo-
bální rezervační a distribuč-
ní servery. Zaměřili jsme se 
na rodiny (máme tu rodinné 
vícelůžkové pokoje), což je seg-
ment trhu, který v Praze není 

plně saturován. Vyplatilo se nám to. Potvr-
zuje se, že cílit na rodiny s dětmi a posky-
tovat jim zázemí pro volnočasové aktivity 
má smysl. S investicemi do rozvoje a kvali-
ty služeb také samozřejmě souvisí i výmě-
na vedoucích pozic ve společnosti. V prů-
běhu tohoto roku nastala změna nejen 
v hotelové části, ale i ve vedení Sportcentra 

Step, jehož novým ředitelem je Michal Ko-
zelka, který má v oblasti sportovního ma-
nagementu dlouholeté zkušenosti.

Vaše velkoryse koncipované Sportcent-
rum Step a Wellness Hotel Step jsou vy-
hledávány nejen individuálními hosty 
– sportovci, zejména milovníky golfu, 
tenisu či fi tness a wellness aktivit. Bý-
vají důvodem, proč se do Stepu těší 
i účastníci kongresových, fi remních akcí 

a společenských událostí a hosté vašich 
obchodních partnerů. Ostatně šesté vy-
dání letošního Všudybylu přineslo foto-
reportáž z Memoriálu Tomáše Bati, kte-
rý se u vás konal s podtitulem Fun & Fit 
Day (viz www.e-vsudybyl.cz, článek „Me-
moriál Tomáše Bati 2013“).

Akce jako byl Fun & Fit Day pořádaný 
společností Baťa a Kanadskou obchodní 
komorou jsou jasným důkazem, že jsme 
se vydali správným směrem. Propojení 

kongresových služeb se sportem naši fi -
remní klienti vyžadují stále častěji a my 
díky rozsáhlému zázemí kongresových 
a sportovních služeb dokážeme najít ře-
šení pro všechny. Právě dnes uvádíme 
do provozu další kongresový sál s kapaci-
tou 200 osob. Obchodním partnerům se 
tak otevírají další možnosti rozšířit svá za-
dání a využívat potenciál našich středisek 
a prostor v ještě větší míře. 

>>> www.wellness-hotel-step.cz

Art Investment představuje investici 

do umění. Společnost AuroGenio, která 

zastupuje umělce a malíře Joea Muczku 

Jr., v minulém týdnu vystavila na ver-

nisáži v hotelu Step jeho obrazy a další 

díla. Příležitost zhlédnout desítky Mucz-

kových obrazů vzbudila velký zájem 

veřejnosti a hostů, kterých přišlo více 

než tři stovky. Součástí vernisáže byl 

také bodypainting neboli technika ma-

lování přímo na lidské tělo a car design, 

kreativní ztvárnění automobilů využí-

vající motivy z obrazů Joea Muczky Jr. 

Více informací o programu Art Invest-

ment a umění Joea Muczky Jr. najdete 

na stránkách www.aurogenio.com 
a také na www.joe-muczka.com.
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V Karlových Varech v Lázeňském 
hotelu Thermal a v Grandhote-
lu Pupp se ve dnech 3. až 5. říj-

na 2013 konaly 20. ročník národního 
festivalu turistických fi lmů Tour Region 
Film a 46. ročník nejstaršího mezinárod-
ního fi lmového festivalu světa s turistic-
kou tématikou Tourfilm. Na Tourfilm 
bylo přihlášeno 747 fi lmů a multimédií 
ze 132 zemí, na Tour Region Film pak 
143 fi lmů. Slavnostní předání cen Tour 
Region Filmu se uskutečnilo 3. října 
2013 v Grandhotelu Pupp. Po něm násle-
doval slavnostní večer CzechTourismu, 
který tato státní příspěvková organizace 
pro podporu cestovního ruchu pořádala 
k 20. výročí svého zřízení. Velkou cenu 
Tour Region Filmu obdrželo město Cheb 
za „Turistickou encyklopedii“. Den na to, 
4. října 2013, opět večer v Slavnostním 
sále Grandhotelu Pupp, se odehrálo slav-
nostní předání cen Tourfi lmu, po kterém 
následoval slavnostní večer Města Karlo-
vy Vary. Velkou cenu Tourfi lmu si odnesl 
přihlašovatel Dublin Convention Bureau 
za irský film „Meet in Dublin“. Hlavní 

hvězdou festivalu byla vnučka Jacque-
se Yvese Cousteaua – oceánografa, vyná-
lezce aqualungu, velitele výzkumné lodi 
RV Calypso, který v roce 1952 natočil prv-
ní podmořský barevný fi lm a vytvořil po-
pulární seriál „Podmořský svět Jacque-
se Cousteaua“ – paní Céline Cousteau. 

Záhy po předání Velké ceny Tourfi lmu 
jsem o pár slov požádal generálního ře-
ditele jubilující agentury CzechTourism 
pana Rostislava Vondrušku.

Jsem velmi spokojený, protože letošní 
ročník Tour Region Filmu a Tourfilmu 
přivedl do Karlových Varů a do hotelu 
Thermal opět víc tuzemských návštěvní-
ků než v předchozích letech. Sály, v nichž 
probíhaly přednášky, prezentace a promí-
tání soutěžních snímků, byly celou dobu 
obsazené. A bylo se na co dívat! Festiva-
ly rostou, získávají na domácí prestiži 
i na mezinárodním významu.

Pane řediteli ,  CzechTourism le-
tos slaví dvacáté výročí a Tourfilm 
šestačtyřicáté…

My jsme, dá se říci, adoptivní rodič 
Tourfilmu. Jsme o víc než polovinu let 
mladší, takže s tím máme někdy výchov-
né problémy (úsměv).

„Ten, kdo chce touhu po domově znát, 
ten musí se svým světem dát, vábila-li ho 
dříve cizina, teď nezapomíná. Krásná 

Dvacet let s námi

Paní Céline Cousteau přebírá festivalo-

vou cenu z rukou generálního ředitele 

CzechTourismu Rostislava Vondrušky.
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Poptávka po vysoké kvalitě vytváří 

prostor pro uplatnění vysoce 

kvalifi kované práce. Pro uplatnění 

dovednosti a kreativity obyvatel 

navštěvované země.

je, krásná naše česká, tolik, tolik hezká, 
krásná je, krásná naše česká zem.“ To-
lik citace textu písně „Touha po domo-
vě“. Pane řediteli, národní Tour Region 
Film byl plný zajímavých snímků.

Vítězný fi lm města Chebu nejen vykres-
luje nádheru naší vlasti, ale ilustruje i to, 
kam se posouvají multimédia. Demon-
struje vysokou, nebojím se konstatovat 
přímo světovou úroveň domácí tvorby. 
Je výrazně motivující a inspirující po-
zvánkou k návštěvě regionu. Prokazuje, 
že využití moderních informačních tech-
nologií šlo mílovými kroky nahoru i v re-
gionální tvorbě.

Jaká je před vaší agenturou perspektiva?
Pevně věříme, že dobrá. Každá vyspě-

lá země, jejíž hospodářství a veřejné roz-
počty chtějí těžit z příjmů z cestovního 
ruchu, vytváří podmínky pro jeho roz-
voj, pro zvyšování výkonnosti této trž-
ní platformy. Snaží se maximalizovat 
příliv zahraničního inkasa prostřed-
nictvím příjezdů a útrat zahraničních 
hostů a vázat na území svých regionů 
kupní sílu (útraty) domácích turistů. 
A ačkoliv je stále co zlepšovat, jsem pře-
svědčen, že pracovníci České centrály 
cestovního ruchu – CzechTourism v té-
to oblasti odvádějí velmi dobrou, ba – 
jak ilustruje např. oceňovaný turistický 
portál „Kudy z nudy“ – vynikající práci. 

CzechTourism má to štěstí, že má dlou-
hodobě dobré vztahy se svým zřizova-
telem. Pod Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR fungujeme mnoho let. A je to 
i tato stabilita, která nám vytváří dob-
ré podmínky k práci. Tým CzechTou-
rismu průběžně připravuje a realizuje 

nové nápadité projekty. Bez kvalitních 
lidí zkrátka nelze odvádět kvalitní práci. 
Čili poděkování za úspěšných dvacet let 
agentury CzechTourism patří jak naše-
mu zřizovateli, tak všem kolegům.

V tržní ekonomice se peníze do ná-
rodního hospodářství dostávají ob-
chodem. Podpora směřování investic 
a tržeb do toho českého je stěžejním 
posláním státních agentur CzechTra-
de, CzechInvest a CzechTourism. Jde 
tedy o to, aby se zahraniční a domácí 
kupní síla uplatňovala na našich domá-
cích a zahraničních zdrojových trzích 
v náš prospěch.

Jistě, smyslem marketingu, jak smě-
rem ven, tak dovnitř, je povzbudit 
ke spotřebě a současně s tím díky takto 
získávaným „dalším penězům“ pomá-
hat vytvářet další podnikatelské příle-
žitosti a nová pracovní místa. Gradovat 
spotřebu koupěschopnou poptávkou. 

