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„Když zahrají přední pražští
umělci, z hrobu vstávaj všichni
umrlci. Hop milá, pojď do kola,
nelež tu jak ta mrtvola.“ „Jak já
s tebou mám teď křepčit v
kole, když tu ležím na pitevním
stole.“ „Když zahrají přední
pražští umělci, z hrobu vstávaj
všichni umrlci,“ (Hans von
Hauptbahnhof, básník český).
Velká gastronomie nechává
podstatnou část obyvatel
Česka chladnou, protože
v gastronomii si zpravidla
vystačí se šmírou. Daleko víc
má v povědomí, co která
napsala a vydavatel jí to opatřil
názvem: „Vaříme s tím či tím
předním pražským uměl-

cem …“, než kdo je kdo v české gastronomii. Ono se zcela nevylu-
čuje být přední pražský umělec a přitom ovládat kuchařské řemeslo.
Nicméně, spíše to bude jako s fotbalem. Avšak zatímco u této hry je
všem jasné, že hrají-li přední pražští umělci, jde tak trochu o recesi,
u vaření se to bere jako doopravdy. Jsou země, kde všeobecně znají
špičku svých kuchařů a cukrářů a kde jsou na svůj národní tým
pyšní. My, a to i co se týče výsledků na renomovaných mezinárod-
ních soutěžích, bychom rovněž mohli být na ten náš. Ale jsme? 
Když většina Čechů neví na koho?

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu
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Jan Mich·lek 
manažer týmu, Bestfoods ČR, šéfku-
chař KNORR pro Českou republiku;
Člen představenstva pražské a stře-
dočeské pobočky AKC ČR
22000022 FHA Culinary Challenge Singa-
pore – zlatá a bronzová medaile

Duöan Jakubec 
kapitán týmu, Restaurant Flambée
Praha, šéfkuchař, Místopředseda
představenstva pražské a středoče-
ské pobočky AKC ČR, Člen předsta-
venstva AKC ČR
22000022 FHA Culinary Challenge Singa-
pore – zlatá a bronzová medaile;
22000011 Arena Nova – stříbrná medai-
le; 22000000 IKA Erfurt Olympiáda –
3x bronzová, 1x stříbrná medaile;
22000000 INTERGASTRA, Stuttgart – zla-
tá medaile; 11999999 IGEHO 99, Basle –
zlatá medaile; 11999999 GASTRO Hra-
dec 99 – zlatá medaile; 11999988 IKA 99
Warth, Rakousko – stříbrná medaile;
11999988 EXPOGAST 98 Luxemburg –
bronzová medaile; 11999988 GASTRO
Hradec Králové, národní soutěž – zla-
tá medaile

Radek David
Cafe La Veranda, šéfkuchař
Člen představenstva pražské a stře-
dočeské pobočky AKC ČR;
22000033 GASTRO Hradec 2003 – zlatá
medaile a pohár „Rudolfa Přibyla“;
22000022 FHA Culinary Challenge Singa-

pore - zlatá a bronzová medaile;
22000022 IKA 2002, Salzburg – zlatá
medaile a vítězství dne; 22000022
GASTRO Hradec 2002 – zlatá medai-
le; 22000022 INTERGASTRA 2002 – zlatá
medaile; 22000022 Kuchař roku
2001/02 – zlatá medaile; 22000011 Are-
na Nova – stříbrná medaile; 22000011
GASTRO Hradec Králové – zlatá me-
daile a stříbrná medaile; 22000000 IKA
Erfurt Olympiáda – 3x bronzová,
1x stříbrná medaile; 22000000 Kuchař
roku České republiky – stříbrná me-
daile; 22000000 INTERGASTRA, Stuttgart
– zlatá medaile a „pohár dne“; 11999999
IGEHO 99, Basle – stříbrná medaile;
11999999 IKA Warth 99, Rakousko – zla-
tá medaile; 11999999 GASTRO Hradec
99 – bronzová medaile; 11999999 IKKA
Salzburg, Rakousko – zlatá medaile;
11999988 EXPOGAST 98 Luxemburg –
bronzová medaile; 11999977 GASTRO
Hradec 97 – stříbrná medaile

Pavel Mareö
Restaurant Flambeé Praha, šéf stu-
dené kuchyně
22000022 FHA Culinary Challenge Singa-
pore – zlatá a bronzová medaile;
22000022 Kuchař roku 22000011//0022 – bron-
zová medaile; 22000011 Arena Nova –
stříbrná medaile; 22000011 Gastro Vavři-
nec – stříbrná medaile; 22000000 IKA
Erfurt Olympiáda – stříbrná medaile;
22000000 Eurogastro Warszawa – zlato,
1.místo; 22000000 Kongres WACS Maas-

tricht – bronzová medaile; 11999988
Expogast 98 Luxemburg – 2.místo
(zlatá a stříbrná medaile); 11999999//9988
Kuchař roku České republiky – juni-
or; 11999977//9966 Kuchař roku České re-
publiky – druhé místo; 11999977//9988 Eu-
rogastro Brno – zlatá medaile;
11999988//9999 Riva del Garda, Itálie –
stříbrná medaile; 11999977 Insbruck –
stříbrná medaile

Miroslav Hus·k
Kuchař v hotelu International Brno 
22000022 FHA Culinary Challenge Singa-
pore – zlatá a bronzová medaile;
22000011 Arena Nova – stříbrná medai-
le; 22000000 Kuchař roku České republi-
ky – bronzová medaile; 22000000 IKA
ERFURT Olympiáda – 3x bronzová,
1x stříbrná medaile

Ji¯Ì Kr·l
šéfkuchař Francouzské a Plzeňské
restaurace v Obecním domě Praha,
člen představenstva AKC ČR 
22000022 FHA Culinary Challenge Singa-
pore – zlatá a bronzová medaile;
22000011 Arena Nova – stříbrná medai-
le; 22000011 GASTRO Hradec Králové –
zlatá medaile; 22000000 IKA Erfurt Olym-
piáda – stříbrná medaile; 22000000
INTERGASTRA, Stuttgart – zlatá me-
daile; 11999999 IGEHO, Basilej – stříbrná
medaile; 11999988 EXPOGAST, Luxem-
burg – stříbrná medaile; 11999988
INTERGASTRA, Stuttgart – zlatá me-

daile; 11999977 GASTRO Hradec Králové
– stříbrná medaile; 11999966 GASTRO
Hradec Králové – zlatá medaile;
11999966 Kuchař roku České Republiky

Silvie Sulansk·
Francouzská a Plzeňská restaurace
Obecní dům Praha, cukrářka
členka AKC ČR 
22000033 ScotHot – Skotsko, 4. místo
(stříbrná a bronzová medaile); 22000022
FHA Culinary Challenge Singapore –
zlatá a bronzová medaile; 22000011 Are-
na Nova – stříbrná medaile; 22000011
GASTRO Hradec Králové – zlatá me-
daile; 22000000 IKA Erfurt Olympiáda –
bronzová medaile; 11999999 GASTRO
Hradec Králové ČR – zlato; 11999988
EXPOGAST Luxemburg – čestné
uznání; 11999988 GASTRO Hradec Králo-
vé ČR – bronz; 11999988 Intergastra
Stuttgart – bronz; 11999977 GASTRO
Hradec Králové ČR – zlato; 11999977
Mistrovství střední Evropy Eurest –
zlato; 11999966 Mistrovství střední Evro-
py Eurest – zlato

Pavel SapÌk
Restauranty Zlatá studna a Sovovy
mlýny, člen AKC ČR 
22000022 FHA Culinary Challenge Singa-
pore – zlatá a bronzová medaile;
22000022 GASTRO Hradec 2002 – zlatá
medaile; 22000022 Kuchař roku
2001/02 – stříbrná medaile

N·rodnÌ t˝m 
kucha¯˘ a cukr·¯˘ 

»eskÈ republiky
N·rodnÌ t˝m kucha¯˘ a cukr·¯˘ »eskÈ republiky pracuje pod
z·ötitou Asociace kucha¯˘ a cukr·¯˘ »eskÈ republiky, jejÌmû

cÌlem je vytvo¯enÌ odpovÌdajÌcÌch podmÌnek pro podporu
a rozvoj modernÌ gastronomie. T˝m zaËal pracovat v roce

2000. »lenovÈ t˝mu jsou vybr·ni z nejlepöÌch odbornÌk˘ ve
svÈm oboru. SvÈ odbornÈ znalosti a um prok·zali na n·rod-
nÌch a mezin·rodnÌch soutÏûÌch, kde zÌskali p¯ednÌ medailo-

v· umÌstÏnÌ.

Seniorský národní tým Asociace kuchařů a cukrářů České republiky nás v Singapuru
reprezentoval ve složení (zleva): Silvie Sulanská (Francouzská a Plzeňská restaurace
Obecního domu Praha), manažer týmu Jan Michálek (Unilever CR), bývalá tajemnice
Zuzana Kalfusová, Jitka Kozelková (Hotel Movenpick Praha), Pavel Sapík (Radisson SAS
Praha), Radek David (Restaurant La Veranda Praha), Pavel Mareš (Restaurant Rybí trh
Praha), Jiří Král (Francouzská a Plzeňská restaurace Obecního domu Praha), Miroslav
Husák (Hotel International Brno), kapitán týmu Dušan Jakubec (Restaurant Flambée
Praha), dolní řada: přátelé národního teamu Adolf Toman a Dalibor Sýkora 
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PPoovvííddáánníí  ss mmaajjiitteelleemm  aa ggeenneerráállnníímm  řřee--
ddiitteelleemm  hhootteellůů  AAmmbbaassssaaddoorr  ZZllaattáá  HHuussaa
PPrraahhaa  aa EEssppllaannaaddee  MMaarriiáánnsskkéé  LLáázznněě
JJUUDDrr..  VVllaassttiimmiilleemm  DDvvoořřáákkeemm  vvyyvvoollaalloo
zznnaaččnnoouu  ooddeezzvvuu..  AAvvššaakk  nneejjeenn  pprroottoo  ssee
vvrraaccíímm  ddoo  MMaarriiáánnsskkýýcchh  LLáázznníí  ii vv ttoommttoo
vvyyddáánníí..  TTiittuullnníí  ssttrraannuu  ddeessááttééhhoo  vvyyddáánníí
VVššuuddyybbyylluu  22000033,,  jjeehhoožž  hhllaavvnníí  ttéémmaa  jjee
ggaassttrroonnoommiiee,,  zzddoobbíí  HHootteell  EEssppllaannaaddee..
JJee  vvýýjjiimmeeččnnýý  ii vv oobbllaassttii  ssttrraavvoovvaaccíícchh
sslluužžeebb..  NNeejjeenn  ddiissppoozziicceemmii  ggaassttrroonnoo--
mmiicckkýýcchh  ssttřřeeddiisseekk,,  lluuxxuussnníí  rreessttaauurraaccíí
EEddwwaarrdd  VVIIII..  ss jjeeddiinneeččnnoouu  vviinnoottéékkoouu  aarrcchhiivvnníícchh  vvíínn,,
ssttyylloovvýýmm  LLoobbbbyy  bbaarreemm  aa cceelloorrooččnníí  tteerraassoouu  KKoolloonnááddaa
ss vvýýhhlleeddeemm  nnaa  mměěssttoo..  JJeehhoo  ššééffkkuucchhaařřee,,  ppaannaa  TToommáá--
ššee  DDeemmllaa,,  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall,,  jjaakk  zzddee  ssee  oocciittll..

Předně bych rád řekl, že mne velice těší, že jsem
dostal příležitost uplatnit se právě v tomto velkoryse
koncipovaném pětihvězdičkovém hotelu. Vyučil jsem
se v hotelu Ambassador v Praze, kde jsem po matu-
ritě nastoupil do svého prvního zaměstnání. Pak
jsem působil rok jako kuchař a další rok už jako šéf-
kuchař u pana Jaroslava Sapíka v Klokočné, s nímž
jste měl povídání v loňském gastronomickém Všudy-

bylu (10/2002 str. 11). Pan Sapík rov-
něž delší dobu pracoval u pana doktora
Dvořáka. Také díky jeho doporučení
jsem teď tady. 

TToo  jjssoouu  ddoobbrréé  rreeffeerreennccee..  PPaann  JJaarroossllaavv
SSaappííkk  jjee  ppoovvaažžoovváánn  zzaa  gguurruu  ččeesskkéé  ggaass--
ttrroonnoommiiee..  AA žžee  ssee  uu nněějj  sscchháázzíí  zzaajjíímmaavváá
kklliieenntteellaa……

Je pravda, že jsem tuto šanci dostal
poměrně záhy po škole. Nejvíc jsem se
ale naučil u pana Dvořáka v hotelu

Ambassador. Pan doktor Dvořák mi i teď umožňuje
účastnit se gastronomických soutěží, nabírat zkuše-
nosti a inspiraci pro další profesní růst i mimo rámec
Hotelu Esplanade. Samotný Hotel Esplanade dispo-
nuje špičkově vybavenou kuchyní. Máme nejmoder-
nější stroje, které nám ulehčují práci. Snažíme se
dbát na to, abychom zde měli nejlepší českou i mezi-
národní kuchyni. Programově vycházíme vstříc přání
hostů. Neomezujeme se jen na naše nápady. Obmě-

ňujeme nabídku, ať už podle ročních období, ne-
bo podle přání, kultury a národnosti klientů. Čes-
ká gastronomie se rovněž vyvíjí. Je součástí mo-
derní gastronomie, avšak její základy zůstávají.
Ostatně každá národní kuchyně, aby tak mohla
být označována, musí mít nějaké základní znaky.

Ať už je to česká, francouzská nebo anglická kuchy-
ně. Novým trendům se průběžně přizpůsobují přede-
vším konečné úpravy či zdobení. 

HHootteell  EEssppllaannaaddee  sslloouužžiill  kknníížžaattůůmm,,  bbaannkkééřřůůmm,,  iinnddiicc--
kkýýmm  pprriinncceezznnáámm  aa mmaahháárrááddžžůůmm..  PPoo  rroozzssááhhlléé  rreekkoonn--
ssttrruukkccii,,  kktteerráá  zzaacchhoovvaallaa  jjeehhoo  sseecceessnníí  ppůůvvaabbyy,,  nnaabbíízzíí
nneejjeenn  ššppiiččkkoovvéé  ggaassttrroonnoommiicckkéé  sslluužžbbyy,,  aallee  ii nneejjlluuxxuuss--
nněějjššíí  uubbyyttoovváánníí  aa ššppiiččkkoovvéé  lláázzeeňňsskkéé  sslluužžbbyy..  

Těší mne, že mohu působit v jednom z nejlepších
evropských hotelů. Mariánské Lázně, jak o nich pro-
hlásil Miroslav Horníček, jsou přátelským a maleb-
ným městem. Městem v přírodě s přírodou ve městě.
Jsou pozoruhodné nejen plejádou světově uznáva-
ných osobností, které je kdy navštívily, ale i zajímavý-
mi současníky, přičemž řada z nich bývá hosty gast-
ronomických středisek našeho hotelu. Specializuje-
me se na pobyty náročných hostů, přičemž kuchyní
velmi často doplňujeme jejich indikace. Nabízíme vi-
tal menu, jež  jsou přímo spjata s ozdravnými či bal-
neo programy. Pro dlouhodobé hosty tvoříme speci-
ální jídelní lístky podle jejich národních zvyklostí. Ať
se to týká hostů ze Skandinávie, z arabského světa či
z Ruské federace. Pochopitelně při sestavování těch-
to menu čerpáme z odborné literatury a úzce spolu-
pracujeme s lékařem specialistou. 
➤➤ www.esplanade-marienbad.cz
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DDoo  OOlloommoouuccee  ssee  vvrraaccíívváámm  rráádd..  TTeennttookkrráátt
jjsseemm  ttaamm  aallee  nneebbyyll  pprroottoo,,  aabbyycchh  nnaavvššttíívviill
ssvvéé  nněěkkddeejjššíí  ffoouukkaaccíí  kkaammaarrááddyy  uu PPoossáádd--
kkoovvéé  hhuuddbbyy  OOlloommoouucc,,  aallee  ggeenneerráállnnííhhoo  řřee--
ddiitteellee  aakkcciioovvéé  ssppoolleeččnnoossttii  SSoollnnéé  mmllýýnnyy
IInngg..  JJiiřřííhhoo  HHaarreennččáákkaa..  NNeejjeenn  vv ggaassttrroonnoo--
mmiiii  jjee  ttoottiižž  ssůůll  nnaadd  zzllaattoo..  

Dnešní Solné mlýny jsou ryze českou
akciovou společností bez zahraničního
kapitálu. Firma vznikla v roce 1924. Vol-
ba místa jejího působení byla vybrána
především z dopravně geografického hlediska. V té
době se Olomouc nacházela ve středu Českosloven-
ska. Surovina se nakupovala na Zakarpatské Ukraji-
ně a u nás přepracovávala pro celý československý
trh. Dodnes má naše firma v určitých výrobcích do-
minantní postavení. V každém případě jsme jediným
výrobcem na českém trhu. Ostatní firmy, které se po-
hybují na trhu se solí, jsou ryze obchodní, napojené
převážně na zahraniční producenty.

OOddkkuudd  ssuurroovviinnuu  ddoovváážžííttee  ddnneess??
Především z Německa, a to převážně sůl kamen-

nou, která má největší čistotu v neupraveném stavu.
Je z tohoto pohledu ideální pro zpracování a násled-
né užití. Vakuovou sůl pak nakupujeme převážně
z Rakouska. Solná naleziště jsou ve všech okolních
zemích. Česko bohužel svůj vlastní zdroj nemá. Velká
naleziště jsou v Polsku a dále směrem na východ, ale

s rozdílnou a kolísavou kvalitou suro-
viny v neupraveném stavu.

CCoo  vvyyrráábbííttee??
Sůl je ideální nosič pro různé přídat-

né látky. Např. se obohacuje o jód,
a tento pro zdraví populace nezbytný
prvek se díky soli plošně distribuuje
celému obyvatelstvu. Této vlastnosti
se využívá i u fluoru. Jako nosiče se
soli využívá dále např. i pro dobytek

a zvěř, kdy vyrábíme různé druhy minerálních doplň-
kových krmiv a lizů. Tvoří se receptury dle požadavků
zemědělské prvovýroby, které obsahují makro a mi-
kroprvky. Co se týče potravinářství, náš sortiment
obsahuje běžné soli, které se používají v domácnos-
tech, a dále soli pro veškerý  potravinářský průmysl.
Pro masný průmysl vyrábíme dusitanové směsi pod
naší známou značkou Praganda, jejíž pomocí se vy-
rábí veškeré masné výrobky, aby měly správné zbar-
vení a další požadované vlastnosti. Vyrábíme také
průmyslové soli, zejména pro chemický průmysl. Do-
plňkovým sortimentem jsou koupelové soli a tzv. re-
generační soli pro regeneraci iontoměničů. Další vel-
kou skupinou jsou posypové soli pro údržbu silnic
a komunikací. Obecně se naše společnost zabývá
výrobou a prodejem veškerého sortimentu výrobků
ze soli. Solné mlýny byly jednou z prvních potravinář-
ských firem, která byla certifikována  firmou RV TÜV
na ISO 9001. Firma se od prvopočátku vydala ces-
tou kvality. Troufám si říci, že jsme vždycky trošičku
před ostatními. Máme také patentově chráněné
značky Praganda - dusitanovou směs pro zpracování
masa - a Pikanta, která se používá pro nakládání
okurek a ostatní zeleniny. Jsou to  známé a široce uží-
vané výrobky. Máme dále vlastní vývoj a svůj výrobní
program se snažíme pružně přizpůsobovat požadav-
kům odběratelů. Přicházet stále s něčím novým. Ze-
jména s výrobky, které obsahují další přídatné látky. 

➤➤ www.solnemlyny.cz

Kationt sodÌku, 
aniont chloru
aneb s˘l nad zlato

IInngg..  JJiiřříí  HHaarreennččáákk

⁄loha jedlÈ soli v lidskÈ v˝ûivÏ je neza-
stupiteln·. SlouûÌ nejen k ochucov·nÌ
pokrm˘, ale je zdrojem sodÌku a chlo-
ridov˝ch iont˘ nezbytn˝ch pro funkci
organismu. Je i nepostradateln˝m do-
plÚkem stravy zvÌ¯at a zvÏ¯e. SlouûÌ ja-
ko z·kladnÌ surovina v chemick˝ch v˝-
rob·ch, v ˙pravn·ch vody a v ¯adÏ dal-
öÌch odvÏtvÌ. Molekula soli je sloûena

z kationtu sodÌku a aniontu chloru. So-
dÌk p¯evl·d· ve formÏ sv˝ch iont˘

a r˘zn˝ch komplex˘ v potravin·ch ûi-
voËiönÈho p˘vodu. Pro vyööÌ organismy
jsou sodnÈ ionty velmi d˘leûitÈ k udr-
ûenÌ osmotickÈho tlaku v extracelul·r-
nÌch tekutin·ch. SodnÈ ionty jsou hna-
cÌ silou, kter· zajiöùuje transport mno-
ha fyziologicky d˘leûit˝ch l·tek z pro-
st¯edÌ extracelul·rnÌho do intracelul·r-
nÌho, a proto se oznaËujÌ jako sodÌkov·
pumpa. ChloridovÈ ionty jsou p¯Ìtom-
ny p¯ev·ûnÏ v extracelul·rnÌch tekuti-
n·ch. Jejich hlavnÌ ˙lohou je, podobnÏ
jako u sodn˝ch iont˘, udrûovat osmo-
tick˝ tlak. UrËit· Ë·st chloridov˝ch ion-
t˘ se spot¯ebuje na tvorbu ûaludeËnÌ

kyseliny chlorovodÌkovÈ. Pot¯eba chlo-
ru ve formÏ chloridov˝ch iont˘ ËinÌ

u ËlovÏka 5 aû 7 g dennÏ. 