V případě CzechTourismu jde přede-
vším o nákup služeb cestovního ruchu. 
Svoji činnost se snažíme zaměřit také 
na bonitnější klientelu. Na lidi, kteří vy-
hledávají kvalitu a jsou ochotni za ni za-
platit. Poptávka po vysoké kvalitě totiž 
vytváří prostor pro uplatnění vysoce 
kvalifi kované práce. Pro uplatnění do-
vednosti a kreativity obyvatel navštěvo-
vané země. 

>>> www.czechtourism.cz
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Ve čtyřhvězdičkovém hotelu Sel-
ský Dvůr v Praze 10 – Hostivaři se 
18. září 2013 konala kulinářská 

show k jeho slavnostnímu znovuotevře-
ní po náročné rekonstrukci poté, co jej 
v červnu 2013 poškodila velká voda. Ge-
nerální ředitel hotelového řetězce Sivek 
Hotels pan Viliam Sivek je zahájil slovy:

Několik dnů si lámu hlavu, co bych 
při znovuzrození Selského Dvora měl ří-
ci. Znám přísloví: „Kdo nikdy nevkročí 
do vody, nenaučí se plavat.“ Plavat, to te-
dy umím. Přesvědčil jsem se o tom i při 
povodni v roce 2002, kdy byl zničen ma-
jetek v hotelech Kampa, Wiliam a Selský 
Dvůr. Při letošním tsunami – jinak se po-
vodeň, která nás 2. června 2013 bez va-
rování zasáhla, nazvat nedá – jsem jako 
podnikatel měl namále. Byla neděle, doba 
snídaní, čas určený přípravě na nedělní 
den. V hotelu bylo 51 hostů, a mezi nimi 
děti. Během pár vteřin měli všichni vodu 
po ramena. Následoval chaos, křik, úprk... 
Zaplaťbůh, že jsme všichni živí! Neštěs-
tí je za námi, a nechci teď hovořit o způ-
sobených škodách. Chci však poděkovat 
kolektivu pracovníků Sivek Hotels, kteří 
bezprostředně po povodni 
ve dne v noci pomáhali při 
odstraňování škod. Poděko-
vat musím i fi rmám, jež se 
podílely na opravách Selské-
ho Dvora, s malou poznám-
kou: zde máme hotovo, ale 

v komplexu budov sídla fi rmy, které leží na-
proti Selskému Dvoru, jsme v podstatě ne-
začali. Chci poděkovat pojišťovně Uniqa za 
počáteční pomoc při zaslání zálohy na čás-
tečné pokrytí oprav. Děkuji pracovníkům 
památkové péče za operativní přístup, bez 
kterého bychom dnes byli stále na začátku, 
neboť Selský Dvůr je státem chráněná pa-
mátka. A patří se poděkovat i vedení a pra-
covníkům Obvodního úřadu pro Prahu 
15 za jejich pomoc, které si velmi vážím. 

 Děkuji i vám, kteří jste mi na dálku drželi 
palce a říkali: „Sívo, neutop se!“ 

Pro mě a pro celou moji rodinu by-
lo financování oprav a náprav obrov-

ských škod velmi těžké. By-
lo o to náročnější, že jsme 
se s manželkou před dvě-
ma lety rozhodli značnou 
část rodinných úspor věno-
vat lidem s duševním one-
mocněním. Pod názvem 

O mrtvé a živé vodě
aneb znovuzrozený 
Selský Dvůr

Zakladatel, majitel a generální ředitel 

řetězce hotelů a restaurantů Sivek Ho-

tels, provozovatel renomované caterin-

gové divize, kongresové a incomingové 

agentury pan Viliam Sivek se vý-

razně zapsal do moderních dějin české-

ho cestovního ruchu. Během dvaadva-

ceti let vytvořil největší hotelový řetězec 

v Česku, který se stal zárukou kvality, 

stability a důvěryhodnosti. Je držitelem 

ocenění jako např. Manažer odvětví, 

TOP 100, Manažer roku České republi-

ky, Osobnost cestovního ruchu České 

republiky, Mimořádné ceny NFHR ČR 

za vytváření dobré pověsti hotelového 

průmyslu, Hoteliér roku a dalších. Jako 

první podnikatel ve své oblasti byl v pro-

sinci 2010 uveden do Síně slávy profes-

ního časopisu Travel Trade  Gazette. 

Je předsedou Asociace cestovních kance-

láří České republiky, předsedou Komise 

obchodu a služeb cestovního ruchu, čle-

nem akademických rad Vysoké školy ob-

chodní v Praze a Vysoké školy hotelové 

v Praze. V letech 2006 až 2011 byl před-

sedou představenstva a prezidentem 

hokejového klubu HC Sparta. Pod jeho 

vedením Sparta dvakrát vybojovala mi-

strovský titul v nejvyšší hokejové soutě-

ži v Česku. Kromě ledního hokeje k jeho 

koníčkům patří létání a jachting. Spolu 

s manželkou Kateřinou Sivekovou Křižá-

kovou byli iniciátory a jsou zřizovateli 

a hlavními mecenáši Psychoterapeutic-

kého centra „Modré dveře“. To poskytuje 

odbornou péči lidem, již se ocitli v těžké 

životní situaci přesahující jejich adaptač-

ní schopnosti či dlouhodobě bojují s pro-

blémy, které se dotýkají jejich duševního 

zdraví, a osobám s duševním onemocně-

ním nebo mentálním hendikepem. 
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„Modré dveře“ jsme zřídili terapeutické 
centrum, které se stalo šancí pro ty, již 
jsou kvůli svému postižení nebo nepříz-
nivé životní situaci u konce sil. V regionu 
Praha-východ jsme jediní poskytovatelé 
pomoci pro lidi v krizi a osoby s dušev-
ním onemocněním či mentálním hendi-
kepem. Pomoc pro klienty „Modrých dve-
ří“ je v drtivé většině případů bezplatná.

Modrá je barva naděje, a dveře symboli-
zují vstup do něčeho nového. A tak v kou-
zelném domě najdete výtvarný a hrnčíř-
ský ateliér, korálkovou nebo košíkářskou 
dílnu a místnost pro pohybové a hudeb-
ní aktivity. Je tam i kuchyň, kde se klien-
ti učí vařit i hospodařit. Často slyšíme: 
„Tak co budeme dnes vařit? Kolik máte 
korun na den? Stokorunu? Pojďme, na-
koupíme, uvaříme a sníme u společného 
stolu...“ Klientům Modrých dveří slouží 
i užitková zahrádka. Chceme pomoci de-
stigmatizaci těchto osob, proto je v cent-
ru přístupné od rána do večera využívané 
dětské hřiště s kouzelnou zahradou, kde 
se často konají koncerty, výstavy a další 
společenské akce. V rekonstruované sto-
dole pravidelně vaří děti od 3 do 12 let 
pod dohledem šéfkuchaře společnosti Si-
vek Hotels. Nedílnou součástí je i terénní 
kavárna, kde se klienti učí základním pra-
covním úkonům a někdy poprvé v životě, 
byť v dospělém věku, mají možnost si vy-
dělat peníze. V „Modrých dveřích“ pracu-
je devět specialistů: terapeutů, klinických 
psychologů a sociálních pracovnic. Mohl 
bych o našem počínání hovořit dlouho. 
Pro moji rodinu je to srdeční záležitost. 
Sám za sebe, jako podnikatel, mám dobrý 
pocit, že peníze, které vyděláme, pomáha-
jí potřebnějším. To jsou zároveň důvody, 
proč jsme připravili ukázku našeho dru-
hým rokem realizovaného projektu „Mod-
ré dveře“. Důvody, proč jsem o neštěstí, 
které nás potkalo při záplavách, mluvil 
tak krátce. Povodeň je za námi. „Modré 
dveře“ a s nimi práce na odstraňování lid-
ského neštěstí před námi. 

Rád bych poděkoval i partnerům, kte-
ří se podílejí na slavnostním znovuza-
hájení provozu Selského Dvora. Jsou to: 
cukrárna La Fantasta – fantastické zmrz-
liny a dorty; Bidvest – dodavatel kvalit-
ních mas a uzenářských výrobků; Mak-
ro – dodavatel nejen čerstvých ryb; Maso 
Provazník – dodavatel českého masa; An-
na Marciano – dodavatel květin a dekora-
cí; Bohemia Sekt – dodavatel kvalitních 
českých a moravských vín; Dallmayr – do-
davatel exkluzivní kávy a čajů; Coca-Cola 
– dodavatel nealkoholických nápojů; Hos-
tivařská pekárna – dodavatel čerstvého pe-
čiva a koláčů; OZ Brázda – dodavatel ovo-
ce a zeleniny; Renata Pavlíková – masáže 

a kosmetika; a konečně společnost CFH 
Group v čele s předsedou představen-
stva Ing. Františkem Hlaváčem, který 
vám dnes večer v rámci prohlídky hote-
lu umožní otestovat si matrace Magnifl ex 
s certifi kátem zdravého spánku.

Po zahájení kulinářské show jsem se 
pana Viliama Siveka zeptal: Kdo může 
za to, že bylo z Hostivařské přehrady 
do Botiče bez jakéhokoliv varování puš-
těno najednou tolik vody?