S rostoucÌmi poznatky o v˝ûivÏ vyply-
nula pro potravin·¯sk˝ pr˘mysl nut-

nost v urËit˝ch p¯Ìpadech p¯id·vat do
pr˘myslovÏ vyr·bÏn˝ch potravin nÏ-
kterÈ biologicky ˙ËinnÈ l·tky. Jejich

pouûitÌ je vûdy v·z·no na zdravotnick˝
v˝zkum a vypl˝v· z poûadavk˘ fyziolo-
g˘ v˝ûivy. Velmi d˘leûit· je volba po-
travin urËen˝ch pro obohacov·nÌ. Po-
kud m· obohacov·nÌ plnit svoje posl·-
nÌ ve v˝ûivÏ, je nutnÈ vybrat pro tyto

˙Ëely takovou potravinu, kter· se kon-
zumuje pravidelnÏ a pokud moûno
v rovnomÏrnÈm mnoûstvÌ. Z tohoto
d˘vodu byla mezi vhodnÈ nosiËe vy-
br·na jedl· s˘l, kter· se dnes bÏûnÏ

obohacuje jodem a fluorem. Jsou zn·-
my patenty na obohacov·nÌ soli ¯adou

dalöÌch l·tek. DennÌ p¯Ìjem chloridu
sodnÈho u ËlovÏka je 10 aû 15 g, coû

odpovÌd· asi 4 aû 6 g sodÌku. 

SolnÈ ml˝ny, akciov· 
spoleËnost, Olomouc

zajiöùujÌ jiû vÌce neû 75 let pot¯ebu soli
jak pro potravin·¯skÈ ˙Ëely, tak i pro

pot¯ebu pr˘myslu a zemÏdÏlstvÌ nejen
»eskÈ republiky, ale i Slovenska. V sou-
ËasnÈm trûnÌm prost¯edÌ zaujÌmajÌ Sol-
nÈ ml˝ny Olomouc v˝znamnÈ postave-
nÌ. Nejd˘leûitÏjöÌm limitujÌcÌm fakto-

rem malospot¯ebitelskÈho odbÏru soli
je trend zdravÈ v˝ûivy obyvatelstva. CÌ-
lem Soln˝ch ml˝n˘ je udrûet uspokojo-
v·nÌ popt·vky po jakÈmkoliv v˝robku,
jehoû z·kladnÌ sloûkou je chlorid sod-
n˝, v optim·lnÌ kombinaci kvality a ce-

ny p¯ijatelnÈ pro z·kaznÌka. SpoleË-
nost zaujÌm· ËelnÌ, stabilnÌ a vyrovna-
nÈ postavenÌ na trhu se st·le se rozöi-
¯ujÌcÌ klientelou z·kaznÌk˘, a to v ce-

lÈm kontextu funkËnÌch z·vislostÌ trhu.
Certifikace dle EN ISO 9001 je samo-

z¯ejmostÌ jiû od roku 1996.



SS HHoonnzzoouu  MMuužžááttkkeemm  ssee  zznnáámmee  ddeesseett
lleett..  PPooddppoorroovvaall  mmnnee  vv ddoobbáácchh,,  kkddyy  jjeešš--
ttěě  nneeeexxiissttoovvaall  VVššuuddyybbyyll  aa kkddyy  rroovvnněěžž
jjeeššttěě  nneeffuunnggoovvaall  jjeehhoo  kkoonncceepptt  rreessttaauu--
rraaccíí  JJaarrmmaarrkk  aa PPiizzzzaa  CCoolloosseeuumm,,  rreessttaauu--
rraaccee  nneejjeenn  pprroo  bbíílléé  llíímmeeččkkyy..  JJeehhoo  ssyyss--
ttéémm  jjee,,  nnaa  rroozzddííll  oodd  ttzzvv..  aammeerriicckkééhhoo  ppoo--
jjeettíí  rreessttaauurraaččnníícchh  řřeettěězzccůů  rryycchhllééhhoo  oobb--
ččeerrssttvveenníí,,  vveesskkrrzzee  eevvrrooppsskkyy  kkoonnzzeerrvvaa--
ttiivvnníí..  OOssttaattnněě,,  jjee  ppřříísslloovveeččnnéé,,  žžee  ssaammoo--
oobbsslluužžnnýýmm  bbuuffeettoovvýýmm  ssttoollůůmm  ssee  ppoo
ssvvěěttěě  nneeřřííkkáá  aammeerriicckkéé,,  aallee  ššvvééddsskkéé..
KKoonncceepptt  ssttoolloovváánníí  kkllaassiicckkýýmm  ppřřííbboorreemm  nnaa  ppoorrcceelláánnuu
ssee  uu nnááss  EEvvrrooppaannůů  uukkáázzaall  sspprráávvnnýýmm  ttaahheemm..  MMoožžnnáá
ssiiccee,,  žžee  ttoo  vvyyppaaddáá  „„sspprráávvňňáácckkyy““  sscchhoovváávvaatt  „„ffllaašškkuu““
ddoo  ppaappíírroovvééhhoo  ppyyttllííkkuu  ččii  ssáátt  kkoolluu  bbrrččkkeemm  zz kkeellíímmkkuu
zz vvoosskkoovvaannééhhoo  ppaappíírruu  nneebboo  ppoojjííddaatt  mmlleettéé  ssmmaažžeennéé
ccoossii  zz uumměělloohhmmoottnnééhhoo  ttáácckkuu  ......  AAllee  kkddoo  zz nnaaššiinnccůů  bbyy
ccoo  ttaakkoovvééhhoo  bbrraall  jjaakkoo  rreegguulléérrnníí  oobběědd  vv rráámmccii  ssvvééhhoo
zzáávvooddnnííhhoo  ssttrraavvoovváánníí??  MMoožžnnáá,,  žžee  nnaa  ttaakkoovvoouu  zzddáánnllii--
vvěě  jjeeddnnoodduucchhoouu  vvěěcc  ppřřiiššeell  ččlloovvěěkk,,  kktteerrýý  vv ppoohhoossttiinn--
ssttvvíí  zzaaččíínnaall  oodd  pprrvvooppooččááttkkuu,,  ii pprroottoo,,  žžee  kkrroomměě  oobbrroovv--
sskkéé  pprraaccoovviittoossttii  aa hhoouužžeevvnnaattoossttii  ((nnaa  rroozzddííll  oodd  ddaalleekkoo
zzkkuuššeenněějjššíícchh))  nneevvěědděěll,,  žžee  ttoo  nneejjddee..  DDnneess,,  kkddyyžž  uužž  „„jjee
vvyymmaalloovváánnoo““  ((aa  ppoo  bbiittvvěě  jjee  vv ČČeesskkuu  kkaažžddýý  ggeenneerrááll)),,  jjee
ttoo,,  ccoo  vvyykkoonnaall,,  ppooddllee  vvššeecchh  ggeenniiáállnníí  ttaahh..  HHoonnzzoo,,  ccoo
pprroo  ttvvoojjii  ssppoolleeččnnoosstt  BBaakkaarree  GGaassttrroosseerrvviiss  zznnaammeennaall
rrookk  22000033??

Začátkem tohoto roku jsme otevřeli další provozov-
ny v Praze na stanici metra Budějovická. Tím se naše
počty stabilizovaly, což konvenuje s cíli, které jsme si

pro letošní rok stanovili. Značnou část
kapacity jsme věnovali zprovoznění
centrálního skladu a logistického cent-
ra, jehož součástí v divizi Coloseum ca-
tering je jeden z nejmoderněji vybave-
ných cateringových provozů. V záři jsme
jej úspěšně kolaudovali a v současné
době již cateringová výrobna funguje na
sto procent. Na logistické centrum na-
vazuje doprava, která kompletně dispo-
nuje chladicími vozy. Využívá je jak ca-
tering, tak centrální sklad. Výhod cent-

rálního skladu je několik. Zejména je to ovlivňování
vstupních cen a garance kvality. Zároveň je tím zajiš-
těna stoprocentní vstupní kontrola surovin pro naše
vlastní provozy.

SSyyssttéémm  MMccDDoonnaalldd’’ss  vvyymmyysslleell  vv rrooccee  11995544  ČČeecchh  ppaann
KKrroocc,,  ssyynn  ččeesskkééhhoo  eemmiiggrraannttaa,,  rrooddáákkaa  zzee  SSttuuppnnaa
uu PPllzznněě..  ÚÚssppěěššnnýý  ggaassttrroonnoommiicckkýý  kkoonncceepptt  JJaarrmmaarrkk
CCoolloosseeuumm  uuvveeddll  vv žžiivvoott  oo ppůůll  ssttoolleettíí  ddaallššíí  ČČeecchh,,  ttyy..

Myslím, že to není od věci. Koneckonců průkopní-
kem motivačního systému zaměstnaneckých výhod
je rovněž Čech Tomáš Baťa. To není národností.
Spoustu věcí vymysleli Němci, Poláci... Systém Jar-
mark Coloseum, jak ukazuje praxe, je funkční. Trouf-
nu si říci, že díky zkušenostem z provozování řetězce
restaurací začínám chápat řadu věcí, které jsem dří-
ve neviděl. Tedy např. proč a jak to funguje u McDo-
naldů. Výhody i nevýhody. Máte-li jednu nebo dvě re-
staurace, je možné je operativně měnit. Máte-li řetě-

zec, jste ve vleku (třeba i vámi) nastoleného systé-
mu. Každopádně i my pracujeme na tom, abychom
zlepšovali a zpestřovali své služby. Je to otázka servi-
su, šíře nabídky a u pizzerií Coloseum kvalitních ital-
ských vín. Přinášet za stejné ceny vyšší kvalitu. Co se
týče Jarmarku, v listopadu probíhaly dny mexické ku-
chyně, které byly velmi úspěšné. V těchto gastrono-
mických slavnostech budeme pokračovat. V součas-
né době projektujeme nový koncept, jehož pracovní
název je „café XY“ (dnes ještě není přesně rozhodnu-
to, jaké jméno to bude). Určitě to bude v italském du-

chu – velký výběr káv. Bude to restaurace, která bu-
de nahrazovat „snack bar“ a „take away“. Chceme,
aby osou nabídky byl jeden z klasických italských
produktů.

r e s t a u r a n t y
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IInngg..  JJaann  MMuužžááttkkoo

PPiizzzzaa  CCoolloosseeuumm::
Vodičkova 32, Praha 1, tel.: 224 214 914
Palác Myslbek, Ovocný trh 8, Praha 1, tel.: 224 238 355
Budějovická 1667/64, Praha 4, tel.: 261 262 000
Zlatý Anděl, Nádražní 25, Praha 5, tel.: 257 322 622
Velký špalíček, Dominikánská 3, Brno tel.: 543 237 318

RReessttaauurraaccee  JJaarrmmaarrkk
Dům „U Nováků“, Vodičkova 30, Praha 1, tel.: 224 233 733
Palác Myslbek, Na Příkopě 19/21, Praha, tel.: 224 238 359
Budějovická 1667/64, Praha 4, tel.: 261 262 524
Velký Špalíček, Dominikánská 3, Brno tel.: 543 237 320
Olympia centrum, U dálnice 744, Brno – Modřice, tel.: 547 216 866
OC Futurum, Novinářská 6a/3178, Ostrava, tel.: 596 616 516

➤➤ www.restauracejarmark.cz
➤➤ www.pizzacoloseum.cz

VyööÌ kvalita 
za stejnÈ ceny
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SSeennááttoorraa  JJiiřřííhhoo  RRüücckkllaa  jjsseemm  oosslloovviill  nneejjeenn  jjaakkoo  nnaaššee--
hhoo  zzáákkoonnooddáárrccee,,  aallee  ii jjaakkoo  ččlloovvěěkkaa,,  kktteerrýý  ssvvýýmmii  aakkttii--
vviittaammii  eexxppoorrttnnííhhoo  cchhaarraakktteerruu  vvyyttvváářříí  pprraaccoovvnníí  ppřříílleežžii--
ttoossttii  žžiivviitteellůůmm  mmnnoohhaa  ččeesskkýýcchh  rrooddiinn..  PPaannee  iinnžžeennýýrree,,
llzzee  ssppoojjiitt  ffuunnkkccii  zzaamměěssttnnaavvaatteellee  aa zzáákkoonnooddáárrccee??

Jsem přesvědčen, že ano. Svoji činnost v senátu
beru jako službu, k níž jsem se dobrovolně přihlásil
před sedmi lety. Prošel jsem dvěma přímými volbami
a dvakrát jsem od lidí z Berounska i z části okresu
Praha–západ dostal mandát. Hlavní náplní mé práce
je příprava a spolupráce na činnostech souvisejících
se vstupem do Evropské unie. Celou dobu jsem čle-
nem Hospodářského výboru, kde byly projednávány
všechny zákony a legislativní normy související
s podnikáním a naším vstupem do Evropské unie.

PPaannee  sseennááttoorree,,  ddoocchháázzíí  kk ppoossuunnuu  uu nnááss  ssaammýýcchh  vvee
ssmměěrruu  ČČeesskkoo  zzeemmíí  ppoohhoossttiinnnnoouu??

Takto položená otázka evokuje odpověď, že součas-
ná Česká republika pro to zatím mnoho neudělala.
Hodně pro to udělali soukromí podnikatelé, živnostní-
ci, kteří jsou pod ekonomickým tlakem nuceni kultivo-
vat své služby. Ale prostředí, ve kterém podnikají, ne-
odpovídá tomu, že by si státní establishment uvědo-
moval, že je to právě cestovní ruch, který pro stát ne-
jefektněji ze zahraničí přináší peníze do české ekono-
miky. Za poslední tři čtyři roky se podmínky pro cizi-
necký ruch dost zlepšily. Zejména hovořím o středních
Čechách, které znám důvěrně. Ale i na ostatním úze-
mí. Zejména velká města investovala do své úpravy

a rekonstrukcí památek. Do výstav-
by zařízení, která mohou oslovit ná-
vštěvníky.

OOdd  vvaaššíí  ppooddnniikkaatteellsskkéé  úússppěěššnnoossttii  ooddvviissíí  ddeessííttkkyy
oossuuddůů  žžiivviitteellůů  rrooddiinn  ......

Do Nižboru a přes naše sklárny i přes globálně ne-
příznivé podmínky loni prošlo pouze o pět tisíc turistů
méně než v roce 2001, takže jsme dosáhli osmatřice-
ti tisíc návštěvníků v rámci skupin organizovaných
cestovními kancelářemi. To bylo v oné těžké době do-
kladem úžasně efektivní práce českých incomingo-
vých agentur. A pochopitelně toho, že jim nabízíme
podívanou a služby, které jsou zajímavé nejen pro za-
hraniční turisty, ale obchodně i pro ně, jelikož se živí
tím, že nás nabízejí. V letošním roce jsme tak dosáhli
loňských čísel již v říjnu. Zcela určitě překonáme náš
nejúspěšnější rok 2001. Zřejmě se dostaneme k sed-
mačtyřiceti tisícům účastníků exkurzí výrobou tradič-
ního broušeného českého křišťálu se vším, co k tomu
patří. Fungujeme v angličtině a v němčině . Samozřej-
mě, je to spojené se servisem a dalšími atraktivitami,

které lokalita poskytuje. Poblíž jsou hrady Karlštejn
a Křivoklát. Máme dobré spojení, jsme na dálnici
„D5“. V Nižboru poskytujeme i kvalitní stravování
a přímo ve sklárně posezení u kávy.

SSkklláárrnněě  vv NNiižžbboorruu  jjee  lleettooss  ssttoo  lleett..
Nižborská sklárna byla postavena v roce 1903. Už

jsme uskutečnili několik výstav a právě v Nižboru pro-
bíhá výstava historických fotografií, která připomíná
osudy sklářů a brusičů, kteří proslavili české sklo.

DDěějjee  ssee  ttaakk  ddooddnneess..  NNeejjeenn  ttuurriissttéé  zz cceellééhhoo  ssvvěěttaa  ssii  oodd
vvááss  ooddvváážžeejjíí,,  aallee  ii nniižžbboorrsskkáá  sskklláárrnnaa  vvyyvváážžíí  ddoo  cceellééhhoo
ssvvěěttaa..

Ano děláme luxusní sklo, obrovskou škálu dárko-
vých předmětů pro podniky a instituce. Upomínkové
předměty pro otevírání výstav a různých památných
objektů, sportovní ceny, trofeje a v neposlední řadě
repliky historického skla. Vyvážíme do Spojených
států amerických, do Kanady, Japonska, Spojených
arabských emirátů a dalších zemí Středního a Blízké-

ho východu. Náš trh je silně diverzifikovaný a bohužel
i tato silná diverzifikace byla v nedávné minulosti vel-
kou komplikací, protože v každé destinaci, kam vyvá-
žíme, se něco stalo. Nyní se však jeví, že se svět vra-
cí do normálu.

JJiiřříí  RRüücckkll

RRüücckkll  CCrryyssttaall  aa..ss..
č.p. 141, 267 05 Nižbor
exkurze: 605 229 205
tel.: 311 696 248, fax: 311 693 510
e-mail: info@ruckl-crystal.cz
➤➤ www.ruckl-crystal.cz

u  n · s

Sto let 
skl·rny Niûbor
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i n  v i n o  v e r i t a s

Třetí listopadový čtvrtek se po celém světě otevírají láhve
nejznámějšího červeného vína Francie – Beaujolais Nou-
veau, aby se po ochutnání rozpoutaly diskuse, zda je le-
tošní ročník lepší nebo horší, než ty minulé. Nejinak tomu
bylo v 18 hodin v salonku Klementinum v 9. patře hotelu
InterContinetal Praha.
➤➤ www.interconti.com

InterContinental
20. listopadu

RRaaddiioo  PPrraahhaa  ((vvyyssíílláánníí  ČČeesskkééhhoo  rroozz--
hhllaassuu  ddoo  zzaahhrraanniiččíí))  vv ppoosslleeddnníícchh  llee--
tteecchh  ssyysstteemmaattiicckkyy  ppřřeeddssttaavvuujjee  ČČeess--
kkoouu  rreeppuubblliikkuu  ppoosslluucchhaaččůůmm  aa ppootteenn--
cciiáállnníímm  nnáávvššttěěvvnnííkkůůmm  zzee  zzaahhrraanniiččíí..
PPoořřaaddyy,,  vvěěnnoovvaannéé  cceessttoovvnníímmuu  rruucchhuu
aa ččeesskkýýmm  ppaamměěttiihhooddnnoosstteemm,,  ssee  vvyyssíí--
llaajjíí  vv aanngglliiččttiinněě,,  nněěmmččiinněě,,  ffrraannccoouuzz--
ššttiinněě,,  ššppaanněěllššttiinněě,,  nněěmmččiinněě  aa ttaakkéé
vv ččeeššttiinněě..  RRuubbrriikkuu  „„CCeessttuujjeemmee  ppoo  ČČee--
sskkuu““  ppřřiipprraavvuujjee  vv ččeesskkéémm  vvyyssíílláánníí
ZZddeeňňkkaa  KKuucchhyyňňoovváá..  TTeennttoo  ppoořřaadd  ssee  vvyyssíílláá  kkaažžddýý
ppáátteekk  aa mmáá  ii wweebboovvoouu  ppooddoobbuu  nnaa  aaddrreessee
wwwwww..rraaddiioo..cczz//cczz//aakkttuuaallnnii//cceessttuujjeemmee..  JJaakk  řřííkkáá
ZZddeeňňkkaa  KKuucchhyyňňoovváá,,  oohhllaass  nnaa  „„cceessttoovvaatteellsskkoouu
rruubbrriikkuu““  jjee  sslluuššnnýý..

Chodí mi dopisy i e-maily. Nedávno třeba na-
psal posluchač z Kanady, že vždycky, když slyší
„Cestujeme“, si jde pro atlas České republiky
a cestuje s námi prstem po mapě. Kuriózní byl
i dopis od naší posluchačky z Austrálie, která
odešla z Československa v roce 1948. Nedávno
se do České republiky poprvé vydal její syn a ona
mu na základě našeho vysílání sestavila itinerář,
seznam zajímavých míst, která pak skutečně na-
vštívil. 

KKtteerréé  ččeesskkéé  ccííllee  jjssoouu  nneejjppooppuulláárrnněějjššíí??
Jednoznačně vedou Praha, Český Krumlov

a Karlovy Vary. Jsou to jistě krásná města se
spoustou zajímavých míst, je však škoda, že řada
dalších míst zůstává v jejich stínu. Teprve v po-
slední době turisté začínají jezdit i jinam. Objevu-
jí se v lázeňských městech nebo v pohraničních
pevnostech. Pomáhají i tematické akce, jako
jsou vinobraní, otvírání cyklostezek apod. 