Nevím. V emocích, které byly obrovské, 
jsem v České televizi, a tuším, že i jinde, 
prohlásil, že to tak nenechám, že podám 
žalobu na neznámého pachatele. Po od-
vysílání se u mě v kanceláři shromáždi-
lo na sedmdesát obyvatel Hostivaře s tím, 
že se chtějí přidat ke společné žalobě. Vo-
lali a psali mi odborníci, proč k tomu do-
šlo, každý s jiným názorem. Selský Dvůr 
jsme ale potřebovali rychle uvést do pro-
vozu. Šestadvacet hotelových zaměstnan-
ců a hotel, který nevydělává – to je cesta 
ke dnu. Pod vodu, ze které se už nemusíš 
vynořit. A tak jsem likvidoval škody, budo-
val a dostával se do mimořádně vypjatých 
situací s heslem: „musíš to dodělat, mu-
síš to dodělat,“ až jsem tu svoji zlobu ze 
sebe vytěsnil. A když vidím, jaké jsou ne-
shody mezi právem a spravedlností, roz-
hodl jsem se, že žalobu nebudu podávat. 
Nemám už věk na to, abych se deset pat-
náct dvacet let soudil.

Rekonstrukce hotelu se vydařila. Zdá 
se, že mu ta „zálivka“ prospěla. Jako 
v pohádce o mrtvé vodě, která přines-
la zmar, a živé vodě – heroickém nasa-
zení, všech, kdo jste se podíleli na ná-
pravě škod.

Jeden vysoce postavený funkcionář měs-
ta, když viděl tu spoušť po opadnutí vody, 
prohlásil: „Alespoň budete mít nový ho-
tel.“ Ano, máme nový krásný hotel se sta-
rým názvem „Selský Dvůr.“ Patří ke ko-
loritu památkově chráněné Hostivaře, 
a všichni, kdo ho viděli, ho řadí mezi špič-
ku čtyřhvězdičkových hotelů v naši zemi. 
Snažili jsme se myslet na všechno. Velkou 
pozornost jsme například věnovali i zdra-
vému spánku hostů. Máme tu matrace 
Magnifl ex od společnosti s nejvyšší mož-
nou zdravotní certifi kací v rámci Evropské 
unie, polštářové menu, nejmodernější ho-
telové televize s více než sto šedesáti pro-
gramy. Je zde wellness, kongresový sál, sa-
lonek, příjemná zahrádka s letní kuchyní, 
restaurace. Najdete tady vše, co by v příš-
tích deseti letech moderní hotel naší kate-
gorie zkrátka neměl postrádat. 

>>> www.sivekhotels.cz 
>>> www.modredvere.cz
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Slavnostním poklepáním základní-
ho kamene v sobotu 21. září 2013 
za účasti primátora statutární-

ho města Ostravy Petra Kajnara a členů 
vlády státní podnik Řízení letového pro-
vozu České republiky oficiálně zahájil 
projekt nového provozního střediska a le-
tištní řídicí věže (TWR Ostrava). V rám-
ci právě probíhajících Dnů NATO a Dnů 
vzdušných sil Armády ČR 2013 se slav-
nostního aktu zhostili generální ředitel 
státního podniku Řízení letového provo-
zu ČR Jan Klas, ministr dopravy Zdeněk 
Žák a hejtman Moravskoslezského kraje 

Miroslav Novák. Řízení letového provozu 
ČR projektem završí program obnovy re-
gionálních letišť. Nová provozní střediska 
a řídicí věže byly v jeho rámci v minulých 
patnácti letech postaveny a úspěšně uve-
deny do provozu na letištích v Brně a Kar-
lových Varech. 

„Nové provozní středisko a řídicí věž 
na ostravském letišti zajistí poskytování 
bezpečných, moderních a nákladově efek-
tivních letových provozních služeb a sou-
časně vytvoří komfortní zázemí pro perso-
nál nejméně na příštích třicet let,“ uvedl 
generální ředitel ŘLP ČR Jan Klas. 

Potřeba nové řídicí věže je vyvolána ros-
toucím významem Letiště Leoše Janáčka 
Ostrava v dopravní infrastruktuře Morav-
skoslezského kraje. Jen v roce 2012 zazna-
menalo ostravské letiště víc než 21 tisíc 
pohybů. „Letiště je významnou vstupní 
branou do našeho regionu. Velkou per-
spektivu mu dává jeho poloha v evrop-
ském geografi ckém kontextu. Důležitým 

Projekt nové řídicí věže 
na Letišti Leoše Janáčka Ostrava 

slavnostně zahájen 

Investor: Řízení letového provozu 
České republiky, s. p.

Architekt: Kania Ostrava, a. s. 

Zastavěná plocha bez parkoviště: 
575 m2

Celková užitná plocha pro ŘLP ČR, 
s. p.: 1274 m2

Investiční náklady výstavby 
a budoucí generální dodavatel 
budou předmětem veřejné zakázky.

Zahájení projektu: únor 2011

Zpracování projektové 
dokumentace: 2012–2013

Poklepání základního kamene: 
21. září 2013

Výběrové řízení na generálního 
dodavatele stavby: 2013–2014

Výstavba: 2014–2015

Přechod a zahájení poskytování 
služeb: 2015–2016
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bodem je i v přepravě zboží. Rozvoj letec-
kého carga podporuje nedávno vybudova-
ná podnikatelská a logistická zóna v těs-
né blízkosti letiště,“ prohlásil hejtman 
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. 

„Před čtyřmi lety se Letiště Leoše Janáč-
ka Ostrava v Mošnově díky novému svě-
telnému zabezpečovacímu systému stalo 
druhým nejmodernějším letištěm v Česku. 
Zbývá postavit špičkovou řídicí věž. Věřím, 
že se po všech peripetiích tento poslední ci-
telný hendikep podaří překonat a Ostrava 
během tří let srovná krok s evropským stan-
dardem,“ řekl ministr dopravy Zdeněk Žák.

Z hlediska samotného umístění na letiš-
ti a technického provedení bude nové stře-
disko řízení letového provozu a řídicí věž 
splňovat všechny náročné parametry ne-
zbytné pro tento typ objektu. Pracoviště ří-
dících letového provozu se bude nacházet 
v nejvyšším šestém podlaží, 20 metrů nad 
úrovní ranveje. Výška a umístění řídicí vě-
že umožní optimální výhled na oba prahy 
vzletové a přistávací dráhy 22/04, v rozsa-
hu 360 stupňů bez překážek viditelnosti, 
včetně výhledu do prostoru konečného 
přiblížení z obou směrů. Speciální zaskle-
ní, akustická neprůzvučnost a eliminace 
sluneční radiace pak vytvoří řídícím leto-
vého provozu potřebný komfort pro bez-
chybný výkon jejich funkce. Zvýšené po-
žadavky na optickou pohodu na tomto 
stanovišti také zajistí nejnižší hodnoty 
vnitřní i vnější světelné refl exe. Na nejvyšší 

možné úrovni pak budou v celém objektu 
realizovány prvky požárního zabezpečení, 
sledování vstupu a pohybu osob a řešení 
záložních zdrojů elektrické energie. 

>>> www.ans.cz

Dopravní fakulta 
Jana Pernera 

k dvacetinám
Děkan Dopravní fakulty Jana 

Pernera Univerzity Pardubice 
prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., 

zval na slavnostní otevření nového Vý-
ukového a výzkumného centra v dopra-
vě, které se v rámci oslav 20. výročí vzni-
ku této fakulty uskutečnilo 9. října 2013 

v dislokovaném areálu univerzity v Doub-
ravicích u Pardubic. K výstavbě centra při-
spěly finanční prostředky ze strukturál-
ních fondů Evropské unie, rozpočtu České 
republiky a zdrojů Univerzity Pardubice. 

>>> www.upce.cz
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V Hodoníně se 26. září 2013 sešli zá-
stupci Sdružení lázeňských míst 
ČR a Svazu léčebných lázní ČR. 

Upozornili na časovou souvztažnost mezi 
čím dál vyšší zadlužeností českých nemoc-
nic a direktivně řízeným  omezováním 

 léčebné prevence a veřejně dostupné lé-
čebné lázeňské péče potřebným, zejmé-
na chronicky nemocným pacientům. Po-
ukázali na to, že přesměrovávání toku 
veřejných finančních prostředků, resp. 
míra protežování úhrad ostatních výko-
nů na úkor léčebného lázeňství, ohrožu-
je samu existenci tohoto medicínského 
oboru. Znemožňuje dostupnost lázeňské 
léčebně-rehabilitační péče rostoucímu 
množství pacientů, negativně ovlivňuje 
zaměstnanost v oboru a tím vytváří a pro-
hlubuje existenční problémy lázeňských 
regionů, stejně jako ekonomické bytí ně-
kterých provozovatelů léčebných zaříze-
ní. Proto obě asociace společně defi novaly 
základní rychle proveditelná opatření pro 
stabilizaci tohoto medicínského oboru, kte-
rá jsou plně v rukou resortního Minister-
stva zdravotnictví ČR, a navíc požadují oka-
mžitou korekci indikačního seznamu:
1.  umožnit základní (první) léčebný pobyt 

i těm pacientům, kteří jej již absolvova-
li před říjnem 2012;

2.  vrátit původní délku léčebného poby-
tu komplexní i příspěvkové péče (zpra-
vidla 28 nebo 21 dnů pobytu v lázních);

3.  obnovit možnost edukačních pobytů;
4.  posuzovat opakování léčebných lázeň-

ských pobytů zásadně z odborného 
hlediska.
Sdružení lázeňských míst ČR a Svaz lé-

čebných lázní ČR vyzývají  zodpovědné 

české politiky, aby tomuto problému vě-
novali náležitou pozornost, a předsta-
vitele politických stran, aby svůj postoj 
k medicínskému oboru léčebné lázeňství 
čitelně vyjádřili ve svých programech.

>>> www.spas.cz
>>> www.lecebnelazne.cz

Souvisí čím dál vyšší zadluženost 
českých nemocnic s direktivně 
řízeným omezováním léčebné 

lázeňské péče?

Poslední zářijový den roku 2013 
uspořádala Kanadská obchodní ko-
mora v Praze speciální akci v praž-

ském hotelu Sheraton. Světově uznávaný 
urolog, zástupce přednosty urologické kli-
niky 2. lékařské fakulty Univerzity Kar-
lovy doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., 
z Fakultní nemocnice Motol besedoval 
s přítomnými na téma včasná detekce ra-
koviny prostaty. Zmínil také svoji účast 
na výročním zasedání Mezinárodní uro-

logické společnosti ve Vancouveru, kde 
jako národní delegát za Česko přednášel 
o průběhu výzkumu vakcíny na léčení ra-
koviny prostaty. Čestným hostem z Kana-
dy byl imunolog prof. Emil Skamene, za-
kladatel výzkumného institutu v McGill 
Hospital Centre. Po besedě pozval prezi-
dent Kanadské obchodní komory Jiří Krej-
ča přítomné na degustaci kanadských vín 
z oblasti Niagarských vodopádů.

>>> www.gocanada.cz

Kanadská 
obchodní 
komora

Podstatou léčebného lázeňství – medicínského oboru, který uplatňuje 

přírodní léčivé zdroje – je odstraňovat příčiny nemocí a patogenní 

refl exy, které si organismus v jejich průběhu vypěstoval. Nastartovat 

autoregulační mechanismy zdravého člověka, jimiž pacient disponoval, 

než onemocněl. Urychlit hojení a rekonvalescenci po invazivních 

zákrocích. Zlepšit kvalitu života chronicky nemocných a zdravotně 

hendikepovaných lidí.

Zprava: prezident Kanadské obchodní 

komory Ing. Jiří Krejča, prof. Emil Skamene 

s chotí a doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
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Pro zaměstnavatele v oboru cestov-
ního ruchu a jejich zaměstnan-
ce připravila agentura CzechTou-

rism mnoho zajímavých kurzů. Nabízíme 
je v rámci projektu „Rozvoj kvalifi kační 
úrovně a kompetencí pracovníků v ces-
tovním ruchu“, který je fi nancován z pro-
středků ESF prostřednictvím OP LZZ a stát-
ního rozpočtu ČR. Od konce února, kdy 
byla zahájena registrace jednotlivých pod-
nikatelských subjektů, evidujeme celkem 
754 úspěšných registrací. Do konce měsíce 
září proběhlo celkem 153 kurzů, na které 
se přihlásilo přes 2300 zaměstnanců z cílo-
vé skupiny pracovníků v cestovním ruchu.

Projekt zahrnuje celkem 66 kurzů, které 
jsou primárně zaměřeny na odborné zna-
losti v oblasti cestovního ruchu. Jejich cílem 
je účastníky seznámit s aktuálními trendy 
v postupech, procesech či dostupných tech-
nologiích. Tématicky jsou kurzy rozděleny 
na 6 částí, a to Ubytování, Stravování, Čin-
nost cestovních kanceláří a agentur, Prů-
vodcovská činnost, Turistická informač-
ní centra a Sportovní zařízení, fi tcentra, 
služby pro osobní a fyzickou pohodu.

Dle výstupů od agentury STEM/MARK, 
která pro agenturu CzechTourism zajišťuje 
evaluaci vzdělávacích kurzů, dosáhlo hod-
nocení kvality kurzů od účastníků za obdo-
bí březen–srpen 2013 průměrné známky 
87,8 bodu. Ta vychází celkem z 1514 vypl-
něných dotazníků. Nejlépe hodnocenou ob-
lastí je osoba lektora. Lektoři podle účast-
níků rozumějí problematice, vyjadřují se 
jasně, dokážou zaujmout a přizpůsobují vý-
klad posluchačům. Tyto výsledky nás vel-
mi těší, jelikož kvalitu lektorů vnímáme ja-
ko základní nástroj pro úspěch projektu.

Z našich aktuálních údajů můžeme 
vyčíst, že největší zájem je o kurzy Pro-
fesionální obsluha hostů pro číšníky 
a servírky, Recepce a Vyřizování rekla-
mací a stížností pro oblast cestovního ru-
chu. Velký zájem zaznamenáváme také 
u všech tří praktických gastronomických 
kurzů nebo u kurzů zaměřených na ma-
nažerské dovednosti či marketing. 

Ze strany cílové skupiny je největší zá-
jem vzdělávat se v Moravskoslezském 
a Jihomoravském kraji, obdobný zájem 
zaznamenáváme také v Karlovarském 
a Zlínském kraji. U ostatních krajů, zejmé-
na těch na území Čech, zatím evidujeme 
nižší účast, ale věříme, že se jedná o ten-
denci, která se začne vyrovnávat. 

Velmi náš těší pozitivní ohlasy od účast-
níků. Několik z našich kurzů navštívil 

např. pan Ing. Ivo Skalický, Hotel Slovan, 
a. s.: „S kolegyněmi jsme se shodli na velmi po-

zitivním hodnocení semináře Rezervace, kte-

rý pod vedením pana Halíře obsáhl rozsáh-

lou část problematiky práce hotelové recepce 

a získávání zákazníků. Velmi dobré byly ta-

ké semináře Recepce, Reklamace a Optimali-

zace nákladů ubytovacích zařízení pod vede-

ním pana Vaculky. Bylo zřejmé, že přednáší 

zkušený praktik, který o své práci přemýš-

lí a snaží se předat své zkušenosti. Recepce, 

rauty a bankety pana Jiskry byly určitým 

shrnutím jeho zkušeností, které je přínos-

né pro méně zkušené pracovníky v našem 

oboru. Revenue management paní Telyčko-

vé je velmi užitečným vstupem do této složité 

problematiky. Přednášející ji výborně ovlá-

dá a snaží se své rozsáhlé znalosti předat, 

což není, vzhledem ke složitosti revenue ma-

nagementu, zrovna snadné. Naše zkušená ho-

telová hospodyně vysoce ocenila velmi pro-

fesionální a současně i lidský přístup paní 

Bc. Jaroslavy Vyskočilové na semináři Hou-

sekeeping. Tento seminář hodnotíme jako 

výborné shrnutí jejích rozsáhlých zkušenos-

tí, kde i ostřílená odbornice získala nové po-

znatky a mohla si zrekapitulovat svoje znalos-

ti. Seminář Housekeeping věnoval pozornost 

tomu, co je pro hotel velmi důležité, ale opo-

míjené, a to i z hlediska dalšího vzdělávání.“

Dovolujeme si vás rovněž upozornit 
na zajímavou možnost uspořádat tzv. 
„kurzy na klíč“. Pokud se vaší fi rmě nebo 
fi rmám ve vašem městě či regionu podaří 
zajistit dostatečný počet zájemců, můžete 
kontaktovat zástupce dodavatelů školení 
a projednat s nimi možnost otevření ně-
kterého z nabízených kurzů v čase a mís-
tě, které preferujete, tzv. kurzu na klíč – 
přizpůsobení kurzu je přitom zdarma!

Aktuální nabídku seminářů a veškeré 
informace o projektu naleznete na jeho 
webových stránkách www.vzdelavani.
czechtourism.cz. Zaregistrovat a přihlá-
sit se můžete jednoduše online přes tyto 
webové stránky. Těšíme se na vás na ně-
kterém z našich kurzů.  

Realizační tým projektu OP LZZ

>>> www.vzdelavani.czechtourism.cz

Vzdělávání 
v cestovním ruchu 

i pro vás
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Myšlenka získat pořadatelství 
této konference se zrodila 
na konci minulého roku v prů-

běhu posledního Globálního fóra, které se 
konalo v listopadu 2012 na Islandu. I zde 
se potvrdilo, že tato akce se dlouhodobě 
těší vysokému zájmu ze strany profesio-
nálů v oblasti cestovního ruchu a je tak 
vhodnou příležitostí přivést do České re-
publiky respektované zahraniční odbor-
níky a představitele mezinárodních insti-
tucí v čele s OECD a Eurostatem. Vysoká 
úroveň statistiky cestovního ruchu v Čes-
ké republice, podpora ze strany význam-
ných institucí na národní úrovni a mož-
nost využít akci pro prezentaci výstupů ze 
statistických projektů fi nancovaných z ev-
ropských fondů jsou příslibem pro celko-
vý úspěch akce a sehrála zásadní roli pro 
rozhodnutí o podání kandidatury.