ČČíímm  jjee  ppooddllee  vvááss  tteennttoo  sstteerreeoottyypp  zzppůůssoobbeenn??
Myslím, že jedním z důvodů je nepříliš široká

nabídka cestovních kanceláří. Když turista přije-
de do Prahy a vidí zájezd do Krumlova nebo Kar-
lových Varů, samozřejmě jede především tam.
Ale ono to tak funguje do určité míry i v zahrani-
čí, sama se s tím setkávám na dovolených. Nej-
víc lidí jezdí jen na nejpopulárnější místa a řada
dalších zůstává pozapomenutých. Řeším to tak,
že si předem vyhledám, co chci vidět, a pak
v rámci dovolené cestuji za poznáním. Zkrátka

chce to aktivní přístup. Ale zpět
k České republice. Myslím, že
k bourání zmíněných stereotypů
by přispěla lepší prezentace na
mezinárodních veletrzích cestov-
ního ruchu.

JJaakk  ppřřii  rreeppoorrttáážžnníícchh  vvýýjjeezzddeecchh
cceessttuujjeettee??  

Různě: vlakem, autobusem,
služebním autem… I při cestách

se dá Česká republika hodně poznat. Ráda jsem
jezdila na poznávací zájezdy, které pro novináře
organizovala Česká centrála cestovního ruchu.
Škoda, že se už nepořádají. 

ZZmmaappoovvaallaa  jjssttee  ppřřii  ssvvýýcchh  cceessttáácchh  cceelloouu  rreeppuubbllii--
kkuu??

Přestože cestuji prakticky každý týden, a to už
několik let, celé Česko jsem zdaleka neprojela.
Pocházím z Českomoravské vysočiny a až v Praze
jsem si uvědomila, kolik zajímavých míst na Vy-
sočině je a co všechno neznám. Myslím, že to ne-
platí jen o mně. Hodně z nás nezná své nejbližší
okolí, což je škoda. Jinak nejméně mám zmapo-
vané západní a severní Čechy, na tyto regiony se
teď chci zaměřit. 

JJaakkéé  zzaajjíímmaavvéé  mmííssttoo  zz bbyyssttee  ddooppoorruuččiillaa  ččtteennáářřůůmm
VVššuuddyybbyylluu??

Nedávno mě velice nadchl hrad Kost v okrese
Jičín, který byl navrácen v restituci. Noví majitelé
se o hrad i o návštěvníky vzorně starají. Když po
návštěvě hradu pokračujete v procházce údolím
Plakánek, zážitek je dokonalý.

Připravil Miroslav Krupička.

➤➤ www.radio.cz/cz/aktualni/cestujeme

ZZddeeňňkkaa  KKuucchhňňoovváá

Radio Praha l·k·
zahraniËnÌ turisty
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VVíínnoo  jjee  ččíímm  ddááll  ffrreekkvveennttoo--
vvaanněějjššíímm  ttéémmaatteemm  rroozz--
hhoovvoorrůů..  NNee  žžee  bbyy  ttoo  bbyylloo
ššppaattnněě,,  aallee  oobbččaass  aa uu nněě--
kkoohhoo  mmii  jjeehhoo  ssttyylliizzoovváánníí
ssee  ddoo  rroollee  vvíínnoozznnaallccee  ppřřii--
ppaaddáá  nneeppřříílliišš  vvěěrroohhooddnnéé..
NNiiccmméénněě,,  kkaažžddýý  nněějjaakk
zzaaččíínnáámmee..  JJeeddnnoo  jjee  aallee
jjaassnnéé::  vv ččeesskkéé  kkoottlliinněě

aa vvee  SSlleezzsskkuu  ii nnaa  sseevveerrnníí
MMoorraavvěě,,  oo jjiižžnníí  nneemmlluuvvěě,,
ddoocchháázzíí  kk rreenneessaannccii  zzáá--
jjmmuu  oo ččeesskkáá  kkvvaalliittnníí  vvíínnaa..
MMííssttooppřřeeddsseeddyy  ppřřeeddssttaa--
vveennssttvvaa  vviinnaařřsskkééhhoo  ddrruužž--
ssttvvaa  TTeemmpplláářřsskkéé  sskklleeppyy
ČČeejjkkoovviiccee  IInngg..  PPaavvllaa
PPaassttoorrkkaa  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall,,
pprroočč  ttoommuu  ttaakk  ppooddllee  nněě--
hhoo  jjee..

Vzestupem kultury sto-
lování, módou a u něko-
ho možná zprvu i snahou
vyrovnat se ostatním. Za-
řadit se, „být in“. Histo-
ricky ale v našich zemích
víno vždy patřilo na stůl.
Bylo jen otázkou času,
kdy se po letech devas-
tace hodnot kvalitní pro-
dukty opět dostanou zá-
kazníkům do povědomí.
Opomenout nelze ani po-
zitivní zdravotní účinky ví-
na při jeho přiměřené
konzumaci zejména při jídle.

ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  jjee  uunniikkááttnníí  vvii--
nnaařřsskkoouu  oobbllaassttíí  –– nneejjsseevveerrnněějjššíí  lloo--
kkaalliittoouu,,  kkddee  ssee  vv EEvvrrooppěě  ppěěssttuujjee  vvíí--
nnoo..  JJssmmee  vvyyhhllááššeennii  zzeejjmméénnaa  bbííllýýmmii
ooddrrůůddaammii..  TTeemmpplláářřsskkéé  sskklleeppyy  aallee
pprroodduukkuujjíí  vvííccee  vvíínn  ččeerrvveennýýcchh  nneežž  bbíí--
llýýcchh..  MMoohhoouu  zzaa  ttoo  tteemmpplláářřii??

Bezesporu na tom volbou místa mají svůj podíl.
Čejkovice jsou řazeny k nejteplejší lokalitě v České
republice. Jsou zde velmi příhodné podmínky pro
pěstování modrých odrůd hroznů, a to i těch pozděj-
ších. Třeba Cabernet Sauvignon. Je jasné, že tato od-
růda u nás nemůže dozrát, co se týče cukernatosti,
jako v oblasti Španělska, Chile nebo jižní Afriky. Nic-
méně i z hroznů u nás produkovaných se dají vyrobit
kvalitní červená vína. Příkladem toho jsou partie
odrůdových červených vín, především všeobecně

známých, typu Svato-
vavřinecké nebo Fran-
kovka. V prvé řadě se ale
musím zmínit o odrůdě
Modrý Portugal, která je
trošičku odlišná od těch
ostatních. Má nižší ob-
sah třísla a kyselin. Chu-
ťově se proto zdá jem-
nější, lahodnější a získá-
vá si stále větší okruh
ctitelů, kteří červená ví-
na vyhledávají. Před
konzumací našich červe-
ných vín nemusíme mít
obavu, že by se jednalo
o nějaké méně kvalitní
podhodnocené partie.
Samozřejmě je nutné,
aby vinař při pěstování
dodržel určité zásady,
především zatížení keře,
čili redukoval výnos
a technologii zpracování
podřídil naturelu zákaz-
níka. Tzn. víno ošetřil ta-
kovým způsobem, aby
bylo pro konzumenta co
nejlahodnější, včetně

použití jablečno–mléčného kvašení pro snížení kyse-
losti vína.

PPrrýý  ssee  ddííkkyy  ssuucchhéémmuu  llééttuu  nneeššíířřiillyy  mmyykkoottiicckkéé  cchhoorroobbyy,,
ttaakkžžee  vvíínnoo  bbyylloo  zzddrraavvéé,,  aa žžee  mmáá  vviinnnnáá  rréévvaa  vveellmmii  hhlluu--
bbookkéé  kkoořřeennyy,,  vvoodduu  ssii  pprrýý  nnaaššllaa  ......

Samozřejmě, když je sucho, houbové choroby ne-
mají podmínky ke svému šíření, takže to vinař kvituje
pozitivně. Réva je opravdu hlubokokořenící rostlinou.
Běžně se v literatuře uvádí, že se její kořeny dostáva-
jí do hloubky 15 m i více. Díky tomu se dokáže dostat
k vodě a vydržet dlouhá období sucha. Konec konců,
pokud navštívíte Španělsko, Portugalsko nebo jižní
Itálii, kde jsou dlouhá období, kdy nezaprší, dokáže
tam vinná réva vegetovat i na svazích v kamenité pů-
dě. To znamená, že musí mít skutečně hluboký koře-
nový systém.

JJaakk  lleettooššnníí  llééttoo  ppřřáálloo  vvíínnuu??
Letošní ročník na jedné straně byl horkem poctěn

– šlo mu k duhu, na druhou stranu se mohly objevit
partie hroznů z určitých lokalit, kde díky dlouhodobé-
mu suchu došlo ke snížení úrody. Nižší transpirací vo-
dy v rostlině nedošlo k patřičnému nalití bobulí hroz-
nů a neasimilovaly se veškeré látky v bobulkách tak,
jak by měly. Jestliže je nedostatek vody a transpirace
– koloběh vody v rostlině – je nižší, zákon minimaliza-
ce samozřejmě platí a odrazí se i v kvalitě hroznů.
V letošní sklizni jsou proto z horkého léta i partie
hroznů, které nejsou nejkvalitnější. Obecně se dá ří-
ci, že především krásné, teplé, slunné září – babí lé-
to, se výrazně pozitivně podepsalo na kvalitě hroznů.
To byl hlavní faktor, který letošní úrodu dokreslil do
podoby, v jaké dneska je. Máme tady partie vína
v kategorii přívlastkových vín – pozdní sběr, výběr,
o kterých se nám v průměrném roku ani nesní. I přes
dílčí nepříjemná překvapení můžeme být s letošním
horkým létem jako vinaři vcelku spokojeni, a takové
nádherné babí léto, jako jsme zažili letos v září, za to
můžeme vzdávat Bohu díky.

Co udÏlalo 
letoönÌ lÈto s rÈvou?

TTeemmpplláářřsskkéé  sskklleeppyy  ČČeejjkkoovviiccee
696 15 Čejkovice
tel.: 328 362 705, fax: 628 362 628
e-mail: info@templarske-sklepy.cz
➤➤ www.templarske-sklepy.cz

IInngg..  PPaavveell  PPaassttoorreekk

PrvnÌ dochovanÈ pÌsemnÈ zpr·vy
o »ejkovicÌch poch·zejÌ z roku
1248. Jsou spojeny s existencÌ
tvrze, vybudovanÈ Ëleny ¯·du

templ·¯sk˝ch rytÌ¯˘, kte¯Ì do »ech
a na Moravu p¯iöli roku 1232

z Francie. SouËasnÏ s tvrzÌ byly vy-
budov·ny i templ·¯skÈ sklepy,

o jejichû velikosti se dodnes vypr·-
vÏjÌ legendy. Jsou tak mohutnÈ, ûe

jimi m˘ûe projet ozbrojenec na
koni Ëi v˘z naloûen˝ zboûÌm. Byly
a jsou st·le vyuûÌv·ny pro usklad-

nÏnÌ a zr·nÌ vÌna.

v i n o  i n  v e r i t a s

KNIHA SÍRACHOVEC 31-27,28

Víno je pro lidi jako sám život,
pokud je piješ s mírou.
Jaký je život, když schází víno?
Bylo stvořeno lidem pro radost.
Obveselením srdce a radostí
duše je víno, které se pije
středmě ve vhodnou chvíli.
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TToo  jjsseemm  bbyyll  oonnddyynnoo  nnaa  kkuuss  řřeeččii  uu ppaannaa
JJaarroossllaavvaa  SSaappííkkaa  vv hhootteelluu  UU kkoonněě..  JJeehhoo
ppeerrffeekkttnněě  vveeddeennýý  ppooddnniikk  nneeddaalleekkoo  PPrraa--
hhyy  vv KKllookkooččnnéé  jjee  ttoottiižž  mmíísstteemm,,  kkddee  ssee
mmůůžžeettee  ppřřii  vvýýbboorrnnéémm  jjííddllee  sseettkkaatt  ssee  zzaajjíí--
mmaavvýýmmii  lliiddmmii..  VV ssoouuvviisslloossttii  ss ggaassttrroonnoo--
mmiicckkýýmm  VVššuuddyybbyylleemm  jjsseemm  ssee  zzaajjíímmaall,,
kkddoo  jjee  kkddoo  vv oobbllaassttii  zzáássoobboovváánníí  ggaassttrroo--
nnoommiiee  oovvoocceemm  aa zzeelleenniinnoouu..  NNáásslleeddnněě
jjsseemm  ssee  zzkkoonnttaakkttoovvaall  ss ppaanneemm  MMaarrttiinneemm
DDeerrccoo,,  mmaajjiitteelleemm  aa jjeeddnnaatteelleemm  ffiirrmmyy  BBoo--
rriiooccaa  BBoohheemmiiaa..  ZZaa  ppřřííttoommnnoossttii  jjeehhoo  ttřříí
kkaammaarrááddůů,,  VViikkttoorraa  KKoorrbbeellííkkaa,,  OOnnddřřeejjee  LLuuňňááččkkaa  aa PPeett--
rraa  KKaallbbááččee,,  jjsseemm  ss nníímm  uudděěllaall  nnáásslleedduujjííccíí  rroozzhhoovvoorr..

Pane Derco, slyšel jsem, že vaše firma je vycházejí-
cí hvězdou v oblasti zásobování ovocem a zeleninou.

Jestliže se o tom mluví, asi na tom něco bude.
V současné době zásobujeme největší zákazníky na
trhu gastronomie v Praze. Patří mezi ně ČSA Cate-
ring, hotely Inter.Continental, Renaissance, Prague
Marriotte, Mövenpick, Radisson SAS, řetězec Vienna
International, řetězce restaurací Ambiente, La Pro-
vence, Duplex, TGI Friday’s a řada dalších. Ve spolu-
práci s nimi se také podílíme na realizaci charitativ-
ních akcí, jako byly vánoční besídky pro dětské do-
movy, nebo na akcích společenských, jako byly osla-
vy narozenin našeho prezidenta Václava Klause nebo
rockové hvězdy Micka Jaggera, volba MISS Praha
2003 a řada dalších.

VV ččeemm,,  kkrroomměě  vvaaššeehhoo  nnaassaazzeenníí,,  ttkkvvíí  kkoouuzzlloo  úússppěěcchhuu
ffiirrmmyy  BBoorriiooccaa  BBoohheemmiiaa??

V logistice. Ve vytváření podmínek pro to, aby ovo-
ce a zelenina hladce směřovaly k finálnímu uplat-
nění. Moje filozofie tkví v tom, že kaž-
dá práce je především
o lidech.

Měl jsem na ně štěstí. Ve firmě Borioca
Bohemia se sešel správný tým lidí a,
nebráním se říci, dnes už i kamarádů.
Ovoce a zelenina je křehké a na mani-
pulaci velmi citlivé až choulostivé zboží.
Jeho dennodenní přísun do našeho
centrálního skladu a následnou distri-
buci je třeba sladit tak, aby bylo
u koncového zákazníka včas
v objednaném množství ve špičkové
kvalitě. To znamená ani brzy, ani opož-
děně. Bez nadsázky mohu říci, že u to-

hoto obchodování je čas opravdu naším pánem.

OObbcchhoodduujjeettee  aallee  ii ss kkoommooddiittoouu,,  oo nníížž  ssee  řřííkkáá,,  ččíímm
ssttaarrššíí,,  ttíímm  lleeppššíí..  EExxiimm  TToouurrss  zzaaččaall  vvoozziitt  nnaaššiinnccee  zzaa
sslluunncceemm  ddoo  BBrraazzíílliiee  kk oocceeáánnuu  ppřříímmýýmm  lleetteecckkýýmm  ssppoo--
jjeenníímm  zz PPrraahhyy..  VVyy  jjssttee  jjeejj  aallee  ppřřeeddbběěhhllii  ttíímm,,  žžee  vvoozzííttee
bbrraazziillsskkéé  sslluunnííččkkoo  ttaakkéé  ppřříímmoo  kk nnáámm  ddoo  ČČeesskkaa..

Za tento nápad děkujeme firmě Cosmopolitan
Central Europe pana Romana Vaňka, který s Brazílií

spolupracuje už deset let. Pan Vaněk je veliký gur-
mán, přičemž brazilské speciality jsou jeho vášní.
Když se v Praze v systému Ambiente otevřela restau-
race Brazileiro, stali jsme se jedním z jejích zásobite-
lů. Vzal jsem tam pana Vaňka. Slovo dalo slovo a on
se nabídl, že pro naši firmu v Brazílii vyhledá nejen
obchodní kontakty na víno, ale i na maniokové mou-
ky, guaranovou limonádu a jiné gurmánské speciali-
ty. Osobně pak s námi a šéfkuchařem restaurací sys-
tému Ambiente panem Oldřichem Sahajdákem strá-
vil v Brazílii určitý čas výběrem gastronomického sor-
timentu.

JJaakk  vviiddííttee  bbuuddoouuccnnoosstt  ffiirrmmyy  BBoorriiooccaa  BBoohheemmiiaa??
Nejbližší budoucností je změna obchodního názvu

firmy. Bude se jmenovat ABASTO, což v překladu zna-
mená nejen zásobování, ale také schopnost nebo
potenciál dosáhnout něčeho.

Budeme usilovat o získání certifikátu kvality ISO,
s čímž bude souviset i stavba moderního skladu. Sa-
mozřejmostí je soustavné zvyšování kvality servisu
včetně zavedení dvousměnného provozu. Současně
chceme svou obchodní činnost rozšířit o další sorti-
ment pro gastronomické provozy, jako jsou základní
potraviny, drogistické zboží a různé speciality z dovo-
zu. Naše dovozní kancelář se již zcela přeorientovala
na potřeby vlastního velkoskladu. Do budoucna počí-
táme s tím, že nám bude velkou oporou při nabídce
ještě širšího sortimentu zahraničního zboží za přízni-
vější ceny, než za jaké je dnes pořizujeme v tuzemsku.

BBoorriiooccaa  BBoohheemmiiaa,,  ss..rr..oo..
Velkosklad: Karlštejnská 18, Lety u Dobřichovic
tel.: 257 713 034, 257 713 035, fax: 257 712 203
e-mail: lety@borioca.cz
➤➤ www.borioca.cz

Firma Borioca Bohemia s.r.o. byla
zaloûena v roce 1997. Od zaË·tku

se zab˝vala dovozem a agenturnÌm
prodejem ËerstvÈho ovoce a zeleni-
ny pro velkosklady v »eskÈ republi-
ce. V roce 2000 od firmy Top Fruit

CZ s.r.o odkoupila sklad ovoce
a zeleniny v PardubicÌch, z nÏhoû

zah·jila distribuci zboûÌ do gastro-
nomick˝ch provoz˘ ve v˝chodnÌch
»ech·ch (ökoly, nemocnice, arm·-
da, hotely, restaurace etc.) BÏhem
dvou let se jÌ povedlo zv˝öit obrat

o vÌce neû 200 %. Zkuöenosti z Par-
dubic ji v lÈtÏ roku 2001 inspirovaly
k otev¯enÌ podobnÈho skladu pro
z·sobov·nÌ hlavnÌho mÏsta Prahy.
Za tÌmto ˙Ëelem byl z¯Ìzen nov˝
sklad v obci Lety u Dob¯ichovic.

Pardubick˝ sklad byl koncem ledna
prod·n. BÏhem prvnÌ poloviny ro-
ku 2003 se jÌ poda¯ilo za¯adit se

mezi nejv˝znamnÏjöÌ firmy v oboru,
operujÌcÌ na praûskÈm trhu. Obrat
jejÌho velkoskladu se v obdobÌ prv-
nÌho pololetÌ roku 2003 zv˝öil o tÈ-

mÏ¯ 300 %.

MMaarrttiinn  DDeerrccoo

Ovoce a zelenina
pro gastronomii je p¯edevöÌm

o kvalitÏ a logistice
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Bohemia Top Restaurant
je decentně elegantní vyhlídkový restaurant s širokou
nabídkou vybraných specialit ve francouzském stylu.
Je situován v nejvyšším patře, kam se hosté dopravu-
jí venkovním proskleným panoramatickým výtahem
pohybujícím se po venkovní fasádě hotelu. Z výtahu
i restaurantu je ojedinělý výhled na Prahu s domi-
nantou Hradčan. Bohemia Top Restaurant je vyhle-
dávaným místem pro pořádání tiskových konferencí,
firemních večírků a obchodních setkání. V příjemné
atmosféře umocněné vůní silic i praskotem v krbu
spalovaných polen, podmalované tóny mistrovského
bělostného koncertního křídla Petrof, je možné vy-
chutnávat atmosféru poklidu jakoby jiné dimenze
i speciality z široké nabídky delikates.

Piano bar
je restaurací, kde lze každý večer tančit při živé hud-
bě a ochutnávat vybraná moravská vína. Jídelní lís-
tek nabízí mezinárodní kuchyni, klasická jídla na ob-
jednávku, lehké a vegetariánské pokrmy, domácí de-
zerty a sýry.