Společná ofi ciální kandidatura Minis-
terstva pro místní rozvoj, agentury Czech-
Tourism, Českého statistického úřadu 
a hlavního města Prahy byla připravena 
za podpory Ministerstva zahraničních 
věcí, Prague Convention Bureau a KPMG 

Česká republika a zaslána OECD a Eu-
rostatu. V této době již o pořádání konfe-
rence usilovali a svou kandidaturu ofi ci-
álně podali i zástupci Japonska. Dohoda 
s pořadateli akce byla učiněna po několi-
ka měsících intenzivních jednání během 
zasedání Výboru pro cestovní ruch OECD 
a následně potvrzena ze strany všech roz-
hodujících institucí. Praha a reprezenta-
tivní prostory Černínského paláce se tak 
stanou ve dnech 15.–16. května 2014 mís-
tem konání již 12. Globálního fóra statisti-
ky cestovního ruchu. Japonsko bude hos-
titelskou zemí následujícího 13. fóra, které 
se uskuteční téhož roku na podzim. 

Přípravný výbor se s ohledem na ná-
ročnost odborného a organizačního za-
bezpečení konference začal plně věnovat 
její přípravě. Ve spolupráci se zástupci 

Eurostatu a OECD tak byla nejprve schvá-
lena základní témata konference, který-
mi jsou:
>>  Nové technologie jako datový zdroj 

a metody sběru dat: Evoluce nebo 
Revoluce? 

>>  Podnikatelské registry: Základní kámen 
kvalitní statistiky cestovního ruchu?

>>  Měření ekonomiky cestovního ruchu 
a pracovní trh

>>  Kvalita v cestovním ruchu: Konkuren-
ceschopnost, udržitelnost a sezónnost
Do konce října 2013 mohou zájemci 

o vystoupení v rámci témat konference 
na základě výzvy (Call for Papers) uveřej-
něné na webových stránkách konferen-
ce www.mmr.cz/tsf2014prague zasílat na 
e-mailovou adresu abstracttsf2014pra-
gue@mmr.cz v anglickém jazyce anota-
ce k jednotlivým příspěvkům, ze kterých 
budou následně přípravným výborem vy-
brána konkrétní témata prezentací. Tato 
výzva samozřejmě platí i pro odborníky 
z České republiky, přičemž přípravný vý-
bor ocení co nejvíce relevantních anotací, 
ze kterých bude moci vybírat.

Nosnou částí programu konferen-
ce budou čtyři bloky zahrnující prezen-
tace na výše uvedená témata doplněná 
o příspěvky významných představite-
lů OECD, Eurostatu, pořádajících insti-
tucí a respektovaných odborníků. Záro-
veň se připravuje i zajímavý doprovodný 
program tak, aby zejména zahraniční 
účastníci konference mohli načerpat i ně-
co málo z tradic a současného života Čes-
ké republiky. 

Přestože ještě nebyla zahájena ofi ciální 
registrace, je možné využít stávající e-mai-
lové adresy pro zasílání anotací, na které 
velmi rádi zodpovíme jak vaše případ-
né dotazy týkající se odborného zaměře-
ní konference, tak i otázky vztahující se 
k možnosti účasti na jejím programu. 

 
Za přípravný výbor 

Ing. Radek Chaloupka – Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Ing. Pavel Vančura – Český 

statistický úřad

>>> abstracttsf2014prague@mmr.cz

>>> www.mmr.cz/tsf2014prague 

Praha se v příštím roce stane místem 

setkání statistiků 
cestovního ruchu 

z celého světa
Na jaře letošního roku uspěla Česká republika v kandidatuře na 

pořádání již 12. Globálního fóra statistiky cestovního ruchu, jež 

představuje nejprestižnější mezinárodní událost v oblasti statistiky 

cestovního ruchu pořádanou vybranou hostitelskou zemí, Organizací 

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropským statistickým 

úřadem (Eurostat).
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Cílem projektu
je přispět ke zvyšování kvality ve službách 
cestovního ruchu v České republice, kte-
rá je tuzemskými i zahraničními zákazní-
ky dlouhodobě vnímána jako nedostateč-
ná. V rámci projektu vznikl systém, který 
může významně pomoci zejména malým 
a středním podnikům při zvyšování kon-
kurenceschopnosti, redukci nákladů spo-
jených se špatně poskytnutými službami 
a při dosahování nejvyšší možné úrov-
ně spokojenosti zákazníků. Český systém 
kvality služeb je koncipován jako dvou-
stupňový – základním principem prvního 
stupně je zavádění myšlenky kvality do ži-
vota zapojené organizace a osvojení jedno-
duchých zásad řízení kvality. Ve druhém 
stupni se pak zapojená organizace věnu-
je rozvoji zásad zavedených v předchozím 
stupni a dále se učí ověřovat dosaženou 
úroveň kvality služeb pomocí externího 
hodnocení. Správně provedené externí 
hodnocení totiž představuje nejobjektiv-
nější přístup k měření kvality poskytnu-
tých služeb výlučné přizpůsobený každé 
organizaci.

Činnost systému
byla v září zahájena pilotním programem 
s vybranými organizacemi z řad partner-
ských asociací, které se rozhodly do sys-
tému zapojit a jít cestou kvality. Zástupci 
těchto pilotních organizací se zúčastni-
li školení pro trenéry kvality stupně I, 
na kterém se zabývali metodikou systé-
mu, ale zejména si na praktických ukáz-
kách vyzkoušeli jednoduché formy říze-
ní kvality tak, aby je mohli po návratu ze 
školení uplatnit ve své organizaci a získat 
tak mezi prvními Certifi kát kvality Čes-
kého systému kvality služeb. V současné 
době je systém otevřen pro první fázi cer-
tifi kace v prvním stupni, a to pro všech-
ny organizace působící v cestovním ru-
chu, které si uvědomují důležitost kvality 
ve službách a chtějí se zlepšovat. V regi-
onech také nově působí regionální koor-
dinátoři Českého systému kvality služeb 
– ti jsou hlavními kontaktními osobami 
pro zapojené organizace v místě jejich 
působení.

Zájemci
se tedy mohou jednoduše zapojit přihláše-
ním na webových stránkách www.csks.cz, 
vybrat ze svých řad zástupce, který absol-
vuje praktické školení u vybraného regio-
nální koordinátora systému, zavést ve své 
organizaci jednoduché nástroje řízení 
kvality a ty neustále udržovat a rozvíjet. 

Certifi kací v Českém systému kvality slu-
žeb totiž snaha o dosažení nejvyšší mož-
né kvality poskytovaných služeb a spo-
kojených zákazníků nekončí, ale naopak 
začíná.

V čem může Český systém pomoci 
zapojeným organizacím, jsme se zeptali 
vedoucí rozvojové agentury při Českém 
Švýcarsku, o. p. s., a naší regionální koor-
dinátorky, paní Radky Soukalové:„Český 

systém kvality služeb, vlastní školení a cer-

tifi kaci vnímám jako pozitivní impuls, který 

dovolí organizaci, jíž záleží na kvalitě, svých 

zákaznících a své budoucnosti, vytrhnout se 

z provozní šedi, převzít či rozvinout ověře-

né a funkční nástroje vedoucí ke zlepšení 

služeb, tím zvýšit svou konkurenceschopnost 

a získat spokojeného vracejícího se klienta. 

Věřím, že Český systém kvality služeb patří 

mezi aktivity, které když jednou vyzkoušíte, 

nechcete jinak. V systému cítím velký poten-

ciál, jelikož reaguje na potřebu řady organi-

zací deklarovat svůj zájem o kvalitu služby 

a spokojeného zákazníka. Zároveň odpoví-

dá na zájem nás všech umět poznat a oddě-

lit zrno od plev jinak než vlastní zkušeností. 

Český systém kvality služeb je pro mne, naši 

organizaci a věřím, že i pro náš region ces-

tou, na níž platí, že cesta je cíl.“ 
Hana Balochová, 

koordinátorka kvality a certifi kace

>>> www.csks.cz

Český systém 
kvality služeb 

cestovního ruchu 
v České republice
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR realizuje od roku 2010 projekt 

s názvem „Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České 

republice“. Ten funguje jako systémový nástroj koncepce státní politiky 

cestovního ruchu na období 2007–2013, s návaznosti na koncepci pro 

období 2014–2020. 
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Z myslí obyvatel Česka, z médií a ná-
zvů asociací se vytrácí povědomí 
o tom, že naši vlast tvoří tři histo-

rické země. Jako bychom byli pouze Mo-
rava a Čechy. České Slezsko se ale roz-
kládá se na historicky svébytném území 
Slezského velkoknížectví. Coby držitel sí-
ťové jízdenky Českých drah jsem bádal 
nad mapou tratí, do které z jejich slez-
ských destinací se vydat, a má volba pad-
la na Hlučín.

Tamní Dětský ranč je totiž světovým 
unikátem co do struktury i funkce. Je 
to místo, kde děti zapomínají na sta-
rosti a kde se díky sportu a jiným akti-
vitám učí samostatnosti, zodpovědnos-
ti a posilují si sebevědomí. Jezdectví je 
jedním z prvních sportů, kde jsou v jed-
nom sportovním svazu společně registro-
váni zdraví a hendikepovaní sportovci. 

 Hlučínští koně splňují kritéria pro sport, 
parasport, rekondiční ježdění i pro hip-
poterapii. Na jednom místě se tak nabí-
zí škála aktivit, při kterých se setkáva-
jí zdraví, hendikepovaní, děti i dospělí, 
a zcela přirozeně fungují vedle sebe.

Prostřednictvím hippoterapie tu po-
máhají pacientům trpícím dětskou 

mozkovou obrnou, psychickými porucha-
mi, poruchami pohybového ústrojí a roz-
troušenou sklerózou i dětem s nestabil-
ním sociálním zázemím. Provoz, veškerá 
činnost i výstavba na ranči  probíhá díky 

finanční pomoci sponzorů a díky práci 
obětavých rodičů a dobrovolníků. Dětský 
ranč Hlučín spolupracuje s odbor-
níky z řad pediatrů, psychologů, 
dětských neurologů i fyziotera-
peutů – ti všichni poskytují po-
radenství i konkrétní pomoc 

bezplatně, v duchu motta „Dnešní po-
moc může být půjčkou do budoucna“. 
V blízké budoucnosti tu chtějí vybudovat 
speciální centrum pro klienty s roztrou-
šenou sklerózou. Děti se tu mohou věno-
vat několika jezdeckým disciplínám, na-
příklad westernovému ježdění, drezuře 
a voltiži, tedy výcviku koní a gymnastice 
na koních. K dispozici tu přitom mají ne-
jen nádherné koně, stáje a kolbiště s ná-
dechem westernu, ale i domácí ZOO, dět-
skou rehabilitační zahradu pro zdravé 
děti i pro jejich kamarády na vozíčku, re-
laxační pyramidu podobnou těm v  Africe, 

hřiště s  houpačkami a zábavnou la-
novou dráhou.

To, co je pro zdravé děti zábava, může 
být pro hendikepované děti výhra nad se-
bou samotným.

Dětský ranč Hlučín
Celní 1996/10b, 748 01 Hlučín
tel: 595 043 033 
výuka a vyjížďky: 605 249 316
e-mail: ranc@detskyranc.info
>>> www.detskyranc.info

Hippoterapie 
pomáhá při poruchách koordinace nebo 

rovnováhy. Účinná je i při léčbě neurolo-

gických onemocnění, jako je dětská moz-

ková obrna nebo roztroušená skleróza, 

ortopedická onemocnění typu skoliózy 

nebo psychické poruchy. Báječný efekt 

má na děti s poruchami chování či uče-

ní. Pomáhá při zvládání apatie, úzkosti 

a plachosti, hyperaktivity a agresivity, 

zejména proto, že otevírá schopnost vyja-

dřovat kladné emoce. Prokazatelné jsou 

výsledky v případě odbourávání nega-

tivních závislostí. Chůze koně má výbor-

né rehabilitační účinky. Jezdec v sedle 

kopíruje houpavý motorický vzor a po-

kouší se o soulad svých pohybů s pohyby 

zvířete. Kůň chůzí vysílá impulsy, které 

se přenášejí do centrálního nervového 

systému jezdce. Mozek pohybově hen-

dikepovaného člověka tak zpracovává 

vjemy a příkazy, kterých by se mu do-

stávalo při chůzi, pokud by byl zdravý. Dětský ranč Hlučín
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Ofi ciálním dopravcem 20. Pod-
zimního festivalu duchovní 
hudby byly České dráhy. Pět 

architektonických skvostů Olomou-
ce: dóm sv. Václava, chrám sv. Micha-
la, kostel Zvěstování Páně, chrám sv. 
Mořice a chrám P. M. Sněžné hosti-
lo jeho pět koncertů, které vyvrcho-
lily 12. října 2013 impozantním Re-
quiem Antonína Dvořáka, opus 89, 
v podání Moravské fi lharmonie Olo-
mouc řízené Jaromírem Michaelem 
Krygelem, Slovenského fi lharmonic-
kého sboru se sbormistryní Blankou 
Juhaňákovou, polských pěvců Bożeny 
Harasimowicz (soprán) a Radosława 
Żukowského (bas) a českých pěvců 
Jany Sýkorové (mezzosoprán) a Tomá-
še Černého (tenor) v Olomouci v chrá-
mu P. M. Sněžné. 

>>> www.podzimni-festival.cz

20. Podzimní festival 
duchovní hudby

Dvacátý ročník Podzimního festiva-
lu duchovní hudby byl mimořádnou 
příležitostí k poděkování všem, kdo 
festival připravují a zajišťují. Všem, 
kteří jej sponzorují a kteří na něm vy-
stupují. Ale také tvůrcům duchovní 
hudby, kteří už většinou nejsou me-
zi námi. Jejich dílo ale trvá a oslovu-
je další generace. Děkuji i těm, kteří 
jsou věrnými hosty a účastníky fes-
tivalu. Se všemi jsme mohli s rados-
tí zavzpomínat na skvělé hudební 
interpretace a působivou atmosféru 
našich chrámů. I na duchovní oslo-
vení – navázání hlubšího vztahu ve-
doucího k nalezení odpovědi či pro-
buzení duchovní touhy a načerpání 
nové síly a odvahy k dalšímu objevo-
vání Boží krásy a budování Jeho krá-
lovství pravdy, spravedlnosti a lásky 
v sobě i kolem sebe. 

Arcibiskup olomoucký a metropolita 
moravský Mons. Jan Graubner

U zrodu Podzimního festivalu duchovní 
hudby stál entuziasmus a patriotismus za-
kladatelů. Přesvědčení, že si jej krásná histo-
rická metropole úrodné Hané zaslouží. Dva-
cet ročníků dokazuje, že záměr nejenže našel 
pevné místo v kalendáři významných aktivit 
Olomouce, ale díky televizním přenosům ta-
ké u tisíců milovníků špičkové interpretace 
duchovní hudby po celé Evropě. Úspěch fes-
tivalu by nebyl možný bez obětavého nasaze-
ní jeho organizátorů, a tak mi dovolte, abych 
jim touto cestou poděkoval. Určitě nelze vy-
jmenovat všechny, ale bez nadsázky lze říct, 
že bez paní Dobromily Hamplové a Aleny 
Werkmannové či prvního uměleckého šéfa 
pana Stanislava Macury a jeho pokračovatele 
dirigenta Jaromíra Michaela Krygela by festi-
val nebyl. Chci také poděkovat ostatním pod-
porovatelům festivalu a popřát městu Olo-
mouc, Olomouckému kraji a návštěvníkům 
festivalu mnoho dalších úspěšných ročníků. 
Člen horní komory Parlamentu České republi-

ky, senátor Ing. Martin Tesařík
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Ústava Slovenské republiky je nej-
výše postavený právní předpis 
na Slovensku. Den jejího vyhlá-

šení – 1. září – byl proto zákonem Národ-
ní rady Slovenské republiky č. 241/1993 
Z. z. o státních svátcích, dnech pracov-
ního klidu a památných dnech z 20. říj-
na 1993, jenž nabyl účinnosti 1. ledna 
1994, ustanoven státním svátkem. Při 

příležitosti Dne Ústavy pořádala Jeho 
Excelence velvyslanec Slovenské repub-
liky pan Peter Brňo s chotí 12. září 2013 
na velvyslanectví Slovenské republiky 
v Praze recepci, které se spolu s řadou 
dalších významných hostů zúčastnil 
premiér a řada členů české vlády. 

 >>> www.visitslovakia.com

Slavnostní recepce 
ke Dni Ústavy 

Slovenské republiky
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Konsorcium Hospodářské komo-
ry České republiky, Svazu prů-
myslu a dopravy České repub-

liky a TREXIMA, spol. s r. o., pořádali 
3. října 2013 v TOP HOTELU Praha kon-
ferenci „Implementace Národní sousta-
vy kvalifi kací“. Byla zaměřena na před-
stavení výsledků zavádění principů 
Národní soustavy kvalifikací u zaměst-
navatelů a na zprostředkování poznatků 
o tom, co tyto principy přinesly do pra-
xe fi rem. Součástí konference bylo slav-
nostní certifikování firem, které princi-
py Národní soustavy kvalifi kací zavedly 
do své personální praxe a významně tak 
přispívají ke zlepšení českého trhu práce 
a dalšího vzdělávaní. Národní soustava 
kvalifi kací je vytvářena a rozvíjena v pro-
jektu NSK2, jehož příjemcem je Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost a řešitelem Ná-
rodní ústav pro vzdělávání. Konsorcium 
je dodavatelem zakázky „Zajištění zapojo-
vání zaměstnavatelů do tvorby a aktuali-
zace a provozu sektorových rad“. 