StaroËesk· pivnice
je svérázná širokým výběrem piv a pochoutek k pivu.
Především zahraniční návštěvníci si pochutnávají na
specialitách české kuchyně, které by jinde ve světě
těžko hledali. Vyhlášenými jsou utopenci, tlačenka
s cibulí, pečená kachna, svíčková a plzeňský guláš.
Interiér je ve staročeském venkovském stylu.

Restaurace Praha
slouží především pro stravování ubytovaných hostů.
Každé ráno zde probíhají bohaté bufetové snídaně.
V době obědů a večeří je možné volit mezi nabídkou
bufetových stolů a servírovanými jídly a la carte.

Lobby bar
spolu se zimní zahradou patří neodmyslitelně k záze-
mí hotelové haly. Často zde probíhají přátelská se-
tkání u šálku kávy nebo sklenky míchaného nápoje.
V letním období lze využít posezení v hotelové zahra-
dě s výhledem na fontány a japonskou zahradu.

LetnÌ terasy
jsou ideálním místem pro pořádání zahradních par-
ty. Není nic příjemnějšího než strávit slunný den či
vlahý večer v zahradě mezi rozkvetlými keři, jezírky,
fontánkami a vychutnávat speciality ze zahradního
grilu.

g a s t r o n o m i e

TOP HOTEL Praha & Congress
Centre je mezin·rodnÌ

Ëty¯hvÏzdiËkov˝ hotel s certifikacÌ
ISO 9001 s vysok˝m evropsk˝m

standardem sluûeb. UbytovacÌ ka-
pacitou tÈmÏ¯ t¯Ì tisÌc l˘ûek, rozlo-
hou 90.000 m2 a ojedinÏl˝m kon-
gresov˝m centrem nem· v evrop-

skÈm mÏ¯Ìtku konkurenta. SouË·stÌ
komplexnÌ nabÌdky jeho sluûeb je

öest restauracÌ s origin·lnÌ atmosfÈ-
rou, kaûd· v jinÈm stylu.

Sledovat n·rodnÌ reprezentaci 
je o radosti

`
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mměěll  bbýýtt  pprrooffeessiioonnááll--
nníímm  ffoottbbaalliissttoouu..  HHrrááll
zzaa  nnáárrooddnníí  rreepprreezzeenn--
ttaaccii,,  aallee  zzrraanněěnníí  jjeejj
oodd  uumměěnníí  oovvllááddaatt
ffoottbbaalloovvýý  mmííčč  vvrrááttiilloo
zzppááttkkyy  kk uumměěnníí,,  kkttee--
rréémmuu  ssee  vvyyuuččiill  uu ppaa--
nnaa  KKrrááttkkééhhoo  vv hhootteelluu
IInntteerr..CCoonnttiinneennttaall  PPrraahhaa..  TTřřii  ddnnyy  ppoo  mmaattuurriittěě  nnaa--
rruukkoovvaall  nnaa  vvoojjnnuu,,  kkddee  ddoossttaall  šškkoolluu  žžiivvoottaa..  VV ppoo--
ssááddkkoovvéé  kkuucchhyynnii  bbyyll  zzcceellaa  ssáámm,,  ccoožž  ddnneess
ss úússmměěvveemm  gglloossuujjee::  „„UUvvaařřiitt  jjsseemm  mmuusseell..  TTyy  cchhllaa--
ppii  bbyy  mmnnee  jjiinnaakk  zzaabbiillii..““  PPoo  vvoojjnněě  ssee  oožžeenniill  aa oodd--
ssttěěhhoovvaall  ddoo  TTuurrnnoovvaa,,  kkddee  pprrooššeell  ččttyyřřhhvvěězzddiiččkkoo--
vvýýmmii  hhootteellyy,,  jjaakkoo  nnaappřř..  SSvvaattýý  JJáánn,,  AAllffaa,,  aa kkddee  ssee
sseezznnáámmiill  ii ss řřeezznniicckkoouu  pprraaccíí  aa vvýýrroobboouu  ssaalláámmůů..
PPoo  sseeddmmii  lleetteecchh  ssee  vvrrááttiill  ddoommůů  ddoo  PPrraahhyy..  ZZaaččaall
pprraaccoovvaatt  vv TTOOPP  HHOOTTEELLUU  PPrraahhaa,,  kkddee  ssee  bběěhheemm  ttřříí
lleett  vvyypprraaccoovvaall  nnaa  ššééffkkuucchhaařřee  tteepplléé  kkuucchhyynněě..
PPaannee  SSvvoobbooddoo,,  vváášš  hhootteell  nneeddáávvnnoo  ssvvoouu  ppřřííttoomm--
nnoossttíí  ppooccttiillaa  JJeehhoo  SSvvááttoosstt  ttiibbeettsskkýý  ddaallaajjllaammaa..
CCoo  jjssttee  mmuu  sseerrvvíírroovvaallii??

Protože inklinuje k vegetariánské stravě, bylo
pro nás oříškem, jak uspokojit jej včetně jeho
doprovodu na straně jedné a české novináře na
straně druhé. Za asistence experta jsme nastu-
dovali a naučili se přípravu a servírování jejich
tradičního „bílého“ čaje. Začali jsme polévkou
z červené čočky, pokračovali rýžemi a spoustou
zeleninových jídel. Pro české mlsné novinářské
jazýčky jsme zařadili zvěřinu a pečená kuřata.

DDííkkyy  cceessttoovvnníímmuu  rruucchhuu  ssee  ssvvěětt  ssttáávváá  gglloobbáállnníí
vveessnniiccíí..  TTyyttoo  tteennddeennccee  llzzee  vvyysslleeddoovvaatt  ii vv ggaassttrroo--
nnoommiiii..  UU bbyyzznnyyss  kklliieenntteellyy,,  kktteerráá  cchhccee  eelliimmiinnoovvaatt
pprroobblléémmyy  ss ggaassttrrooaakklliimmaattiizzaaccíí,,  ssee  nneenníí  ccoo  ddiivviitt..
JJaakkéé  jjssoouu  ttrreennddyy  vv kkuucchhyynnii  uurrččeennéé  lliiddeemm,,  jjeejjiicchhžž
úúdděělleemm  jjee  cceessttoovvaatt  zzaa  oobbcchhooddeemm??

Zařazování moderních lehkých jídel stavě-
ných do výšky. Hodně je to teplá zelenina a z mi-
nutkové kuchyně steaková. Výhodou TOP HOTE-
LU Praha je, že zde máme šest restaurací, díky
jejichž charakteru své hosty můžeme trošku
rozčlenit. Pokud má někdo chuť na českou ku-
chyni, jde do staročeské pivnice. Pokud na ně-
co moderního, navštíví luxusní Bohemia Top
Restaurant, který je vlajkovou lodí hotelu. Prů-
běžně obměňujeme jídelní lístky a neustále se
učíme. Velmi žádané jsou zahradní gril party.
Opékáme prasata, selata. Grilujeme ryby, stea-
ky, kebaby, šašliky apod. S téměř stoprocentní
pravidelností se k nám naučili jezdit pohároví
soupeři pražské Slavie. Celý měsíc jsme zde
hostili jeden z nejbohatších klubů arabského
poloostrova Al Arabi, za nějž hrají takové hvězdy
jako Batistuta nebo Stefan Efenberg. Všichni
byli spokojeni, což je dobrá vizitka.

zzaaččíínnaall  vv pprraažžsskkýýcchh  hhoottee--
llíícchh  AAmmbbaassssaaddoorr  aa MMooss--
kkvvaa..  JJeehhoo  uuččiitteellii  bbyyllii
nnaappřř..  ppaann  PPůůllppáánn  aa ppaann
NNooddll..  PPrraaccoovvaall  vv mmeenn--
ššíícchh  ppooddnniiccíícchh,,  jjaakkoo  hhoo--
tteell  QQeenntt  vv JJíílloovviiššttii..  TTěěssnněě
ppřřeedd  TTOOPP  HHOOTTEELLEEMM  PPrraa--
hhaa  ppůůssoobbiill  ddvvaa  rrookkyy

vv PPrraazzee  vv PPaallááccii  LLuucceerrnnaa,,  kkddee  zzaajjiiššťťoovvaall  ccaatteerriinngg,,  aa ttoo
ii pprroo  mmeeggaaaakkccee  ttyyppuu  „„ČČeesskkééhhoo  llvvaa““..
PPaannee  VVooddoolláánnee,,  zzaažžiill  jjsseemm  uu vvááss  ssppoouussttuu  rraauuttůů..  NNee--
jjeenn  kkvvaalliittoouu,,  aallee  ii mmoohhuuttnnoossttíí  ssmměěllee  kkoonnkkuurruujjeettee  nneejj--
vvěěttššíímm  ccaatteerriinnggoovvýýmm  aakkccíímm  nnaa  nneejjpprreessttiižžnněějjššíícchh  mmííss--
tteecchh..

Akce pro tisíc účastníků pro nás nejsou problé-
mem. Jak obsazení kvalitním personálem, tak záze-
mím a vybavením. Catering jsme schopni zajišťovat
i mimo hotel. Často jej realizujeme v zahraničí, jako
např. 30. října pro osm set lidí ke státnímu svátku,
28. říjnu, na českém velvyslanectví v Berlíně. Sou-
časně s touto akcí probíhal v Top Hotelu Praha velký
raut asociace HORECA pro sedm set lidí. Soudě po-
dle ohlasů, obě paralelní akce jsme zvládli dobře,
přičemž společně s nimi běžel každodenní hotelový
provoz. Onoho 30. října jsme tak ve špičkové kvalitě
odstravovali přes dva a půl tisíce lidí.

JJaakkoouu  cceessttoouu  ssee  uubbíírráá  ssttuuddeennáá  kkuucchhyynněě??
Cestou kvality a zjednodušování výrobků. Pochopi-

telně, vzdor tomu, že se obecně razí trend zdravé vý-
živy, je stále dost klientů, kteří před vyhraněně racio-
nální výživou upřednostňují chuťové vjemy. Zajímavé
je, že i vyšší klientela často preferuje kvalitní guláš,
českou kuchyni, před exoticky nazdobeným talířem
mezinárodních specialit.

MMáámm  rráádd  ččeesskkéé  uuttooppeennccee  aa zzddáá  ssee,,  žžee  ii ppoo  vvssttuuppuu  ddoo
EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  ssii  ttoottoo  uunniikkuumm  ppooddrržžíímmee  oobbddoobbnněě  jjaa--
kkoo  oolloommoouucckkéé  ttvvaarrůůžžkkyy..  SSttaarrooččeesskkáá  ssttuuddeennáá  kkuucchhyy--
nněě  jjee  ddnneess  iinn..

Ano, řada renomovaných klientů vyžaduje klasicky
české rauty. Z teplé kuchyně pečená selata, sladko-
vodní ryby, bramboráčky, svíčkovou apod. Ze stude-
né nakládané sýry, tlačenky a další „zabijačkové“
produkty. „Zabijačkové“ rauty s grilováním děláme
také pod širým nebem v zahradě.

BBýýtt  iinn  zznnaammeennáá  nneeuussttáállee  nnaa  ssoobběě  pprraaccoovvaatt  ......
Studujeme odbornou literaturu. Vyjíždíme sbírat

zkušenosti na veletrhy a soutěže. Seznamujeme se
s trendy u zahraničních kolegů a špičkových českých
kapacit. Není výjimkou, že se u nás v TOP HOTELU
Praha konají akce Asociace kuchařů a cukrářů Čes-
ké republiky. Byl tu i jejich ples. Sledovat reprezen-
tační tým kuchařů a cukrářů při práci, to je o radosti.
Je dobře, že se od naší národní reprezentace máme
stále co učit. Nejen my! Jak napovídají jejich umístě-
ní na prestižních mezinárodních soutěžích, i svět.

JJoosseeff  SSvvoobbooddaaPPeettrr  VVooddoolláánn

Petr Vodol·n, 
öÈfkucha¯ studenÈ
kuchynÏ a cukr·rny, 

Josef Svoboda,
öÈfkucha¯ teplÈ kuchynÏ,

Wellnes CafÈ
nabízí příjemné posezení v prostoru wellness
centra. Po relaxaci v bazénu, vířivce, sauně či
masáži přijde k chuti energy drink, silný čaj ne-
bo sklenka vína.

Catering
Moderní gastronomie, evropská i středomořská
kuchyně, velkokapacitní grilování, nápaditě ře-
šené studené mísy, rybí delikatesy, sýrové náře-
zy, zabijačkové speciality či teplé bufety, výzdo-
ba a veškeré další služby, vše ve špičkové kvali-
tě. Od malých rodinných party až po velké spo-
lečenské události. Objednatelé cateringu vol-
bou TOP HOTELU Praha dávají účastníkům svých
rautů, koktejl party apod. jednoznačně najevo,
že si jich opravdu váží.

➤➤ ww w.tophotel.cz
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ČČttyyřřhhvvěězzddiiččkkoovvýý  HHoorriizzoonntt  vv PPeeccii  ppoodd
SSnněěžžkkoouu  jjee  vveellmmii  úússppěěššnnýýmm  hhootteelleemm..
JJeehhoo  mmaajjiitteell,,  ffiirrmmaa  RReeggaattaa  ČČeecchhyy  aa..ss..,,
pprrůůbběěžžnněě  iinnvveessttuujjee  ddoo  rroozzvvoojjee,,  zzkkvvaalliitt--
ňňoovváánníí  aa rroozzššiiřřoovváánníí  jjeehhoo  sslluužžeebb..  DDííkkyy
ssvvýýmm  ssoouuččaassnnýýmm  ddiissppoozziiccíímm  ttaakk  hhootteell
ddoo  zznnaaččnnéé  mmíírryy  ddookkáážžee  ssvvýýmm  hhoossttůůmm
eelliimmiinnoovvaatt  nneeppřříízzeeňň  ppoovvěěttrrnnoossttnníícchh
ppooddmmíínneekk..  JJeehhoo  řřeeddiitteellee  IInngg..  KKaarrllaa  RRaa--
dduu  jjsseemm  oosslloovviill  ppřřeedd  nnaassttáávvaajjííccíí  zziimmnníí
sseezzoonnoouu..

Hotel Horizont se nachází v horském středisku zim-
ních sportů, takže se předpokládá, že hosté přije-
dou, a přestože např. budou účastníky některého
z u nás pořádaných kongresů či seminářů, budou se
chtít rekreovat a relaxovat. K tomu ale nestačí, aby tu
jenom přespali a najedli se. Měli by zde mít možnost
k dalších aktivit. Zaplavat si, zahrát si squash, rico-
chet, regenerovat včetně masáží, zahrát si kulečník,
případně společně sledovat velkoplošnou televizi
a další věci. V naší blízkosti jsou dvě golfová hřiště,
na nichž naši hoteloví hosté mohou čerpat velkou
část členských výhod včetně volného vstupu. V Mla-
dých Bukách mají golfové hřiště s nejkrásnějším vý-
hledem na panorama Krkonoš a na Nové Americe,
vzdálené pětatřicet kilometrů, sedmadvacetijamko-
vé mistrovské.

Stanovili jsme si desetiletou
vizi a vzhledem k tomu, že dnes
je to téměř deset let, co jsem
byl přizván k tomuto projektu,
lze mi konstatovat, že se spo-
lečnosti Regata Čechy už velká
většina věcí povedla. Je mi po-
těšením také zmínit, že Regata
Čechy loni provedla další
úspěšný nákup, a to hotelu

Port u Máchova jezera mezi Doksy
a Starými Splavy, a i tam potvrzuje své
kvality.

LLáásskkaa,,  aa ttoo  ii kk hhootteelluu,,  pprroocchháázzíí  žžaalluudd--
kkeemm..

Pro každého, kdo přijde do hotelu, je
jednou z priorit dobrá kuchyně. Jedním
z cílů stanovených ihned po převzetí ho-
telu společností Regata Čechy bylo na-
jít špičkového šéfkuchaře, který nám

bude zaštiťovat gastronomii a jemuž zde vytvoříme
dlouhodobě perspektivní podmínky profesionálního
růstu. To se povedlo. Angažovali jsme pana Jiřího
Švestku, který nastoupil v roce 1994, a jeho výsled-
ky jsou znát. Gastronomie hotelu Horizont je vyváže-
ná, chutná a kvalitní. Děláme (dá se říci) všechny
místní speciality, ale i světový standard mezinárodní
kuchyně. Catering zajišťujeme i externě, mimo hotel.
Šéfkuchař pan Švestka se jezdí inspirovat do zahra-
ničí. Nedávno byl např. na stáži v Itálii. V rámci Čes-
ka máme dlouhodobou spolupráci s Grandhotelem
Pupp, kdy jejich kuchaři jezdí k nám a naši do Karlo-
vých Varů. Právě v tuto chvíli, kdy spolu hovoříme, je
část našeho týmu na semináři v Puppu.

JJaakkýý  jjee  vváášš  vvzzttaahh  kk PPeeccii  ppoodd
SSnněěžžkkoouu??

Prošel jsem více středisek.
Pec pod Sněžkou na člověka
dýchne velmi příjemnou komor-
ní atmosférou, kdežto většina
dalších neméně vyhlášených
krkonošských středisek, jako je
Špindlerův Mlýn nebo Harra-
chov, to už jsou turistická města
poskytující svou pohostinnost

ve velkém. Peci se stále daří uchovávat poklidnou at-
mosféru klimatických lázní. To je jeden z aspektů,
proč je mi Pec nesmírně blízká. Pec pod Sněžkou má
všechno. Má dobrou dopravní dostupnost a podmín-
ky pro zimní sporty i letní a mimosezonní rekreaci. Je
zde jedenáct velmi dobře situovaných lyžařských vle-
ků. Co se týče technického vylepšení skiareálu, po-
dařilo se postavit druhou lanovou dráhu – první se-
dačkovou lanovku na Hnědý vrch, všem lyžařům zná-
mý Bramberk. Dne 8. prosince bude slavnostní zahá-
jení provozu, na němž přislíbil účast i náš pan prezi-
dent Václav Klaus. Vbrzku se zřejmě bude budovat
lanovka a sjezdová dráha na Růžovou horu a na
Sněžku, což bude další dobrý počin. Pec pod
Sněžkou rozvíjí nejen sjezdařské trasy, ale i běžecké

»ty¯hvÏzdiËkov˝
Horizont

IInngg..  KKaarreell  RRaaddaa
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a cyklotrasy. Pozorně pečuje o trasy určené pěší tu-
ristice. Pec má velmi dobře nastartováno, aby se do
budoucna udržela mezi nejoblíbenějšími horskými
středisky. Dne 27. března 2004 zde pořádáme již de-

vátý ročník akce „Pec nám spadla“ – den
zábavy a netradičních disciplín na závěr
zimní sezony.

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  jjssttee  ddrruuhhýýmm  vviicceepprreezziiddeenn--
tteemm  NNáárrooddnníí  ffeeddeerraaccee  hhootteellůů  aa rreessttaauurraaccíí
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ((NNFFHHRR  ČČRR))..  ZZmmíínniill  jjssttee
GGrraannddhhootteell  PPuupppp,,  ppůůssoobbiiššttěě  ggeenneerráállnnííhhoo
řřeeddiitteellee  ppaannaa  RRoommaannaa  VVaacchhoo,,  jjeehhoožž  ttaakk--
řřkkaa  bbaaťťoovvsskkáá  kkaarriiéérraa  vvyyúússttiillaa  vv ttoo,,  žžee  jjssttee
ssii  jjeejj  zzvvoolliillii  pprreezziiddeenntteemm  NNáárrooddnníí  ffeeddeerraa--
ccee  hhootteellůů  aa rreessttaauurraaccíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy..
II kkddyyžž  vvee  vvaaššíí  bbrraannžžii  nneenníí  nneeoobbvvyykklléé  aabb--
ssoollvvoovvaatt  „„kkoolleeččkkoo““  oobbddoobbnnéé  ttoommuu,,  kkttee--
rrýýmm  TToommáášš  BBaaťťaa  šškkoolliill  aa pprroovvěěřřoovvaall  lliiddii,,
jjeežž  ppoovvěěřřoovvaall  řříízzeenníímm  ssvvýýcchh  ppooddnniikkůů..

SSppoouussttaa  oobboorrůů,,  zzeejjmméénnaa  ppaakk  mmaannaažžeerrůů  oovvlliivvňňuujjííccíícchh
cchhoodd  vvěěccíí  vveeřřeejjnnýýcchh,,  bbyy  ssii  zz ttoohhoottoo  ssaammoozzřřeejjmmééhhoo
ssyyssttéémmoovvééhhoo  ppřřííssttuuppuu  hhoossppooddsskkýýcchh  aa hhootteelliiéérrůů  mměěllaa
vvzzíítt  ppřřííkkllaadd..  BBoohhuužžeell,,  aažž  ppřříílliišš  mmnnoohhaa  lliiddeemm  vv ČČeesskkuu
ppřřiicchháázzíí  nnaa  mmyyssll  ččíímm  ddááll  oobbllííbbeenněějjššíí  pprrůůppoovvííddkkaa::
„„KKddoo  uummíí,,  uummíí,,  kkddoo  nneeuummíí  uuččíí,,  kkddoo  aannii  ttoo  nnee,,  řřííddíí,,
aa kkddoo  jjee  úúppllnněě  bbllbbýý,,  kkoonnttrroolluujjee..““  KKddeejjaakkýý  ssaammoozzvvaannýý
kkoonnttrroolloorr  ssee  „„zz  mmooccii  úúřřeeddnníí““  ssnnaažžíí  pprrooffeessnníímm  ssddrruužžee--
nníímm  vvššttěěppoovvaatt,,  ccoo  mmaajjíí  nneebboo  nneemmaajjíí,,  ppřřeessttoožžee  jjaakkáá--
kkoolliivv  oobbččaannsskkáá  iinniicciiaattiivvaa  jjee  oo ddoobbrroovvoollnnoossttii,,  oo ttoomm
uumměětt  aa zznnáátt,,  zzíísskkáávvaatt  ppooddppoorruu  aa ssyymmppaattiiee,,  ccoožž  jjee
ii ssmměěrroovváánníí  NNáárrooddnníí  ffeeddeerraaccee  hhootteellůů  aa rreessttaauurraaccíí
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy..