>>> www.nsk2.cz
>>> www.narodnikvalifi kace.cz
>>> www.sektoroverady.cz
>>> www.vzdelavaniaprace.cz

Implementace Národní 
soustavy kvalifi kací

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



34 www.e-vsudybyl.cz

S marketingovým ředitelem cestov-
ní kanceláře EXIM tours Ing. Sta-
nislavem Zímou se potkáváme 

10. září 2013.
Pane řediteli,  představte prosím 
nový katalog EXOTIKA vaší cestovní 
kanceláře.

Přichází s no-
vinkami. K těm 
n ej v ý r a z n ě j š í m 
p a t ř í  c h a r te r o -
vé lety na Srí Lan-
ku a na Maledivy. 
Na českém trhu 
je to zcela mimo-
řádná nabídka co 
do ceny i komplex-
nosti.  Domnívá-
me se, že Srí Lanka by v budoucnu mohla 
svou oblíbeností úspěšně konkurovat Thaj-
sku. Nabízí krásné pláže, safari a výborné 
podmínky pro fakultativní výlety a okruhy 
do vnitrozemí. Další novinkou je chartero-
vý let z Prahy na Maledivy. Díky němu tuto 
atraktivní a luxusní destinaci zpřístupní-
me daleko širšímu okruhu klientů obdob-
ně, jako se nám to už podařilo u řady des-
tinací v Karibiku. Další novou charterovou 
destinací je Senegal – lákadlo pro cestova-
tele, kteří si zamilovali obraz střední Afri-
ky a zejména safari. Senegal, podobně jako 
Keňa, kterou naši klienti velmi dobře přija-
li, skýtá unikátní kombinaci překrásných 
pláží, velmi příjemného moře, safari a po-
znávacích okruhů. Věříme, že tato novin-
ka bude mít stejný ohlas jako před čtyřmi 
lety chartery do Keni. Vedle charterovými 
lety pokrytých míst obsahuje náš nový ka-
talog i destinace na pravidelných linkách. 

Vyzdvihl bych především Bali a Maurici-
us, u nichž jsme se setkali s velmi dobrý-
mi ohlasy. Ostrov Mauricius v naší nabídce 
nefi guruje prvním rokem, avšak doposud 
jsme tam v rámci incentivních programů 
vozili hlavně skupiny. Nyní jej nabízíme 
i individuálním turistům. V nabídce zůstá-
vá úspěšná loňská novinka Jamajka, a dá-
le Keňa, Zanzibar, Mexiko, Dominikánská 
republika, Kuba, Isla Margarita a Ostro-
vy Zeleného mysu. Novinkou u Kapverd 
je ovšem další z jejich ostrovů – Boa Vista. 
I tam létáme přímým charterovým letem 
z Prahy. Je to historicky první let na tento 
ostrov z Česka. Boa Vista nabízí velmi stá-
lé teplé počasí, stabilní teplotu moře k celo-
ročnímu koupání. Počasím bych jej přirov-
nal k brazilské Fortaleze. V naší nabídce 
samozřejmě dál zůstává oblíbená celoroční 
destinace Spojené arabské emiráty.

EXIM tours na sezonu 2013/2014 opět 
přichází i s katalogem Lyžování. 

Ze zimních lyžařských destinací jsme 
v katalogu samozřejmě ponechali evergre-
en českých milovníků lyžování, Itálii, kam 
směřuje nejvíc turistů. Nabídka zahrnuje 

i lyžařská střediska v Rakousku, Švýcar-
sku, Francii a nově i na Slovensku. Pokud 
jde o koncepci katalogu, nadále je v něm 
kladen velký důraz na ubytovací zaříze-
ní, zejména ve vazbě na dostupnost sjez-
dovek a lyžařských středisek. Nově jsme 
však do tohoto katalogu zařadili i zkráce-
né pobyty v Itálii a ubytovací kapacity pro 
klienty, kteří preferují výhodnější cenové 
relace ubytování a není pro ně problém 

dojet pod sjezdovku autem či skibusy. Na-
bídka je z hlediska cenové konkurence-
schopnosti postavena poměrně agresivně, 
a tak věříme, že bude mít dobrou odezvu 
jak u klientů, tak u obchodních partnerů 
cestovní kanceláře EXIM tours. Pro lyžaře 
a lyžařské skupiny jsme připravili spous-
tu pobídek a výhod. Za včasnou rezervaci 
nebo pro všechny účastníky, kteří fi gurují 

na cestovní smlouvě, například nabízíme 
ski servis na špičkových profesionálních 
strojích zcela zdarma. Další novinkou je 
možnost autobusové dopravy do vybra-
ných rakouských a italských středisek.

Co se týče destinací, i letos očekáváme ma-
sový zájem o Itálii. Je to dáno tím, že spousta 
milovníků lyžování a snowboardingu má tu-
to destinaci vyzkoušenou. Vědí, že jsou tam 
výborné sněhové podmínky a velký počet 
slunečných dnů. Krom toho tam z renomo-
vaných alpských lyžařských středisek mají 
nejpříznivější místní cenové relace. 

Rakousko nám loni velkou radost dělalo 
především prodejem zkrácených zimních 
pobytů – prodloužených víkendů a poby-
tů kratších než týden. V naší nabídce Ra-
kouska se už výrazně promítá vliv našich 
akcionářů ze skupiny DER Turistik. Vy-
užili jsme jejich velice dobré tamní po-
zice, která nám dovoluje nabídnout uby-
tování v rakouských zimních letoviscích 

Ing. Stanislav Zíma

Charterové lety 
na Srí Lanku 
a na Maledivy
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za cenově atraktivních podmínek, láka-
vých pro české lyžaře a snowboardisty.

Ve Francii jsme se soustředili na nej-
poptávanější horská střediska a ubytova-
cí kapacity. Jsou tam rovněž cenově veli-
ce výhodné záležitosti, kvalitní ubytování 
přímo u sjezdovky lze zajistit i za cenu ko-
lem dvou tisíc korun.

U Švýcarska jsme rovněž využili vli-
vu a možností skupiny DER Turistik 
a doplnili některé oblasti, které na čes-
kém trhu budou cenově rovněž vysoce 
konkurenční.

Novinkou je Slovensko. Katalog zim-
ních lyžařských pobytů už tedy nenazý-
váme „Lyžování v Alpách“, ale pouze „Ly-
žování“. K zařazení slovenských středisek 

nás vedlo především to, že tam v posled-
ních letech dokázali výrazně zvýšit kvali-
tu služeb a podmínky ve ski areálech. Co 
se týče ubytování a upravenosti sjezdovek 
v Tatrách – Vysokých i Nízkých, jsou dnes 
na obdobné úrovni jako v renomovaných 
alpských střediscích.

Koncem března 2013 jsme spolu hovoři-
li o tom, že spouštíte další fázi udělování 
franšízy EXIM partner (viz www.e-vsudy-
byl.cz, článek: „Franšíza EXIM partner“). 

Koncept franšízových partnerů úspěš-
ně pokračuje. Franšízové podmínky pro 
spolupráci poskytujeme partnerům, kte-
ří dosahují dobrých prodejních výsledků 
a současně disponují odpovídajícími pro-
vozovnami v zájmových lokacích naší re-
publiky. Koncept se plně osvědčil, a když 
jsme jeho dosavadní výsledky nedávno 
prezentovali našim německým partne-
rům v Kolíně, dostali jsme od nich pro 
další rozvoj projektu plnou podporu.

Jestliže jsme loni měli uzavřeno oko-
lo dvaceti franšíz, do konce roku 2013 
jich v Česku budeme mít na sedmdesát. 
A franšíza EXIM tours bude expandovat 
do dalších zemí. 

>>> www.eximtours.cz

Zahájení nového pracovního 
období Parlamentu 

Nizozemského království

Holandsko-česká obchodní komo-
ra si jako každoročně připomně-
la zahájení nového pracovního 

období Parlamentu Nizozemského králov-
ství. To svým proslovem otevírá panovník. 
Letos poprvé pronesl řeč nástupce na krá-
lovském stolci, král Wilhelm-Alexander, 
který převzal žezlo po své matce, oblíbené 
královně Beatrix. Jako připomínku tohoto 
okamžiku Holanďané v různých zemích 
po celém světě pořádají přátelská setkání. 
Nejinak tomu bylo v Praze 17. září, kdy Ho-

landsko-česká obchodní komo-
ra ve spolupráci s Nizozemskou 
ambasádou v Praze uspořádala 
v Kaiserštejnském paláci večer 
pro své členy a pozvané hosty. 
Program zahájil předseda představenstva 
Komory Elias Drakopoulos, aby předal slo-
vo zástupci holandského velvyslance Chris-
tofferovi Jonkerovi, jehož šéf v tu chvíli 

odpočíval na zasloužené dovolené. Co si 
představuje pod pojmem ekonomického 
dobra a zla, účastníkům setkání následně 
vysvětlil známý ekonom a analytik Tomáš 
Sedláček, autor obdobně pojmenované pu-
blikace. Po bouřlivém aplausu přenechal 
slovo Dianě den Held z Rasmussenovy uni-
verzity, která přednesla vizi „cradle to cra-
dle“, jinými slovy ekonomiku spotřeby bez 
plýtvání a odpadů. Pak následovalo pozvá-
ní na tradiční pohoštění typické pro ho-
landskou kuchyni – indonéský rijsttafel. 