Každá profesní organizace, včetně Národní federa-
ce hotelů a restaurací České republiky prochází vývo-
jem. V současné době je podruhé v čele NFHR ČR ře-
ditel mimopražského hotelu (předtím to byl pan Jo-
sef Krůžela z Luhačovic). Praha má ve výkonném vý-
boru rovněž důstojné zastoupení, už proto, že naším
prvním viceprezidentem je pan Klaus Pilz. Naše filo-
zofie je být užiteční své profesi, stovkám restauraté-
rů a hoteliérů, z nichž drtivá většina dává své profesi
naprosto vše, včetně často ručení veškerým svým
majetkem za to, že může podnikat, platit daně a vy-
tvářet pracovní příležitosti. Jednou z hlavních priorit
tohoto dvouletého volebního období NFHR ČR je
oslovit co největší počet kolegů a být jim užiteční.
Proto jsme na jaře organizovali velkou road show,

kterou avizovalo čtvrté vydání Všudybylu
letošního roku, na níž se pan prezident Va-
cho a celý výkonný výbor velmi aktivně po-
díleli. NFHR ČR se spolupodílí na tvorbě
zákonů, kde jedním z největších problémů
je kategorizace. Teď se podařilo dát na
světlo světa společnou doporučující kate-
gorizaci NFHR ČR a asociace HO.RE.CA.
ČR pod záštitou agentury Czech Tourism
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Mo-
mentálně pracujeme na dalším velkém
problému, který se týká nejen hoteliérů
a restauratérů, ale i nemocnic, věznic,
dětských domovů apod., a tím je autorský
zákon, kdy dnes ve sněmovně leží návrh
tak, jak bychom si ho představovali my.

➤➤ www.hotelhorizont.cz
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»ty¯hvÏzdiËkov˝ hotel Horizont
v Peci pod SnÏûkou nabÌzÌ

konferenËnÌ kapacitu 2 s·ly (· 250
mÌst), 3 salonky (· 45 mÌst) 

a TV club (30 mÌst). 132 novÏ
zrekonstruovan˝ch dvoul˘ûkov˝ch
pokoj˘ a 3 apartm·ny. Restaurace
(170 mÌst) s Ëeskou a mezin·rodnÌ
kuchynÌ. ÑClub 18ì (38 mÌst) v 18.
pat¯e s panoramatick˝m v˝hledem
na Krkonoöe a Pec pod SnÏûkou.

Havana bar ve stylu karibiku
(46 mÌst). Kav·rna (170 mÌst) slouûÌ
jako dennÌ restaurace. VeËer nabÌzÌ

l·kav˝ program s ûivou hudbou,
kuleËnÌk nebo öipky. V hotelu je

baby club, lyûa¯sk· a plaveck· ökola.
Sportcentrum nabÌzÌ moûnost
p˘jËenÌ bÏûek i lyûÌ pro sjezd,

snowboard˘, s·nÏk, horsk˝ch kol,
sportovnÌho vybavenÌ, terÈnnÌch

kolobÏûek apod. TenisovÈ kurty jsou
5 minut ch˘ze od hotelu. V hotelu je

plaveck˝ bazÈn, whirlpool, sauna,
sol·rium, mas·ûe, kuûelnÌk, squash,
ricochet, stolnÌ tenis, aerobic, step-
aerobic a Sport bar. Fyzioterapie ñ
rehabilitace nabÌzÌ reflexnÌ terapii

plosky nohy, reflexnÌ mas·û,
odstranÏnÌ kloubnÌch blok·d, mas·û

hlavy a obliËeje, mÏkkÈ a mobili-
zaËnÌ techniky, individu·lnÌ zdra-
votnÌ cviËenÌ, skupinovÈ zdravotnÌ
cviËenÌ, raöelinovÈ z·baly, vÌ¯ivÈ

a perliËkovÈ koupele. V hotel shopu
lze mj. koupit ËeskÈ sklo, suven˝ry
a d·rkovÈ p¯edmÏty, pohlednice,

mapy, pr˘vodce, sportovnÌ pot¯eby
a sportovnÌ obleËenÌ, obuv. 

HHootteell  PPoorrtt  --  MMáácchhoovvoo  jjeezzeerroo    
Valdštejnská 530, 472 01 Doksy  

tel.:  487 809 711, fax:  487 809 744  
e-mail: hotel@hotelport.cz

➤➤ www.hotelport.cz

h o t e l
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SSoouuččáássttíí  hhoollddiinngguu  ČČeesskkéé  lleessyy,,  aa..ss..,,  ss jjeejjíímmžž  ppřřeeddssee--
ddoouu  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  IInngg..  MMiillooššeemm  BBaalláákkeemm  hhoovvoořříímm,,
jjee  aakkcciioovváá  ssppoolleeččnnoosstt  LLeessyy  HHlluubbookkáá  nnaadd  VVllttaavvoouu..  TTaa
jjee  vvllaassttnnííkkeemm  ssvvěěttoovvěě  uunniikkááttnníí  rreecceeppttuurryy  nnaa  vvýýrroobbuu
rrůůžžoovvééhhoo  kkaavviiáárruu..  KKddyyssii  jjsseemm  ppoovvííddáánníí  ss JJiiřříímm
MMiillsskkýýmm  ss nnaaddssáázzkkoouu  nnaazzvvaall::  „„KKddoo  nneezznnáá  IImmppeerriiaall,,
nneemmáá  ddookkoonnččeennéé  vvzzdděělláánníí““..  BBeezz  nnaaddssáázzkkyy  jjee  ttoo  mmoožž--
nnéé  pprroohhlláássiitt  oo nněěkkoomm,,  kkddoo  ssee  pprrooffeessiioonnáállnněě  zzaabbýývváá
ggaassttrroonnoommiiíí  aa nneezznnáá  „„IImmppeerraattoorr““  –– kkaavviiáárr  zz aalljjaašš--
sskkýýcchh  lloossoossůů..  PPaannee  ppřřeeddsseeddoo,,  oo vvaaššeemm  kkaavviiáárruu  jjsseemm
ppoopprrvvéé  ppssaall  vv llééttěě  22000011..  DDnneess  mmáá  ppeevvnnéé  mmííssttoo,,  ppoo--
kkuudd  nnee  vvee  vvššeecchh,,  ttaakk  vv ddrrttiivvéé  vvěěttššiinněě  ssmměěrrooddaattnnýýcchh
ggaassttrroonnoommiicckkýýcchh  pprroovvoozzůů..

Pokud to tak je, je to
prima. Náš cíl ale je (a
tomu odpovídá i naše
obchodní politika) být
s Imperatorem nejen
v nejlepších hotelích
a restaurantech a u reno-
movaných cateringových
společností, ale dostat
se i do gastronomických
provozů navštěvovaných
nejširší veřejností. Cesta,
kterou jsme se v marke-

tingu vydali, byla o vysvětlování, ukazování, ochutná-
vání a účasti na spoustě akcí, kde jsme náš růžový
kaviár z amerických lososů propagovali. Výsledkem
je, že jeho prodej každoročně stoupá o 25 %. To je
u takovéto komodity bezesporu úspěch. Jsme rádi,
že se značka „Imperator“ zavedla jako synonymum
kvality a že je spojována s akciovou společností Lesy
Hluboká nad Vltavou.

VVee  ddrruuhhéémm  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  22000022  ((ssttrr..  66––88))  ddiirrii--
ggeenntt,,  ššééff  VViirrttuuoossii  ddii  PPrraaggaa  aa hhoouusslloovvýý  vviirrttuuooss  OOllddřřiicchh
VVllččeekk  řřííkkáá::  „„UUSSAA  jjssoouu  zzeemmíí  oobbrroovvsskkéé  ssvvoobbooddyy,,  aallee
ii pprroobblléémmůů..  SSvvoobbooddaa  pprroobblléémmyy  ppřřiinnááššíí  aa mmuussíí  ssee  ss nníí
uumměětt  žžíítt..  VV ddžžuunnggllii  ttoo  cceellkkeemm  jjddee,,  aallee  ppooddssttaattoouu  ččlloo--
vvěěkkaa,,  jjaakkoo  ddrruuhhuu,,  jjssoouu  eettiicckkéé  hhooddnnoottyy,,  aa ttěěmm  jjee  ttřřeebbaa
ssee  uuččiitt  ttaamm  jjaakkoo  ttaaddyy..  NNaa  UUSSAA  nneehhlleeddíímm  jjaakkoo  nnaa  nnáášš
vvzzoorr..  JJee  pprraavvddaa,,  žžee  ssppoouussttaa  vvěěccíí  ttaamm  ffuunngguujjee  llééppee  nneežž
uu nnááss,,  aallee  aammeerriicckkáá  kkuullttuurraa  jjee  jjeeššttěě  nneeddoossppěělláá,,  pprroo--
ttoožžee  vvššiicchhnnii  jjssoouu  ttaamm  vvllaassttnněě  ““ooddnněěkkuudd„„..  JJee  ttoo  eexxppaann--
zziivvnníí  ssvvěětt  kkoonnzzuummnnííhhoo  zzbboožžíí  aa zzáábbaavvyy,,  ppllaassttiicckkýýcchh
hhmmoott,,  rryycchhllééhhoo  oobbččeerrssttvveenníí  aa eeffeekkttnníícchh  vveellkkooffiillmmůů..
BBoojjíímm  ssee,,  aabbyy  ssee  ddeeffiinniittiivvnněě  nneezznniiččiilloo  ttoo,,  ccoo  jjee  uu nnááss
kkrráássnnéé,,  zzhhllíížžeenníímm  ssee  vv ttzzvv..  aammeerriicckkýýcchh  hhooddnnoottáácchh..
PPaattřříí  kk ttoommuu  ttřřeebbaa  ii oobběědd  nnaa  kkrráássnnéémm  ppoorrcceelláánnuu  aa nnee
vv ppaappuunnddeekklloovvýýcchh  kkeellíímmccíícchh..  NNeeppřřiippaaddáá  mmii  ttrreessttuu--
hhooddnnéé,,  ddáámm--llii  nnaa  ppóóddiiuu  nneebboo  zzaa  nníímm  kkvvěěttiinnuu  nněěkktteerréé
zz ččlleenneekk  mmééhhoo  oorrcchheessttrruu..  AA nneessttiihhnnuu--llii  ppoommooccii  ddáámměě
ddoo  kkaabbááttuu,,  ootteevvřříítt  jjíí  ddvveeřřee  aa ddáátt  jjíí  ppřřeeddnnoosstt,,  ppřřiippaaddáámm

ssii  ttrroocchhuu  jjaakkoo  kkřřuuppaann..  CChhccee--llii  mmíítt  nněě--
kkddoo  kkřřuuppaannssttvvíí  jjaakkoo  ssvvéé  ssppeecciiffiikkuumm
–– pprroossíímm,,  jjee  ttoo  jjeehhoo  vvoollbbaa..““  TToo,,  ccoo
mmnnee  nnaa  ffiirrmměě  LLeessyy  HHlluubbookkáá  nnaadd
VVllttaavvoouu  jjaakkoo  EEvvrrooppaannaa  aa ČČeecchhaa
hhooddnněě  ttěěššíí,,  jjee  ttoo,,  žžee  zzřřeetteellnněě
ssiiggnnaalliizzuujjeettee  „„wwhhoo  ssii  wwhhoo““..  BBýývváá
pprraavviiddlleemm,,  žžee  zz rroozzvvoojjoovvýýcchh  zzeemmíí
vvyyvváážžíí  ssuurroovviinnyy,,  aabbyy  ssee  ddoo  nniicchh
vvrraacceellyy  ffoorrmmoouu  zzpprraaccoovvaannééhhoo  zzbboožžíí..
DDooddnneess  ssee  nniikkoommuu  nneeppooddaařřiilloo  ooddhhaalliitt
vvaaššii  rreecceeppttuurruu,,  oo nníížž  jjssmmee  hhoovvoořřiillii  vv sseeddmméémm

vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  ss IInngg..  EEdduuaarrddeemm  LLeevvýýmm  vv ččlláánnkkuu
„„JJaakk  mmáá  cchhuuttnnaatt  kkaavviiáárr““  ((vviizz  wwwwww..ee––vvssuuddyybbyyll..cczz//aarr--
cchhiivv))..

Pravdou je, že jikry dovážíme přímo z USA. Z Ameri-
ky máme veškeré potřebné certifikáty a dokumenty.
Tím pádem pro nás bude i do budoucna jednodušší
realizovat tam vývoz. Surovinu dovážíme přes japon-
skou firmu, která na Aljašce vlastní továrny na zpraco-
vání lososů. Pan Levý, který má u nás na starosti po-
travinářskou výrobu, je velký kulinář a rád experimen-
tuje. Projel zpracovatelské závody v Ruské federaci,
ve Skandinávii a byl se podívat i na Aljašce. O rybích
jikrách ví mnohem víc než většina potravinářů, proto-
že se celý život zabývá chovem a plozením ryb.

AAnnoo,,  pprraaxxee  rryybbííhhoo  iinnsseemmiinnááttoorraa,,  ssppoolleeččnněě  ss ttvvůůrrččíímm
pprroossttřřeeddíímm  mmýýcchh  rrooddnnýýcchh  jjiižžnníícchh  ČČeecchh,,  zzppůůssoobbuujjee,,  žžee
ssii  ii NNoorroovvéé,,  kktteeřříí  jjssoouu  uu rreecceeppttuurr  nnaa  zzpprraaccoovváánníí  rryybbíícchh
jjiikkeerr  zzřřeejjmměě  nneejjddááll,,  mmaarrnněě  lláámmoouu  hhllaavvuu,,  jjaakk  ttoo  vvyy,,  ttyy
LLeessyy  HHlluubbookkáá  nnaadd  VVllttaavvoouu,,  dděěllááttee……  NNeenníí  ttoo  nnááhhooddoouu
ttíímm,,  žžee  nnaa  ttoo  jjddeettee  rroovvnnoouu  oodd  lleessaa??

Už zase něco zlehčujete. Přístup Ing. Levého je
opravdu jiný. Je přístupem člověka, který ví o vývoji ji-
ker a o životě ryb nejen z teorie. Hraje se na výsledky
a výsledkem jeho schopností a invence je skvělý

a obchodně úspěšný růžový kaviár Imperator.

VV rroozzhhoovvoorruu  ss jjeeddnnaatteelleemm  MMyysslliivveecckkéé
jjeeddnnoottyy  ppaanneemm  VVllaaddiimmíírreemm  BBrroouukkaa--

lleemm  pprroo  ttoottoo  vvyyddáánníí  kkoonnssttaattuujjii,,  žžee
jjssmmee  nnaa  úúzzeemmíí  ČČeesskkaa  vvyyhhuubbiillii  ttéé--
mměěřř  vvššeecchhnnyy  vveellkkéé  pprreeddááttoorryy..  HHoo--
vvoořříímmee  ii oo ttoomm,,  žžee  ppooddssttaattoouu  mmyyss--

lliivvoossttii  jjee  uuddrržžoovvaatt  zzaa  ttééttoo  ssiittuuaaccee
rroovvnnoovvááhhuu  vv ppřříírroodděě..  AAkkcciioovváá  ssppoo--

lleeččnnoosstt  LLeessyy  HHlluubbookkáá  nnaadd  VVllttaavvoouu
ii hhoollddiinngg  ČČeesskkéé  lleessyy,,  aa..ss..  jjssoouu  ppřřeeddeevvššíímm

oo lleessnníímm  hhoossppooddáářřssttvvíí..
Samozřejmě. Naší stěžejní náplní je obhospodařo-

vání lesa. Pěstování a výchova lesa, těžba, realizace
dřevní suroviny. S lesním hospodářstvím souvisí i lov
a myslivost, která má v Hluboké nad Vltavou obrov-
skou tradici. Spravujeme dvě bažantnice. V honitbě
máme rybníky, na nichž chováme divoké kachny.
Organizujeme lovy, které se snažíme směřovat jako
akce společenského rázu.

JJee  mmoožžnnéé  ssee  uu vvááss  úúččaassttnniitt  vvýýlloovvuu  rryybbnnííkkuu,,  ppřřííppaaddnněě
uummoožžnniitt  nnaa  nněěmm  úúččaasstt  oorrggaanniizzoovvaannéé  sskkuuppiinněě  ttuurriissttůů??

Ano. Spravujeme deset rybníků, z nichž dva mají
přes dvacet hektarů. Výlovy jsou tradiční záležitostí.
V souvislosti s nimi organizujeme dvě velké spole-
čenské akce. Před Vánoci a na jaře.

IInngg..  MMiilloošš  BBaalláákk

Kavi·r Imperator,
kaûdoroËnÏ o 25%
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TToo,,  žžee  ffiirrmmaa  LLeessyy  HHlluubbookkáá  nnaadd  VVllttaavvoouu  zzvveelleebbuujjee
aa zzhhooddnnooccuujjee  ssvvůůjj  mmaajjeetteekk,,  jjee  ii oo ttoomm,,  žžee  jjssttee  kk ttoommuu
mměěllii  ooddvvaahhuu  vv ddoobběě,,  kkddyy  rrůůzznníí  vvyykkuukkoovvéé  ppoouuššttěěllii  ččeess--
kkéé  eekkoonnoommiiccee  žžiilloouu..  HHoossppooddáářřsskkéé  vvýýsslleeddkkyy  hhoovvoořříí
jjeeddnnoozznnaaččnněě..

Když jsme začínali, byl náš objem těžby dřeva kolem
20 000 m3 ročně a tomu odpovídaly další činnosti.
V současné době máme společnost holdingového ty-
pu České lesy, a.s., kde jsou sdruženy naše firmy rea-
lizující další aktivity. Lesy Hluboká nad Vltavou, a.s.
tak dnes zpracovávají téměř sto tisíc kubíků dřeva
a rozvinuly potravinářskou výrobu, v níž chceme inten-
zivně pokračovat. Dalším krokem je tvorba krajiny
a rekultivace. To jsou, jak ve Všudybylu konstatoval
primátor Zlína Mgr. Tomáš Úlehla (8/03 str. 33), vel-
mi aktuální a perspektivní obory. Založili jsme firmu
Eko–les rekultivační, s.r.o., která je součástí holdingu
České lesy, a.s. Další firmou, která se intenzivně roz-
víjí, je Letecká lesní, a.s., která se zabývá vápněním
a hnojením lesních a polních porostů s pomocí ma-
lých vrtulníků typu Hagies. Pak to jsou menší aktivity,
jako je dovoz rumunských a makedonských vín spo-

lečností Saveli Hluboká
nad Vltavou, s.r.o.

AAllee  nneejjeenn  ss mmaakkeeddoonnsskkýý--
mmii  vvíínnyy  jjee  mmoožžnnéé  ssee  ppoo--
ttkkaatt  vvee  ffiirreemmnníí  pprrooddeejjnněě
vv ssííddllee  vvaaššíí  ssppoolleeččnnoossttii..
AAbbyy  ttoohhoo  nneebbyylloo  mmáálloo,,  zzaa--
ččaallii  jjssttee  ssee  vvěěnnoovvaatt
uuššlleecchhttiilléémmuu  ssttoollnníímmuu
ppoorrcceelláánnuu  ss mmyysslliivveecckkoouu
ttéémmaattiikkoouu..  KKddee  zzíísskkáávvááttee  ppřřeeddlloohhyy  ddeekkoorrůů??

Z historických perokreseb v knihovně loveckého
zámku Ohrada z Hluboké nad Vltavou. Porcelán zdo-
bený tímto dekorem pro nás vyrábí porcelánka Stará
Role Karlovy Vary. Je velmi atraktivní a jde dobře na
odbyt. Letošní motivy tvoří lovná zvěř, která se tu vy-
skytuje. Příští rok budeme pokračovat loveckými vý-
jevy.

➤➤ www.kaviar.cz
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Ve äpanÏlskÈm s·le PraûskÈho hradu
12. listopadu byla ve Španělském sále Pražského

hradu udělena ocenění za management kvality. Je-
jich předávání již tradičně patří k vrcholům „Evrop-
ského týdne kvality“ a „Listopadu – měsíce kvality
v České republice“, v jejichž rámci se letos uskuteč-
nilo na čtyřicet konferencí a seminářů za účasti špič-
kových odborníků z evropských zemí. Národní ceny
jsou udělovány podle jednotných kritérií stanove-
ných Evropskou nadací pro management jakosti
(EFQM) v osmdesáti zemích světa za podpory nebo
přímé garance vlád těchto zemí. V České republice
se tak dělo již podeváté.

OcenÏnÌ p¯evzali
Ocenění v kategorii nad dvě stě padesát zaměst-

nanců v subkategorii celý podnik převzali zástupci
společností Hewlett Packard, s.r.o. a Continental Te-
ves Czech Republic, s.r.o. V subkategorii část podni-
ku společnost ŽS Brno, a.s., Závod energetické
a ekologické stavitelství a Barum Continental spol.
s r.o., Divize výroby forem. Oceněným finalistou v ka-
tegorii do dvou set padesáti zaměstnanců je společ-
nost MERO ČR, a.s. a v kategorii nad dvě stě padesát
zaměstnanců SYNER, spol. s r.o.

»esk· kvalita
V programu Česká kvalita byly značkou Czech Ma-

de oceněny výrobky společností Krkonošské papírny,
a.s., Vinné sklepy Valtice, a.s. a Barvy Tebas,
s.r.o. Značku Czech Made za služby převzaly firmy
SaM silnice a mosty, a.s. a Fotostar Südcolor spol.
s r.o. Značku Ekologicky šetrný výrobek v programu
Česká kvalita získaly výrobky společností BONA ČR
spol. s r.o., Thermona spol. s r.o. a BALAKOM a.s. Ce-

nu Anežky Žaludové
za osobní přínos
k rozvoji České spo-
lečnosti pro jakost a ří-
zení kvality získal její
spoluzakladatel, vysokoš-
kolský pedagog Ing. Zdeněk
Janeček, CSc. 

Manaûer kvality
Toto ocenění uděluje Evropská organizace pro

kvalitu a Česká společnost pro jakost manažerům
kvality, kteří svými předpoklady i dosaženými aktuál-
ními výsledky výrazně přispěli k rozvoji managemen-
tu kvality ve své organizaci. Manažerem kvality roku
2003 byl vyhlášen ředitel CONTINENTAL Teves Czech
Republic, spol. s r.o. Ing. Ladislav Drážný. Oceněny
byly i nejlepší diplomové práce v oboru řízení jakosti.
Vítězi osmého ročníku soutěže se staly Ing. Miluše

Štěpánková z fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
a Ing. Andrea Purmenská z fakulty metalurgie a ma-
teriálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. 

Oblast ve¯ejnÈ spr·vy
Letos poprvé byly vyhlášeny výsledky pilotního pro-

jektu Společný hodnotící rámec, model CAF (Com-
mon Assessment Framework) v Česku. Model byl vy-
pracován na základě požadavků generálních ředitelů
odpovědných za oblast veřejné správy v zemích Ev-
ropské unie. Je nabízen organizacím veřejného sek-
toru v celé Evropě jako nástroj pomáhající využívat
metody managementu jakosti ke zlepšování jejich
výkonnosti. Za účast v modelu CAF obdržely ocenění
v rámci programu Národní ceny České republiky za
jakost Krajský úřad Olomouckého kraje a Krajský
úřad Libereckého kraje. 

V rámci pilotního projektu implementace a certifi-
kace integrovaného systému managementu podle
mezinárodních norem ISO 9000 a ISO 14000 byl ja-
ko první v Česku úspěšně certifikován Městský úřad
Vsetín.

N·rodnÌ cena 
»eskÈ republiky 

za jakost
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11. listopadu v N·rodnÌm
domÏ na Vinohradech

11. listopadu v N·rodnÌm domÏ v Praze
na Vinohradech, v r·mci slavnostnÌho
ÑVeËera s »eskou kvalitouì, nad nÌmû
p¯evzal z·ötitu n·mÏstek ministra pr˘-
myslu a obchodu a p¯edseda Rady »R
pro jakost Doc. Ing. ZdenÏk VorlÌËek,

bylo p¯ed·no devaten·ct opr·vnÏnÌ po-
uûÌvat znaËku Ñ»esk· kvalitaì. V z·vÏru
veËera p¯evzal prezident spr·vnÌ rady

Konta Paraple pan ZdenÏk SvÏr·k v˝tÏ-
ûek z tomboly a dar 50.000 KË od spo-

leËnosti BeF Blansko.

P¯ehled firem, v˝robk˘ a slu-
ûeb ocenÏn˝ch v programu 

»esk· kvalita CG
Henkel »R s.r.o., skupina Loctite, Praha -
ÑTÏsnÌcÌ materi·ly z·vitov˝ch spoj˘ ply-

nov˝ch rozvod˘ Loctite 577 a Loctite 55ì 

Czech Made ñ v˝robky
HART-PIPE s.r.o., Kr·lovskÈ Po¯ÌËÌ ñ ÑP¯e-
dizolovan˝ potrubnÌ systÈm Hart-Pipeì
Miroslav Makal, KolÌn ñ ÑL·zeÚskÈ op-

latky Bohemia ñ o¯ÌökovÈ a Ëokol·dovÈì
LE & CO ñ Ing. Ji¯Ì Lenc, s.r.o., HornÌ Jir-
Ëany  ñ Ñäunka BOHEMIAì, ÑDebrecÌn-

sk· peËenÏì a Ñäunka na kostiì
STAROBRNO a.s., Brno  ñ 

ÑLEé¡K ñ leû·k svÏtlÈ pivoì

Czech Made - sluûby
FALK spol. s r.o., PlzeÚ ñ 
ÑHydroizolaËnÌ pr·ceì

Kappenberger + Braun Elektro-Technik,
spol. s r.o., PlzeÚ ñ 
a mont·û elektroì

Ing. Zdenka Vostrovsk·, CSc., VOX, Pra-
ha - ÑVzdÏl·v·nÌ dospÏl˝chì

PROG-SOFT spol. s r.o. PlzeÚ ñ ÑTvorba
a zav·dÏnÌ aplikaËnÌho software vËetnÏ

servisuì
AZ-RELAX, s.r.o., ÿÌËany u Prahy ñ

ÑMont·û a servis bazÈn˘ s p¯Ìsluöen-
stvÌm a tenisov˝ch povrch˘ì

Vodohospod·¯skÈ stavby spol. s r.o., Te-
plice v »ech·ch ñ ÑStavebnÌ Ëinnostì

Ekologicky öetrn˝ v˝robek
DH Dekor, spol. s. r.o., Humpolec - ÑLa-
min·tovÈ d¯evot¯ÌskovÈ desky a d¯evo-

vl·knitÈ desky E1ì

ES»
OEZ s.r.o., Letohrad ñ 

Ñÿada jistiË˘ MODEIONì

SDH OOPP
D+B s.r.o., Rychnov nad KnÏûnou ñ

ÑOchrannÈ br˝le typ 9168Mì

éirafa ñ bota pro vaöe dÌtÏ
FARE, ValaöskÈ Klobouky  ñ  

ÑKolekce dÏtskÈ obuviì

u  n · s



Hejtman Karlovar-
ského kraje JUDr.
Josef Pavel ve svém
pozdravném proje-
vu mj. řekl: „Konfe-
rence NFHR se
v Karlových Varech
koná již podruhé.
Poprvé se uskuteč-
nila v Grandhotelu
PUPP. Letos Vás uví-
tá další z karlovar-

ských vlajkových lodí, Hotel Imperial, který
v uplynulém roce prošel významnou rekonstruk-
cí. Věřím, že prostředí našeho kraje, destinace
světově proslulé svými léčivými zdroji, bude i le-
tos pro konferenci dobrým stimulem.“

Generální ředitel
Hotelu Imperial Kar-
lovy Vary Ing. Jiří
Milský mj. řekl: „Je
pro mne ctí a rados-
tí přivítat vás v roli
hostitele v nově zre-
konstruovaném ho-
telu. Věřím, že vám
nabídne důstojné
prostředí a vlídnou
atmosféru, které

společně s osobním přínosem každého z vás za-
jistí úspěch letošní výroční konference.“
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JJUUDDrr..  JJoosseeff  PPaavveell

IInngg..  JJiiřříí  MMiillsskkýý

h o t e l y  a  r e s t a r a c e

20. konferenci 
NFHR »R hostil 
Hotel Imperial

Národní federace hotelů a restaurací České repub-
liky (NFHR) hájí zájmy oboru a svých členů. Je místem
kontaktů a platformou s mezinárodním propojením
pro předávání informací o dění v oboru. Prostřednic-
tvím, vzdělávací činnosti, seminářů a konferencí po-
máhá reagovat na vývojové trendy doma i ve světě.
Účastníky 20. konference NFHR hostil Hotel Imperial
Karlovy Vary. Jejím základní tématem bylo: „Manage-
ment v průběžně a rychle se měnících časech – Krize
jako šance“. Třídenní vzdělávací program se odehrá-
val za účasti předních profesionálů a analytiků, kteří
se zaměřovali na budoucnost průmyslu v konfliktech
světa a na témata související se vstupem Česka k Ev-
ropské Unii. Cílem výročního jednání bylo formulovat,
co potřebuje český hotelový a restaurační průmysl
k překonání stagnace v cestovním ruchu. Účastníci
konference měli řadu možností včetně neformálních
v rámci v doprovodných společenských programů
možnost rozšířit své obchodní. 

➤➤ www.nfhr.cz

V˝roËnÌ ceny NFHR »R 
HHootteelliiéérr  &&  RReessttaauurraattéérr    rrookkuu  22000033

Pavel Brdička, generální ředitel hotelu
International Brno - Best Western

HHootteelliiéérr  &&  RReessttaauurraattéérr    rrookkuu  22000033,,  
hhootteelloovvéé  řřeettěězzccee

Zdeněk Šafařík, generální ředitel společnosti
OREA, řetězec OREA HOTELS   

pprrvvnníí  zz  „„TTOOPP  5500““  hhootteelloovvýýcchh
restaurantůrestaurant Allegro, Four Seasons

Hotel, Praha

MMllaaddáá  mmaannaaggeerrkkaa  rrookkuu  22000033
Andrea Ferklová, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

MMiimmoořřááddnnáá  cceennaa  rrookkuu  22000033
Klaus Pilz, generální ředitel hotelů Crowne Plaza

Prague a Grandhotel Bohemia, Praha

MMiimmoořřááddnnáá  cceennaa  rrookkuu  22000033  
Viliam Sivek, ředitel hotelu Selský Dvůr, Praha  
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Obchodní akademie a Hotelová škola v Turnově
hostily 3. listopadu účastníky 6. ročníku celostátní
soutěže středních odborných škol zaměřených na vý-
uku cestovního ruchu. V Turnově se tak sešli repre-
zentanti a realizační týmy s doprovodem Hotelové
školy Bohemia z Chrudimi, Obchodní a hotelové ško-
ly z Brna, Obchodní akademie a Hotelové školy Tur-
nov, Soukromé ekonomické školy z Benešova u Pra-
hy, Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS
z Prahy, Soukromé střední školy podnikatelské Ná-
chod, Střední odborné školy cestovního ruchu z Par-
dubic, Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště ze Dvora Králové nad Labem, Střední odbor-
né školy z Šumperku, Středního odborného učiliště
a Střední odborné školy Svazu českých a morav-
ských výrobních družstev Žatec, Střední technické
školy hlavního města Prahy, Školy ekonomiky a ces-
tovního ruchu z Jihlavy, Školy ekonomiky a cestovní-
ho ruchu ze Žďáru nad Sázavou a Vyšší odborné ško-
ly mezinárodního obchodu a Obchodní akademie
z Jablonce nad Nisou. Vítězství si z Turnova odváží
studenti ze Dvora Králové, druhý skončil tým Šum-
perku a třetí tým ze Žďáru nad Sázavou.

PÏt met 
po roce 

U Pinkas˘

h o t e l

Praha, U Pinkasů 23. října 2003. Právě je čas ohléd-
nout se a zhodnotit, k čemu dospěli po roce od zno-
vuotevření v historicky první pražské hospodě, v níž
se čepovalo (od roku 1843) plzeňské pivo. A jaké by-
ly cíle?

Za 1) mÌt nejlepöÌ pivo v Praze
Obvyklé vyjádření štamgastů U Pinkasů: „Jste na
bedně !“ Přeloženo: „Patříte mezi nejlepší tři!“

Za 2) mÌt jednu z nejvÏtöÌch v˝toËÌ pl-
zeÚskÈ dvan·ctky v Praze
I v toto ohledu jsou „pinkasovští“ na bedně v rámci
více než tří tisíc gastronomických provozoven nabíze-
jících plzeňské pivo v Praze. Kdyby před rokem, tedy
v den ukončení rozsáhlé rekonstrukce a znovuotevře-
ní Restaurace U Pinkasů, začali hosté skládat vypité
půllitry piva do řady za sebou, pak by 23. října 2003
pokládali sklo na konec řady přibližně v Poděbra-
dech. Jelikož „pinkasovští“ tak velký zájem o pivo ani
neočekávali, museli již po několika měsících provozu
zvětšovat kapacitu pivní tankovny.

Za 3) pokraËovat v tradici ËeskÈ hospo-
dy pro »echy
Ani vysoká návštěvnost nezlákala pinkasovské do-
minantně se orientovat na zahraniční klientelu. Na-
dále vytváří nabídku hlavně pro domácí. Ti jsou nej-
více věrni Pinkasovu guláši, dršťkové polévce a spe-
cialitám z vlastní udírny.

Za 4) udrûet cenu piva pod 1 €
Současná cena za půllitr „plzně“ je 26,80 Kč. U Pin-
kasů doufají, že s cenou pod 1 ° vstoupí i do Evrop-
ské unie.

Za 5) nenechat svÈ hosty nikdy ûÌznit
a hladovÏt
Splněno tak, jak před rokem slíbeno. Pinkasovští
zvedli prapor tradice vzniklé za první republiky. Stejně
jako kdysi nabízejí již od deváté hodiny ranní vzpruhu
v podobě piva a dršťkové polévky či guláše. Vítáni
a dobře obslouženi budete U Pinkasů nejen po celý
den, ale ještě i ve čtyři hodiny ráno následného dne.

V případě zájmu o další informace kontaktujte pana
Ludvíka Bejvančického, ředitele RReessttaauurraaccee  UU PPiinnkkaa--
ssůů,,  tteell::  222211  111111  115511,,  ffaaxx::  222211  111111  115533,, ee––mmaaiill::
bbeejjvvaanncciicckkyy@@uuppiinnkkaassuu..cczz,,  wwwwww..uuppiinnkkaassuu..cczz
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Veni, vidi, vici
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OOdd  ppoosslleeddnnííhhoo  ppoovvííddáánníí  ss LLee  CChheeqquuee
DDééjjeeuunneerr  ppřřeedd  rrookkeemm  ssee  uuddáállaa  ssppoouuss--
ttaa  vvěěccíí..  KKrroomměě  ddoobbrréé  rrůůssttoovvéé  ddyynnaammii--
kkyy  vv rroozzššiiřřoovváánníí  ppooččttuu  ddrržžiitteellůů  ssttrraavvee--
nneekk  uuččiinniilloo  LLee  CChheeqquuee  DDééjjeeuunneerr  vvýý--
rraazznnýý  kkrrookk  vv oobbllaassttii  pprrooppaaggaaccee  aa rree--
kkllaammyy..  IIlluussttrruujjee  ttoo  sskkuutteeččnnoosstt,,  žžee  bbyylloo
ppaarrttnneerreemm  mmeeggaakkoonncceerrttuu  sslloovveennsskkéé
hhuuddeebbnníí  sskkuuppiinnyy  EElláánn..  PPrroottoo  ssii  ddnneess
ss oobbcchhooddnníímm  řřeeddiitteelleemm  ssppoolleeččnnoossttii
LLee  CChheeqquuee  DDééjjeeuunneerr  MMggrr..  JJaanneemm  TToo--
mmáášškkeemm  bbuuddeemmee  vvííccee  nneežž  mmiinnuullee,,
kkddyy  jjssmmee  hhoovvoořřiillii  oo ffiirreemmnníí  ssooccii--
áállnníí  ppoolliittiiccee  aa ppééččii  oo lliiddsskkéé
zzddrroojjee  ((11//0033  ssttrr..  2288--
2299)),,  ppoovvííddaatt  oo ššeekkoo--

vvéé  kknníížžccee  LLee  CChhee--
qquuee  DDééjjeeuunneerr  jjaakkoo  oo vvyyssooccee
úúččiinnnnéémm  rreekkllaammnníímm  nnoossiiččii..

Spolupráce s pořadateli
koncertu skupiny Elán byla ví-
cestranná. Pořadatelům
koncertu jsme poskytli vyso-
ce účinné propagační mé-
dium – naše šekové knížky.

Na oplátku naši klienti v rámci filozofie
„vždycky něco navíc“ mohli na tento
koncert získat vstupenku se slevou 10 %,
a to na základě slevových kuponů, které
jsme distribuovali v šekových knížkách.
Řadu z nich to soudě podle ohlasů,
vzhledem k cenám vstupenek velmi
potěšilo. Teď v předvánoční době mají kli-
enti možnost díky našim šekovým kníž-
kám nakupovat s desetiprocentní slevou

moderní šperky značky Moon. Še-

ková knížka obsahovala i slevový kupon na
útratu v restauraci Koliba, která byla
nedávno otevřena v Praze 4 v Grego-

rově ulici a specializuje se na sloven-
ské a slovácké speciality.

JJee  mmoožžnnéé  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  ššeekkoovvéé  kknníížžkkyy
ssee  ssttrraavveennkkaammii  aa sslleevvoovvýýmmii  kkuuppoonnyy  LLee

CChheeqquuee  DDééjjeeuunneerr  jjssoouu  nnoovvýýmm  aa vvyyssooccee
úúččiinnnnýýmm  rreekkllaammnníímm  nnoossiiččeemm  nnaa  ččeesskkéémm  rree--

kkllaammnníímm  ttrrhhuu??
Ano. Jejich předností je veliký počet oslove-

ných osob s nízkými náklady na zásah. Vysoká
účinnost vyplývá z faktu, že se reklamní kupon

nachází v těsné blízkosti jídelních kuponů,
cenin, které si každý pečlivě opatruje

a dennodenně je užívá. Šeková knížka
Le Cheque Déjeuner vylučuje tzv.

„efekt slepoty“. Naopak způsobuje
velmi výrazné podprahové pozi-

tivní vnímání. Šekové knížky Le
Cheque Déjeuner s reklamní-

mi a slevovými kupony
jsou vhodným médiem

pro doplnění komuni-
kačního mixu, oslo-
vujícím cílovou sku-

pinu dospělého ekono-
micky aktivního obyvatelstva.

Jsou reklamním médiem, které ke
dnešnímu dni v Česku zaručuje přes dvě

stě dvacet tisíc oslovených osob a přes šest
milionů shlédnutí. Toto reklamní médium geogra-
ficky pokrývá celou Českou republiku, přičemž vy-
kazuje výrazně nižší náklady na oslovení jedné
osoby než další tisková média.

➤➤ www.chequedejeuner.cz 

MMggrr..  JJaann  TToommááššeekk

Mezi z·kladnÌ lidskÈ hodnoty pat¯Ì
kromÏ svobody, rovnosti a vz·jem-
nÈ solidarity i soci·lnÌ jistoty, d˘s-

tojnÈ pracovnÌ podmÌnky a prost¯e-
dÌ. Tyto principy se Groupe Cheque
DÈjeuner snaûÌ p¯ev·dÏt do kaûdo-

dennÌho praktickÈho ûivota pro-
st¯ednictvÌm sluûby jÌdelnÌch öek˘.
Firma Le Cheque DÈjeuner byla za-
loûena ve Francii v roce 1964. Ne-
ust·le potvrzuje svou profesionali-
tu a schopnost uspokojovat pot¯e-

by klientely. KromÏ stravenek
i v oblasti öek˘ kulturnÌch a soci·l-
nÌch. Dnes je Groupe Cheque DÈ-
jeuner jasn˝m uchazeËem o prvnÌ
pozici na evropskÈm trhu. Je za-
stoupena v »esku, Francii, It·lii,

MaÔarsku, Polsku, Rumunsku, na
Slovensku a ve äpanÏlsku. RoËnÌ
obrat Groupe Cheque DÈjeuner

p¯edstavuje 1,45 miliard euro. Vy-
d· 290 milion˘ öek˘ pÏti milion˘m

kaûdodennÌch uûivatel˘, z toho
dvÏ stÏ dvaceti tisÌc˘m v »eskÈ re-

publice.