Mezi četnými hosty a členy 
Holandsko-české obchodní ko-
mory se celý večer pohybovali 
i další členové představenstva 
Komory, místopředseda Pavel 

Šenych, Vladimíra Pajerová, Jan Bartholo-
meus, Tomáš Adler a Pavel Iványi. 

>>> www.nlchamber.cz
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Jen čundrácké deníčky
Jako by z Všudybylu četli jen mé čundrácké 
deníčky. Začátkem léta 2013 houstly dotazy 
čtenářů, zda zas pojedu do Rumunska. A to 
jsem tam byl naposled před čtyřmi roky! 
Poslední dobou se mi tam nechtělo. V Čes-
ku je totiž spousta míst, kde jsem zatím ne-
byl… Ostatně začátkem července pro mne 
byly zážitkem výstupy na architektonicky 
unikátní rozhlednu nad městečkem Kryry 
a na bájný Wogastisburg – stolovou horu 
Úhošť. Avšak chtěje čtenářům vyjít vstříc, 
rozhodl jsem se pro rumunská pohoří: Vîl-
can, Retezat a Tulişu.

Kamsi do noci 
Úterý 6. srpna 2013 00.14 Expres Metro-
pol opouští pražské hlavní nádraží. Lůž-
kové kupé, krom mého kosmického báglu 
s jídlem na osmnáct dní, zabírá hroma-
da zavazadel Němce, který neustále mlá-
tí dveřmi a bydlí pode mnou. Nade mnou 
pak Korejec. 07.40 Snídám dva obložené 
chleby a čaj. 08.30 Korejec vystupuje v Bu-
dapešti. 12.40 Probouzím se v maďarské 
pustě. Obědvám další chleba a pokraču-
ji ve spaní. 14.02 Vlak vyráží z Bekescsa-
by s patnáctiminutovým zpožděním. 
14.40 Trčíme v Lököshaze. Ač neopouští-
me schengenský prostor, kontrola dokla-
dů. 16.05 rumunského času přistáváme 
v Curtici. Další hraniční kontrola. 16.27 

Pokračujeme do nitra Rumunska. 19.52

V Devě vystupuje německý spolucestující. 

Převlékám se do čundráckého – cyklistic-
kých slipů a trika s dlouhým rukávem 
z polypropylenového úpletu. 20.04 Sime-
ria. Sekera 48 minut na příjezdu, 51 mi-
nut na odjezdu. 21.42 V Petroşani mi ujel 
spoj do Livezeni. Hledám jízdní řád. Mís-

to do čekárny vstupuji do kanceláře před-
nosty stanice. Ihned couvám. Vlak jede až 
zítra. Za nádražím se domlouvám s taxi-
kářem, že mne za 10 € doveze na úpatí Vîl-
canu. 22.15 Vysazuje mne u hotelu Gam-
brinus a ukazuje recepci. Vytahuji hůlky, 
nasazuji čelovku a bágl. Obloha je plná 
hvězd. Pomalým tempem stoupám kam-
si do noci. 22.40 Vedle cesty rovný plácek. 
Za šumu potoka stavím stan a dopisuji de-
ník. 23.00 Uléhám. Ještě telefonát domů, 
kde je teprve deset hodin, že se mne jen 
tak nezbaví.

Dělám větší rambajz
Středa 7. srpna 2013 Rozhodl jsem se zů-
stat u českého času. 07.30 Telefonát z Čes-
ka. Vařím vodu na čaj a ovesné vločky. 
08.15 Jsem po snídani a ranní hygieně. 
Stan vyklizený, věci připravené k balbě. 
09.27 Pokračuji po makadamové cestě. 
10.00 Červená značka. Ještě několik, pak 
nic. 10.07 Výškoměr: 895 m. Usedám do stí-
nu, dopisuji deník, konzultuji s mapou 

a natírám si nohy krémem s UV fi ltrem. 
10.25 Kráčím (asi) po trase č. 15 na Vârful 
Cindetu (1548). 11.00 Snímám bágl a fi xu-
ji bederák. 12.01 Obědová pauza. Dvě čo-
koládové tyčinky Corny, stroužek česne-
ku, čaj. 12.35 Pokračuji lesem. Stále velké 
vedro. 13.05 Rozcestí. Volím strmější ces-
tu. Po dvou stech metrech se ztrácí. I dru-
há cesta končí na mýtině. Kam teď? Vzhů-
ru lesem. 13.30 Okouzluje mne světlina 
s proudem balvanů. Říkám si: „Jestli pod 
nimi vyvěrá voda, zůstanu.“ Ostatně pod-
le rumunského času už je půl třetí, a mám 
za sebou 680 m převýšení a sedmapadesát 
let. V jednom z méně šikmých míst stavím 
stan. Pod podlážku vrstvím šutry, abych 
neujel. Mezi kameny čůrek vody. Hlou-
bím důlek. Plním ešus a fl ašky. Benzínový 
vařič umísťuji na balvan v mokřině. Va-
řím bujon, čaj a čočku. 16.30 Jsem po jíd-

le. 17.30 Jdu si zdřímnout. 19.00 Telefonuji 
s domovem. Opět hvězdnatá noc. Pod po-
dlážkou stanu se cosi hýbe a šramotí. Tak 
já taky. Úspěšně! Dělám větší rambajz.

>>> www.e-vsudybyl.cz/vsudybyli-toulky/

Vîlcan, Retezat 
a Tulişa 1.

Rozhledna Kryry v severních Čechách
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Po měsíci ostrého provozu pro-
běhlo slavnostní otevření čtyř-
hvězdičkového Clarion Congress 

Hotelu Olomouc, v pořadí devátého ho-
telu Clarion společnosti CPI Hotels. Pás-
ku přestřihli primátor Olomouce Mar-
tin Novotný, generální ředitel 
a předseda představenstva 
CPI Hotels Jan Kratina, ředi-
tel developmentu CPI Group 
Igor Klajmon a ředitel Clari-
on Congress Hotelu Olomouc 
Robin Hanák. Cílem večera 
bylo poděkovat všem, kdo se 

na vzniku komplexu CPI City 
Centre podíleli, a také pomo-
ci dobré věci. Toho se ujal 
generální ředitel investiční 
společnosti Czech Property 
Investments Zdeněk Havel-
ka, který předal Nadaci Kapka 

naděje 300 tisíc korun. Peníze putovaly 
do rukou doc. MUDr. Romana Havlíka, 
Ph.D., ředitele Fakultní nemocnice Olo-
mouc, a primářky tamní dětské kliniky 
MUDr. Eleny Mikuškové.

>>> www.cpihotels.com

Clarion Congress 
Hotelu Olomouc 



Bali Srí Lanka

Maledivy

Mauricius

SenegalKeňa
Zanzibar

Jamajka
Mexiko

Dominikánská republika

Kuba

Isla Margarita

Kapverdy

Spojené arabské emiráty

Maroko

Madeira

EgyptTunisko

Itálie
Rakousko

Francie

Švýcarsko

Slovensko

www.eximtours.cz
call centrum 841 115 115  

K moři, do exotiky nebo na lyže s EXIM tours... 

Lyžování

V zimě k moři

Exotika



24. mezinárodní 
veletrh průmyslu 
cestovního ruchu

23. mezinárodní  
veletrh turistických 
možností v regionech

Festival krajových 
specialit a regionální 
potraviny

www.bvv.cz



Nová technika 
pro Hasičský 
záchranný 

sbor ČR

Oživení 
historických 

památek 
v Terezíně

Nové angiolinky 
pro Nemocnici  

Na Homolce

Sociální podnik 
Mléčný bar 

NAPROTI 
v Ostravě

Národní centrum 
fotografie 

a dílna tapisérií 
v Jindřichově 

Hradci

Na listopad a prosinec 2013 Integrovaný operační 
program připravil ve spolupráci s Českým 

rozhlasem reportáže mapující rozmanité 
projekty podpořené z peněz Evropské unie. 
Integrovaný operační program podporuje celou 

škálu projektů od modernizace nemocnic, 
revitalizace sídlišť, sociálního podnikání 
po opravu významných kulturních památek. 

Reportáže budou doplněny také o soutěže 

a pozorní posluchači se tak mohou těšit 
na atraktivní ceny.

Další informace 
o Integrovaném 
operačním programu: 

www.strukturalni-fondy.cz/iop

www.kvalitazivota.eu 

Integrovaný operační program (IOP) je jedním z operačních programů, díky kterým má Česká republika v letech 2007–2013 možnost získat peníze 
z Evropské unie. Spadají pod něj projekty z nejrůznějších oblastí od digitalizace veřejné správy a územního rozvoje přes sociální služby, zaměstnanost až 
po cestovní ruch a zdravotnická zařízení, které jsou realizovány v českých a moravských regionech.  Žadatelům, jimiž jsou zejména orgány státní správy, 

samosprávy a organizace zřizované kraji a obcemi je k dispozici částka převyšující 1,8 miliard EUR. Evropská unie přispívá na projekty osmdesáti pěti 
procenty. Na správnou realizaci programu dohlíží Řídicí orgán IOP, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

INTEGROVANÝ 
OPERAČNÍ 
PROGRAM