Vûdycky 
nÏco navÌc, 

vysoce ˙Ëinn· reklama
`̀ `̀

`

`

`

`

`̀

`̀

`̀

`

`
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FFeerrnneett  SSttoocckk  jjee  nneejjeenn  nnááppoojjeemm  vvýýjjiimmeeččnnéé  cchhuuttii,,  aallee
ii bbaallzzáámmeemm  nnaa  dduuššii..  CCoo  ssee  ttýýččee  ttvvrrddýýcchh  aallkkoohhoollůů,,  bbeezz--
kkoonnkkuurreennččnněě  jjee  ččeesskkýýmm  nnáárrooddnníímm  ppiittíímm  ččíísslloo  jjeeddnnaa..
JJeeddnnoohhoo  ppřřeedddduuššiiččkkoovvééhhoo  ddnnee  jjssmmee  ssee  pprroottoo  ss mmýýmm  ttáá--
ttoouu  vvyyddaallii  ddoo  jjeehhoo  rrooddnnééhhoo  mměěssttaa  zzaa  řřeekkuu  ÚÚssllaavvuu,,  nneeddaa--
lleekkoo  oodd  mmíísstt,,  kkddee  ppřřeedd  vvííccee  nneežž  sseeddmmddeessááttii  lleettyy  cchhooddiill
vv PPllzznnii  LLoobbzzíícchh  ddoo  oobbeeccnnéé  šškkoollyy..  DDííkkyy  ttááttoovvii  aa jjeehhoo  ddoo--
tteeďď  nneeuuttuucchhaajjííccíí  cchhuuttii  mmáámm  ttoottiižž  kk BBoožžkkoovvuu  oobbddoobbnnoouu,,
ttéémměěřř  ggeenneettiicckkyy  vvrroozzeennoouu  nnáákklloonnnnoosstt..  DDoovvoolliill  jjsseemm  ssii
pprroottoo  nnaavvššttíívviitt  ppřřeeddsseedduu  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  aa ggeenneerráállnnííhhoo
řřeeddiitteellee  ffiirrmmyy  SSTTOOCCKK  PPllzzeeňň  aa..  ss..  IInngg..  MMaarrttiinnaa  PPeettrráášškkaa,,
aabbyycchh  ssii  ss nníímm  ppooppoovvííddaall  oo ttoomm,,  ccoo  vv PPllzznnii--BBoožžkkoovvěě  zzppůů--
ssoobbiill  LLiioonneelllloo  SSttoocckk  aa jjeehhoo  nnáásslleeddoovvnnííccii..

Historie začala v roce 1884 v Terstu, který byl tehdy,
zrovna jako my, součástí Rakousko-Uherska. Lionello
Stock tam jako mladík založil firmu na výrobu a prodej
lihovin, která si rychle vybudovala slibnou pozici na
trzích po celé naší monarchii. S koncem světové války
přišel rozpad jednotného rakousko–uherského trhu.
Aby si Lionello Stock udržel pozici, začal v nově vznik-
lých zemích zakládat pobočky. V roce 1920 koupil již
existující malinkatou likérku v Plzni–Božkově. Tak
v Československu vznikla firma STOCK, která dodnes
kontinuálně vyrábí lihoviny. Po téměř celé 20. století
bylo těžištěm její výroby kvalitní brandy. Do konce do
roku 1924 (než si Francouzi vynutili geografickou
ochranu pojmenování „koňak“) se zde vyráběl nápoj,
který se jmenoval „Stock Cognac Medicinal“. Toto
brandy se prodávalo v lékárnách a bylo považováno za
lék. Roku 1927 byla vyrobena první várka fernetu, což
je z dnešního pohledu velmi důležité datum. Tehdy to
ale zdaleka nebylo tak významné, protože Fernet Stock
byl na trh uveden spíše jako doplněk sortimentu.

Dvacáté století se všemi turbulencemi bylo v roce
1939 svědkem zabavení firmy jako židovského majet-
ku. Roku 1945 firma přešla pod národní správu. V ro-
ce 1947 byla na pár měsíců vrácena původnímu ma-
jiteli, aby mu ji v roce 1948 znárodnili. Nicméně kon-
tinuita výroby kvalitních lihovin tady byla. Fenomén
popularity fernetu se zrodil na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let minulého století v tehdejším
undergroundovém kvasu. Fernet se stal pitím intelek-
tuálů, filmařů, kumštýřů. Zde byl začátek jeho úžasné
popularity, díky níž se z něho stala nejprodávanější li-
hovina v Československu a dnes v Česku. Je unikátní
i sociálním spektrem spotřebitelů. Pije jej celá dospě-
lá populace. Není v ní věkové, příjmové ani vzděla-
nostní skupiny, která by se oproti jiným výrazně profi-
lovala. Od pomocných dělníků s nedokončeným zá-
kladním vzděláním až po akademiky.

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  ččíímm  jjssttee  ssii  zzaasslloouužžiill  ttuu  ččeesstt  bbýýtt  vv ččeellee
ttěěcchh,,  kktteeřříí  nnáámm  ttoottoo  nnáárrooddnníí  uunniikkuumm  sspprraavvuujjíí??

Původním vzděláním jsem technik.
Hned po vysoké škole jsem začal pra-
covat v obchodě. Vystřídal jsem něko-
lik firem a po listopadu 1989 jsem
v Československu zakládal pobočku
společnosti Tefal – Rowenta. Tři roky
jsem se živil prodejem napařovacích
žehliček a vysavačů. V roce 1995 jsem
byl osloven nabídkou jít pracovat do
Stocku jako šéf prodeje a marketingu
a potom jako generální ředitel. Nabíd-
ka byla velmi lákavá, protože dělat
marketing na alkohol je podstatně zajímavější
a emotivnější než na napařovací žehličky.

VVee  ssppeecciiáálluu  kk 777777..  vvýýrrooččíí  HHrraaddccee  KKrráálloovvéé  jjsseemm  ssii  ddoo--
vvoolliill  ppřřiippooddoobbnniitt  aattmmoossfféérruu  aattrriiaa  nnááddhheerrnnééhhoo
ččttyyřřhhvvěězzddiiččkkoovvééhhoo  hhootteelluu  vvee  ssttaarroobbyylléémm  jjááddrruu  mměěssttaa
kk fflluuiidduu,,  kktteerréé  jjssttee  ddookkáázzaallii  vvyykkoouuzzlliitt  rreekkllaammnníímm  ssppoo--
tteemm  „„II  mmuužžii  mmaajjíí  ssvvéé  ddnnyy°°““

Tento spot se skutečně vyvedl. Před dvěma roky byl
vyhodnocen jako jedna ze tří nejoblíbenějších tele-
vizních reklam vůbec. Vznikal v neuvěřitelně dělné
atmosféře. Pracovala na něm parta lidí od nás a par-
ta z agentury Young & Rubicam Praha. Měl vynikají-
cího režiséra. I náš produkt tomu sám o sobě pomá-
hal. Režisér sděluje vnitřní osobní prožitek.

Zmínil jste hotel. Naše komunikace s gastronomií
je neuvěřitelně důležitá. Je to evropský trend.
Podlinková komunikace, konzumace, to jsou hospo-
dy, restaurace, hotely, začíná čím dál více nabývat na
významu v porovnání s klasickou mediální reklamou.
V našem případě se soustřeďujeme na velká města
a na trendy v gastronomii. Na místa, kam chodí lidé,
kteří trendy tvoří a šíří. Říká se jim trendsetři. V těch-
to podnicích se snažíme, aby byly naše produkty vi-
dět, aby tam byla naše reklama. Posíláme tam
hostesky s novými produkty. Především se ale snaží-
me dělat různé ochutnávky a párty.

JJaakk  jjssmmee  nnaa  ttoomm  ss vvýývvoozzeemm  ttééttoo  ččeesskkéé  ffiilloozzooffiiee??
Významným vývozcem jsme zatím pouze na Slo-

vensko. Před rokem jsme tam založili dceřinou spo-

lečnost. Za loňský rok jsme zde měli ná-
růst padesát procent. Fernet Stock je
v současné době na Slovensku nejpro-
dávanější zahraniční lihovinou a nejpro-
dávanější značkou ve slovenské gastro-
nomii. Na Slovenskou jsme úspěšní,
nicméně náš celkový export představuje
pouhých osm procent produkce. Mo-
mentálně rozjíždíme velmi slibné kon-
takty v Ruské federaci, připravujeme
první export do USA, máme zákazníky ve
Finsku a Slovinsku.

TTaakkžžee  jjee  pprroo  vvááss  vvýýhhooddnnéé,,  kkddyyžž  ssii  zzaahhrraanniiččnníí  kklliieennttii
vv ČČeesskkuu  nnaakkuuppuujjíí  oossoobbnněě  ......

To není tak jednoduché. Renomé českého národní-
ho produktu držíme hlavně skutečnou oblibou a fak-
tickou spotřebou. Češi dávno vědí ... Nicméně i u za-
hraničních zákazníků přijíždějících do Česka už do-
chází k pozitivnímu posunu. Náš Fernet Stock Citrus
se k nám např. naučili jezdit nakupovat němečtí tu-
risté.

ČČeeššii  jjssoouu  mmiissttřřii  vv ppiittíí  ppiivvaa..  SSee  ssttoo  ššeeddeessááttii  lliittrryy  nnaa
hhllaavvuu  aa rrookk  pprrýý  jjssmmee  pprrvvnníí  nnaa  ssvvěěttěě..  JJáá  ssiiccee  nnaa  ttoo  nnaa--
mmííttáámm::  „„NNoo,,  nnee  žžee  bbyycchhoomm  bbyyllii  oořřeezzáávvááttkkaa,,  aallee  jjeeššttěě
žžee  kk nnáámm  jjeezzddíí  zzaahhrraanniiččnníí  ttuurriissttéé,,  kktteerrýýmm  nnaaššee  rreellaattiivv--
nněě  lleevvnnéé  aallkkoohhoolliicckkéé  nnááppoojjee  cchhuuttnnaajjíí..  JJeenn  hhoouuššťť  aa vvíícc..
ČČeesskkáá  eekkoonnoommiikkaa,,  zzeejjmméénnaa  ppaakk  ddoottoovvaannéé  ffaabbrriikkyy
aa zzaahhrraanniiččnníí  pprráázzddnniinnoovvíí  iinnvveessttoořřii  ttoo  ppoottřřeebbuujjíí,,  aa ddaa--
nněě  ttvvoořříí  ddoommiinnaannttnníí  ččáásstt  pprrooddeejjnníí  cceennyy  aallkkoohhoolluu..““  JJaakk
jjssmmee  nnaa  ttoomm  ss ttvvrrddýýmm  aallkkoohhoolleemm??

Zřejmě pouze odborníci vědí, že jsme na prvním
místě na světě ve spotřebě hořkých a bylinných liho-
vin. A to nejenom v relativní konzumaci na hlavu, ale
i v absolutních číslech. Ve světové literatuře se opa-
kovaně hovoří o tom, že doménou hořkých a by-
linných likérů jsou Itálie a Německo. Tyto země mají
tradici, ale v Česku hořké a bylinné likéry představu-
jí téměř třetinu celkového trhu. Prakticky každou třetí
skleničku lihoviny. Největší podíl a lví na dramatic-
kém růstu tohoto segmentu mají naše fernety.

➤➤ www.stock.cz

IInngg..  MMaarrttiinn  PPeettrrááššeekk

u  n · s

»esk· jedniËka, 
Fernet Stock
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RRoozzhhoovvoorr  ss jjeeddnnaatteelleemm  ČČeesskkoo--
mmoorraavvsskkéé  mmyysslliivveecckkéé  jjeeddnnoottyy  ppaa--
nneemm  VVllaaddiimmíírreemm  BBrroouukkaalleemm  jjsseemm
zzaaččaall  kkoonnssttaattoovváánníímm,,  žžee  mmyyssllii--
vvoosstt  rroozzhhooddnněě  nneenníí  ppoouuzzee  oo lloovvuu..  

Naopak, především je o pomo-
ci zvěři v době nouze a o její
ochraně. Myslivost je zájmovou
činností. Najděte mi skupinu, ja-
ko jsou myslivci nebo ochránci
přírody, kteří ve svém volném ča-
se, za své peníze dělají něco pro
druhé, aniž z toho mají hmotný užitek. V našich
řadách jsou občané, které spojuje vztah k pří-
rodě a ke zvěři. Je to spousta práce a péče. Za
to, že   mohou chodit do honitby, aby  mohli při-
krmovat, zaplatí mnohdy velké finanční pro-
středky, protože jadrné, dužnaté a objemové
krmivo si nakupují za své. A pokud se mně na
podzim dostane té pocty, mohu něco ulovit.

Mohu. Nemusím. Sběrači hub,
borůvek apod. za to, že sbírají plo-
dy lesa a mnohdy je i prodávají,
nezaplatí nikomu nic. Za proná-
jem honitby, aby mohli myslivost
vykonávat, platí myslivci částky
v rozpětí od 20,- do 1000,- korun
za hektar honitby za rok.

VVeellmmii  ffrreekkvveennttoovvaannýýmm  ttéémmaatteemm  jjee
ttzzvv..  „„mmyysslliivveecckkýý  zzáákkoonn““..  KKoommuu
ssttrraanníí??  MMaajjiitteellůůmm  ppoozzeemmkkůů,,  nneebboo

mmyysslliivveecckkéé  jjeeddnnoottěě??
Co se týče „mysliveckého zákona“, výsledek

je konečným kompromisem všech skupin, kte-
ré se na „mysliveckém zákonu“ podílely. Klání
mysliveckého a vlastnického lobby, zájmů
ochranářů a dalších skupin, které měly pocit,
že se musí do mysliveckého zákona nějak trefit.
Zákon je specifický proto, protože se téměř
každý z občanů domnívá, že myslivosti  (princi-
pům soužití člověka s přírodou) rozumí. To se
projevuje i v různém pojetí tzv. „mysliveckých
zákonů“ v různých zemích. 

ČČlloovvěěkk  zz ppřříírrooddyy  ooddssttrraanniill  ppůůvvooddnníí  pprreeddááttoorryy
aa tteeďď  jjee  nnaa  nněěmm,,  aabbyy  ppllnniill  jjeejjiicchh  ffuunnkkccii..  AAbbyy
vv ppřříírroodděě  uuddrržžoovvaall  rroovvnnoovvááhhuu,,  úúnnoossnnéé  ppooččttyy
zzvvěěřřee,,  nneemmaajjííccíí,,  vvyyjjmmaa  nněějj,,  ppřřiirroozzeennýýcchh  nneeppřřáá--
tteell..  ČČaass  oodd  ččaassuu  ttaakk  aallee  kkoonnáá  ii zz lloovveecckkéé  vvááššnněě
aa nněěkkddyy  ii zzaa  úúppllaattuu..

Poplatkový lov je podřízen striktním pravi-
dlům. Do Česka skutečně přijíždějí poplatkoví
lovci. Ne vždy se to musí odbývat na této bázi.
Existují i reciproční návštěvy našich lovců na
Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Ra-
kousku. Poplatkové lovy existují i v ostatních
zemích. Zcela běžně jsou ve Španělsku nabíze-
ny společné lovy na koroptve a orebice. Na
spárkatou zvěř ve Skotsku, v Jižní Americe. Řa-

VVllaaddiimmíírr  BBrroouukkaall

PoË·tek myslivosti u n·s
N·zev Ñlovecì se u n·s objevuje v 11. stoletÌ, kdy
panovnÌka obklopovala poËetn· loveck· druûina.

LoveckÈ roboty jsou zn·my z 12. stoletÌ. V usnesenÌ
»eskÈho snÏmu z r.1573 se uv·dÌ, ûe pr·vo lovu

souvisÌ s vlastnictvÌm pozemk˘ (panovnÌk, ölechta,
kl·ötery, kr·lovsk· mÏsta). Obsahuje i na¯ÌzenÌ

o ochranÏ zvÏ¯e, coû znamen· poË·tek myslivosti
u n·s. I ¯ada dalöÌch usnesenÌ »eskÈho snÏmu se za-

b˝v· chovatelsk˝mi hledisky. Po BÌlÈ ho¯e se lov
st·v· z·leûitostÌ spoleËenskÈ reprezentace. 

UstanovenÌ pro »echy
CÌsa¯ Ferdinand III. r. 1641 vyd·v· ÑUstanovenÌ

o lovu pro »echyì, v nÏmû se uv·dÌ, ûe myslivost je
ölechtickou kratochvÌlÌ a poddanÌ jsou p¯i lovech
povinni robotami. UtuûenÌ robotn˝ch povinnostÌ

prov·zÌ rozmach pytl·ctvÌ. CÌsa¯ Josef II.
v r. 1786 vyd·v· ÑVöeobecn˝ honebnÌ patentì,

kter˝ uvolÚuje poddan˝m v robot·ch, ukl·d· hra-
dit ökody p˘sobenÈ lovem a zvÏ¯Ì, na¯izuje Ëernou
zvÏ¯ uzav¯Ìt do obor atd. Nast·v· odklon od cho-

v˘ velkÈ zvÏ¯e a zintenzivnÏnÌ chov˘ drobnÈ. Mys-
livost se pod¯izuje lesnÌmu hospod·¯stvÌ. 7. b¯ezna
1849 vyd·v· Frantiöek Josef  I. ¯Ìösk˝ z·kon o mysli-
vosti Ë. 154, kter˝m zruöil dominik·lnÌ v˝sadnÌ lo-
veckÈ pr·vo. Pr·vo myslivosti je spojeno s vlastnic-

tvÌm p˘dy.

MysliveckÈ spolky
V r. 1869 byla zaloûena ÑPraûsk· lesnick· jednota
Hubertusì, sdruûujÌcÌ lesnÌky a myslivce z povol·nÌ
i ze z·liby. V r. 1883 ÑSpolek honebnÌ a ochrany

zvÏ¯eì. Po vzniku »eskoslovenska v r. 1919 Ñ»esko-
slovensk˝ loveck˝ a kynologick˝ ¯Ìösk˝ svazì.

V r. 1923 vznikla jednotn· organizace Ñ»eskoslo-
vensk· mysliveck· jednotaì. »eskoslovensko

v r. 1928 pat¯ilo k zakl·dajÌcÌm Ëlen˘m Mezin·rod-
nÌ loveckÈ rady C.I.C., kter· svou Ëinnost zah·jila
v r. 1930. V r. 1947 z·kon Ë. 225/1947 Sb. (s plat-

nostÌ od 1.1.1948) sjednocuje pr·vo myslivosti pro
celÈ ˙zemÌ republiky. Prosazuje nejen aspekt hos-
pod·¯sk˝, ale i kulturnÌ. Pr·vo myslivosti je nad·le

v·z·no na vlastnictvÌ honebnÌho pozemku. 

Po ˙noru 48
Od r. 1951 byli z pron·jmu honiteb vylouËeni jed-
notlivci. UzavÌrat n·jemnÌ smlouvy mohly jenom

tzv. lidovÈ mysliveckÈ spoleËnosti. V r. 1962 odlou-
Ëil z·kon Ë. 23/1962 Sb. v˝kon pr·va myslivosti od
vlastnictvÌ honebnÌch pozemk˘. Pr·vo myslivosti
p¯Ìsluöelo organizacÌm - st·tnÌm les˘m, st·tnÌm

statk˘m, jednotn˝m zemÏdÏlsk˝m druûstv˘m, kte-
rÈ ho mohly Ëi musely za ˙platu postoupit uûivate-

l˘m, a sice pouze mysliveck˝m sdruûenÌm.
V r. 1961 se »eskoslovensk· mysliveck· jednota

slouËila se slovensk˝m Sv‰zom poæovn˝ch ochran-
n˝ch zdruûenÌ a n·zev centr·lnÌ organizace byl

zmÏnÏn na »eskoslovensk˝ mysliveck˝ svaz. V d˘-
sledku federalizace byla jeho Ëinnost

v r. 1969 ukonËena a ustaven »esk˝ mysliveck˝
svaz. V r. 1970 vznikl Feder·lnÌ v˝bor mysliveck˝ch

svaz˘ v »SSR. 

Po listopadu 98
Podle z·kona Ë. 270/92 Sb. se »esk˝ mysliveck˝

svaz stal organizacÌ s ËlenstvÌm myslivc˘ zcela do-
brovoln˝m a byl zbaven spolu˙Ëasti na ¯ÌzenÌ mys-

livosti. Mysliveck· sdruûenÌ se podle z·kona
o sdruûov·nÌ obËan˘ Ë. 83/1990 Sb. stala samostat-
n˝mi pr·vnÌmu subjekty. V r. 1992 byl n·zev »es-
k˝ mysliveck˝ svaz zmÏnÏn na »eskomoravsk· mys-
liveck· jednota. Ta je od roku 1995 Ëlenem Federa-

ce mysliveck˝ch organizacÌ EvropskÈ unie FACE.
»esk· republika je Ëlenem Mezin·rodnÌ rady pro

myslivost a ochranu zvÏ¯e CIC. ZastoupenÌm »eskÈ
republiky je povÏ¯ena »eskomoravsk· mysliveck·

jednota a Ministerstvo zemÏdÏlstvÌ »R.

Myslivost nenÌ 
jen lov

m y s l i v o s t
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Cestovní kancelář Venus Trade & Tours již tradičně
organizovala při příležitosti zahájení prodeje zájezdů
sezony 2004 pro své obchodní partnery informativní
setkání v  Plzni, Praze, Brně a Ostravě, odkud jsou
obrázky. Pro příští rok nabízí destinace Chalkidiki,
Pierie, Peloponés, Kos, Rhodos, Krétu, Eginu, Korfu,
Kypr a Egypt.

➤➤ www.vtt.cz

Venus Trade &
Tours pro rok 2004

da naších občanů jezdí na lovy do Kanady, na sa-
fari od jižní až po střední Afriku. Na tom nevidím
nic špatného. Nicméně, kdo chce dělat myslivost,
nemusí jezdit ani do Ameriky ani do Afriky či Asie.
Může ji provozovat tady. Lov ale není myslivost.
Myslivost je to, co jste naznačil v úvodu, soubor
činností lidí, kteří soucítí s přírodou a se zvěří. Kte-
ří ji chrání a starají se o ni. Lov tvoří velmi malé
procento z celkové celoroční myslivecké činnosti.
V mé domovské honitbě se např. staráme o muflo-
ní populaci v době, kdy se neloví. Přikrmujeme
a chráníme ji. Po rození mláďat odejde do jiné ho-
nitby a vydrží tam až do Vánoc. K nám přichází
v období nouze. Existují ale i další honitby, kdy při

sezonní migraci jelení
zvěř sejde z hor do
podhůří, je tam od
ledna až do května,
myslivci se o ni stara-
jí, a pak odejde zpát-
ky do hor. Myslivcům
jde o chov a ochranu
zvěře a ne jen o lov,
a to je velmi pozitivní.

➤➤ www.cmmj.cz

c e s t o v n Ì  k a n c e l · ¯
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SS ppřřeeddsseeddoouu  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  aa ggeenneerráállnníímm  řřeeddiitteelleemm
ssppoolleeččnnoossttii  PPUURROO--KKLLIIMMAA,,  aa.. ss..,, IInngg..  JJaarroommíírreemm  FFeerr--
bbrreemm,,  ssee  ppoottkkáávváámmee  3300..  řřííjjnnaa  vv AAnneennsskkýýcchh  ssllaattiinn--
nnýýcchh  lláázznníícchh  vv LLáázznníícchh  BBěělloohhrraadd  ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii  oottee--
vvřřeenníí  nnááddhheerrnnééhhoo,,  nneerreezzoovvééhhoo  rreehhaabbiilliittaaččnněě--ppllaavveecc--
kkééhhoo  bbaazzéénnuu..  PPaannee  řřeeddiitteellii,,  ddnneess  ssee  uuzzaavvřřeellaa  jjeeddnnaa
zz ddaallššíícchh  eettaapp  bbuuddoovváánníí  vvaaššiicchh  lláázznníí..  MMůůžžeettee  řříícctt,,  ccoo
jjíí  ppřřeeddcchháázzeelloo??

Podívám-li se zpět, po-
prvé jsem do těchto lázní
vstoupil ve společnosti
vzácného člověka, nefro-
loga, pana profesora
Erbena. Moje tehdejší
návštěva byla celkem
pragmatická. Byl jsem
pozván jako poradce teh-
dejšího představenstva.
Přibližně po roční spolu-
práci se společnost

PURO-KLIMA rozhodla do lázní investovat. Že se jed-
nalo o proces, není třeba zdůrazňovat. Dnes, v roce
2003, je akciová společnost PURO-KLIMA, a.s. ma-
joritním vlastníkem Anenských slatinných lázní a je
upřímně ráda, že se jim daří, že získávají mnoho dal-
ších klientů. Především jsme ale rádi, že i díky naší
společnosti může docházet k tak příjemným okamži-
kům, jako je dnešní otevření nového krytého bazénu. 

KKddyyžž  jjssttee  hhoovvoořřiill  oo pprroo--
cceessuu  vvýývvoojjee,,  jjiissttěě  ssee  oobbjjeevviillyy  ii sslloo--
žžiittéé  ookkaammžžiikkyy..  

Samozřejmě. Začátky nebyly vůbec jednoduché.
Anenské slatinné lázně byly po vyčlenění ze Státních
lázní Poděbrady v tristním stavu. Během těch deseti
let jsme se mnohokrát ocitli na hranicích našich mož-
ností. Dost jsme riskovali a doufali, že naše investice
nejsou zbytečné. Dnes si myslím, že jsme se již do-
stali za onu pomyslnou hranu efektivnosti a jsme
schopni nejen lázně udržet, ale i rozvíjet.

TToo,,  ccoo  řřííkkááttee,,  jjee  zzddee  vviidděětt..  OOssttaattnněě,,  lláázzeeňňssttvvíí  jjee  eekkoo--
nnoommiicckkyy  nneejjúússppěěššnněějjššíí  oobbllaassttíí  ččeesskkééhhoo  pprrůůmmyysslluu
cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu..

Lázeňství, to není „jen“ cestovní ruch. Do lázní jez-
dí dvě skupiny klientů, a dalo by se rozčleňovat i dál.
Jsou to pacienti z České republiky, kteří jezdí tzv. na
poukaz, a samoplátci z České republiky. Druhou sku-
pinu tvoří klienti z Evropy, v našem případě přede-
vším z Německa. Naší snahou je, aby služby, které
nabízíme, a ceny, které za ně požadujeme, byly v ro-
zumném souladu. Nejde nám o co nejvyšší marži. To

by klient přijel pouze jednou. Jde nám o to, aby se
rád vracel, protože se mu u nás líbí, naše lázně mu
pomáhají a může si je dovolit, a protože je zde, v ne-
poslední řadě, pozorný personál. Ve společnosti
PURO-KLIMA se od jejího vzniku (léto 1989) snažíme
prosazovat jeden základní přístup. Je jím snaha čest-
ně a slušně jednat. Možná je to i otázka věku a přibý-

vajících zkušeností. I životního kréda. Nám se ale
ukazuje, že ti, kteří pochopí náš přístup a naši životní
filosofii a nastoupí s námi na tuto pomyslnou loď,
jsou schopni překonávat i řadu složitých překážek.
Dnes se splnil sen mnoha generací lékařů a lázeň-
ských pracovníků. Podařilo se nám otevřít bazén, je-
hož celková výstavba vyšla na pětapadesát milionů
korun. Lhal bych, kdybych tvrdil, že z toho mám špat-
né pocity. Současně jsem rád, že na toto oficiální
otevření přijela řada obchodních partnerů společ-
nosti PURO-KLIMA, řada lékařů a manažerů z fa-
kultních nemocnic. Velmi mě potěšilo, že i oni tuto
radost sdílí s námi. 

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  řřaadduu  lleett  jjssttee  ssttrráávviill  vv zzaahhrraanniiččíí..  PPrroočč  jjssttee
ssee  rroozzhhooddll  iinnvveessttoovvaatt  aa pprraaccoovvaatt  vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee??

IInngg..  JJaarroommíírr  FFeerrbbrr

Kdyû funguje 
t˝mov· 
spolupr·ce
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Nejsem schopen o sobě hovořit jako o vlastenci,
spíše se cítím jako Evropan. Ano, řadu let jsem strá-
vil ve světě, zejména pak v Jižní Americe, v Brazílii.
Protože zdraví a péče o něj nemá hranic, mohl bych
činnost, kterou se zabývají společnosti PURO-KLIMA
a Anenské slatinné lázně rozvíjet kdekoliv na světě.
Ze všeho nejdůležitější jsou ale lidé, s nimiž člověk
spolupracuje, a tým spolehlivých a pracovitých lidí
jsem našel právě tady. Proto mne práce těší a proto
přináší výsledky. 

➤➤ www.puro-klima.cz 
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PURO-KLIMA, a. s.
Je stoprocentnÌ Ëeskou, inûen˝rsko-do-
davatelskou firmou s vlastnÌ projekcÌ,

kter· se specializuje na sluûby pro celÈ
spektrum zdravotnictvÌ. Od fakultnÌch
nemocnic aû po nejmenöÌ zdravotnick·
za¯ÌzenÌ ve st·tnÌm i soukromÈm sekto-
ru. Od svÈho zaloûenÌ v roce 1989 po-

skytuje kompletnÌ projekËnÌ sluûby, do-
d·vky lÈka¯sk˝ch p¯Ìstroj˘ Ëi cel˝ch

zdravotnick˝ch technologick˝ch soubo-
r˘, p¯ÌpadnÏ realizuje celÈ stavby - od
projekce aû po uvedenÌ do provozu -

tzv. Ñna klÌËì. Vych·zÌ ze znalosti ¯ady
provoz˘ zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌ, z je-

jich modernizacÌ Ëi rekonstrukcÌ, odbor-
n˝ch znalostÌ jednotliv˝ch technologic-
k˝ch celk˘ a detailnÌho rozboru zahra-
niËnÌch zkuöenostÌ. JejÌ specialistÈ apli-
kujÌ svÈ praktickÈ zkuöenosti a pr˘bÏû-

nÏ se ökolÌ nejen v tuzemsku, ale
i v r·mci zahraniËnÌch st·ûÌ. Realizuje

nejnovÏjöÌ svÏtovÈ technologie a na Ëes-
kÈm trhu zastupuje p¯ednÌ svÏtovÈ fir-
my z oblasti zdravotnickÈho za¯ÌzenÌ

a technologiÌ, jako nap¯. Hill-Rom, Ni-
pro, Meteka, Burdick, Medtronic a Spa-

celabs Medical. PURO-KLIMA, a. s. je
majoritnÌm vlastnÌkem Anensk˝ch sla-

tinn˝ch l·znÌ v L·znÌch BÏlohrad.

AnenskÈ slatinnÈ l·znÏ, a. s.
DneönÌ AnenskÈ slatinnÈ l·znÏ v L·z-
nÌch BÏlohrad byly p¯ed rokem 1989

souË·stÌ St·tnÌch l·znÌ PodÏbrady.
V r·mci restitucÌ byla Ë·st majetku vr·-
cena rodinÏ p˘vodnÌho majitele MUDr.
JaneËka a zbytek privatizov·n. V roce

1992 byla zaloûena akciov· spoleËnost,
kter· se vr·tila k p˘vodnÌmu n·zvu

AnenskÈ slatinnÈ l·znÏ. V pr˘bÏhu po-
slednÌch let AnenskÈ slatinnÈ l·znÏ v˝-
raznÏ zmÏnily tv·¯. V roce 1991 byla

ukonËena rekonstrukce balneoprovozu
a zprovoznÏn rehabilitaËnÌ bazÈn. Na

konci roku 1995 byl do provozu uveden
novÏ postaven˝ l·zeÚsk˝ hotel Anna

Marie, jenû mj. nabÌzÌ zajÌmavÏ ¯eöenÈ
prostory, restauraci, saunu a modernÏ
vybaven˝ p¯edn·ökov˝ s·l. V roce 1998
byla dokonËena dostavba a rekonstruk-
ce hotelu Grand. L·znÏ tak zÌskaly mo-
dernÌ kuchyni s jÌdelnou a 41 l˘ûek na-
vÌc v komfortnÌch pokojÌch. Ve stejnÈm
roce byla ukonËena dostavba lÈËebnÈ-
ho pavilonu, propojenÈho s hotelem

Grand. HostÈ majÌ k dispozici prostory
pro individu·lnÌ terapii a bezbariÈrov˝
p¯Ìstup ke vöem l·zeÚsk˝m procedur·m
i ke svÈmu lÈka¯i. V n·sledujÌcÌch letech

se poda¯ilo v p˘vodnÌm stylu zrekon-
struovat vilu Karluöku, kter· slouûÌ

k ubytov·nÌ a kompletnÏ zmodernizo-
vat l·zeÚsk˝ hotel JaneËek. V roce 2003

byl do provozu uveden rehabilitaËnÏ
plaveck˝ bazÈn v are·lu hotelu Grand.
L·znÏ se orientujÌ na onemocnÏnÌ po-
hybovÈho ˙strojÌ, revmatickÈ choroby,
bolesti p·te¯e, BechtÏrevovu chorobu,
artrÛzy, stavy po ˙razech a ortopedic-
k˝ch operacÌch, ko¯enovÈ syndromy p¯i
onemocnÏnÌ p·te¯e a chabÈ perifernÌ

obrny. DalöÌ indikacÌ je lÈËba deformu-
jÌcÌch jizev po ˙razech a pop·lenin·ch.
Z·kladnÌm p¯ÌrodnÌm lÈËiv˝m zdrojem

je slatinn· sirnoûelezit· raöelina.

l · z n Ï
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Stánek hl.m. Prahy
získal na World Travel
Market, který se ko-
nal 10. až 13. listopa-
du v Londýně, cenu
za nejlepší turistickou
prezentaci. Význam
ocenění je mimořád-
ný. WTM Londýn je vy-

soce prestižním a svým způsobem nejvýznam-
nějším veletrhem cestovního ruchu na světě. Le-
tos se jej  zúčastnilo na šest set padesát vysta-
vovatelů. Význam ceny za mimořádně kvalitní
prezentaci nemá jen morální dimenzi. Je praktic-
kým odrazem faktu konstatovaného britským
odborným časopisem Travel Magazine, který
Prahu vyhodnotil jako třetí nejoblíbenější cíl
městského turismu v Evropě po Paříži a Barcelo-
ně, ale před Vídní, Berlínem, Amsterodamem aj.
Londýnské první místo je již třetí v tomto roce.
V lednu obdržela Praha první cenu na veletrhu
Slovakiatour v Bratislavě za nejlepší zahraniční
expozici. V březnu na francouzském veletrhu Ma-
hana v Lyonu za nejlepší prezentaci tzv. „Zlatý
Guignole“. Lze tedy konstatovat, že veletržní tu-
ristická prezentace Prahy je jednou z nejkvalit-
nějších v Evropě a vzhledem k rychlému návratu
návštěvnosti do hlavního města, jednou z nej-
efektivnějších.

Ocenění v Londýně je konstatováním, že Praha
opět dosáhla pozici na výsluní zájmu turistů, a to
pouhý rok ještě dlouho po povodních šířených
démonických zvěstí o tom,  jak to nevypadá v Če-
ské republice. Nejen přírodní živel, ale přede-
vším lidská hloupost, nemající v obdobně posti-
žených evropských zemích obdoby,  tato ostinát-
ně vedená kampaň, způsobila české ekonomice
další obrovské škody v řádu desítek miliard ko-
run v podobě nerealizovaného zahraničního in-
kasa. 

➤➤ www.praha-mesto.cz
➤➤ www.pis.cz
➤➤ www.worldtravelmart.co.uk

o  n · s

Praha nejlepöÌ 
na World Travel 
Market London

2003
Liga pro cestovní ruch & Hostinec a penzion „U Če-

ské koruny“ v Lipnici nad Sázavou a vydavatel Všu-
dybylu zvali na Koktejl party Ligy pro cestovní ruch.
Ta předchozí, 1. října, se konala v Plzeňské restaura-
ci Obecního domu v Praze a byla věnována setkání
přátel přátel Sezimova Ústí. Měltě jsem tušení, že
udělat ji přímo v Sezimáku, řada rodáků i přátel přá-
tel Sezimova Ústí by nepřijela. Na další Ligu jsme už
ale našli odvahu zvát mimo Prahu, do ještě menší
obce. A protože osobnosti táhnou, rozhodli jsme se
pro Lipnici nad Sázavou a nově rekonstruovaný  Hos-
tinec a penzion „U České koruny“, v jehož zdech ve
své rodné obci Jaroslav Hašek tvořil ve světě nejpře-
kládanější český titul „Osudy dobrého vojáka Švejka
za světové války“. Spolu s hlavními důvody: osvětou,
setkáváním se lidí, prezentací Lipnice nad Sázavou
a Hostince „U České koruny“ měla tato listopadová
Koktejl party ještě jeden důvod, a to završení tříleté-
ho cyklu vydávání časopisu Všudybyl, jehož třicátý
sešit nyní pročítáte. 

➤➤ www.hasektour.cz 
➤➤ www.e-vsudybyl.cz
➤➤ www.interbus.cz
➤➤ www.templarske-sklepy.cz
➤➤ www.prazdroj.cz
➤➤ www.borioca.cz

Koktejl party 
Ligy pro 

cestovnÌ ruch
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Top modelky 
v hotelu Pa¯Ìû

Hotel Paříž Praha byl místem setkání světových top
modelek Terezy Maxové, Evy Herzigové, Petry Něm-
cové, Simony Krainové a Alek Wek, návrhářů Oliviera
Lapida, Alexandra Gapčuka a dalších osobností
s novináři k charitativní akci „„ŠŠppiiččkkyy  ssvvěěttoovvééhhoo  mmoo--
ddeelliinngguu  aa  NNaaddaaccee  TTeerreezzyy  MMaaxxoovvéé  pprroo  ooppuuššttěěnnéé  dděěttii““,
která se pod záštitou našeho prezidenta prof. Vác-
lava Klause uskutečnila ten samý den 23. listopadu
večer ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. 

➤➤ www.nadacetm.cz
➤➤ www.hotel-pariz.cz
➤➤ www.sekyragroup.cz
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Pult centralizovanÈ ochrany
SBA - Expert, a.s. poskytuje služby dálkového do-

hledu nad zabezpečovacími, protipožárními a ostat-
ními technologickými systémy s poskytnutím služby
výjezdu vozidel zásahových jednotek. V souladu
s nejmodernějšími trendy je schopen zajišťovat dál-
kovou správu a monitorování obrazovým záznamem.
Za použití kvalitní výkonné techniky a obslužných
programů zajišťuje prostřednictvím odborně připra-
vených pracovníků nepřetržité střežení v zájmu svých
klientů. K monitorování objektů používá technologie
Radom WRS 32, poskytující úplné informace o stavu
objektu. Přenos informací je zajišťován pomocí:
a) telefonní linky; b) GSM; c) internetu.

V případech požadavků na vysokou bezpečnost
může být přenos dat zajišťován dvěma i více na sobě
nezávislými cestami.

MonitorovacÌ centrum 
Monitorovací centrum společnosti SBA-Expert,

a.s. zajišťuje vyhodnocování informací z území celé
České republiky. V případě převzetí poplachové in-
formace operátor vysílá k objektu vozidlo zásahové
skupiny. Posádky vozidel tvoří profesionálně trénova-
ní a školení pracovníci, vybavení pomůckami a pro-
středky, umožňujícími provést kvalitní zásah. Na vy-
žádání klienta operátor zpracovává výpis událostí,
který obsahuje komplexní informaci o dění v objektu.
Koordinuje preventivní kontroly (patroly) objektu zá-
sahovou skupinou i bez přijetí poplachové informa-
ce. Členové zásahové skupiny zajišťují střežení napa-
deného objektu do příjezdu Policie ČR a klienta. Na
vyžádání klienta zásahové skupiny asistují při ne-
standardních situacích v objektu klienta (evakuace
apod.). Posádky zásahového vozidla mohou zajišťo-
vat transport klíčů, případně kontaktních osob ke
smluvním objektům. SBA-Expert, a.s garantuje po-
skytování souboru kvalitních služeb. Na případné
škody vzniklé z odpovědnosti za činnost je v dosta-
tečné výši pojištěn u České pojišťovny, a.s.

P¯ipojenÌ telefonnÌ linkou
Přenos prostřednictvím pevné telefonní linky je nej-

jednodušší a nejlevnější. Zabezpečovací zařízení po-
mocí digitálního komunikátoru předá monitorovací-
mu centru - pultu centrální ochrany - veškeré událos-
ti a změny v systému (otevření, uzavření, poplachy,
poruchy, testovací signály). Vhodnou volbou komu-
nikačních formátů lze docílit velmi rychlého přenosu
zpráv (specifikace osoby manipulující se systémem,
umístění poplachové smyčky, typ poplachu či poru-

chy, automatic-
ký test a jiné).
Zpracovávání dat je
prováděno zařízením
Radom WRS 32. Cílem je
zajistit maximální možný objem
dat získatelných z daného objektu tak,
aby operátoři pracovali s co nejkomplexnějším
souborem informací. Výstupem mohou být výpisy
z jednotlivých objektů, předávané klientům v tištěné
nebo elektronické podobě. Správným vyhodnocením
sledu událostí lze předejít planým výjezdům. V přípa-
dě skutečného napadení objektu pak lze účinněji ko-
ordinovat činnost zásahové skupiny a zvýšit tak efek-
tivnost a účinnost vlastního zásahu.

P¯ipojenÌ GSM 
Objektové zařízení, vysílač GSM Radom, umožňuje

aplikaci elektronického zabezpečovacího systému
v místě, kde není zaveden telefon, případně kde jsou
požadavky ze strany zákazníka na přenos pomocí té-
to technologie. Jedná se o zařízení, které poskytuje
bezpečnější úroveň přenosu při využití služby SMS
(krátkých textových zpráv). Přenos informací z elekt-
ronického zabezpečovacího systému do pultu cent-
rální ochrany je obdobný jako u pevné telefonní linky.
I on využívá digitálního komunikátoru ústředny elekt-
ronického zabezpečovacího systému. K přenosu

GSM je možno využít služeb všech operátorů GSM, tj.
Eurotel, T-Mobile i Oskar.

DuplicitnÌ p¯ipojenÌ pevnou telefonnÌ
linkou a GSM 

Duplicitní přenos dat je nejspolehlivějším řešením
monitoringu zabezpečených objektů. Všechny zprávy
o dění v objektu jsou pultu centrální ochrany předá-
vány po telefonní lince. GSM vysílač je v tomto přípa-
dě rovněž připojen na programovatelné výstupy
ústředny elektronického zabezpečovacího systému

a jeho prostřednictvím je prováděna verifikace klíčo-
vých informací. Tím je docíleno zaručeného přenosu
poplachového stavu i v případě napadení telefonní
linky nebo jejího technického selhání. Uvedený způ-
sob připojení je používán především u objektů tzv.
„vyšších rizik“, kde je kladen důraz na spolehlivost
přenosu.

Kr·tkodobÈ st¯eûenÌ objekt˘ elektronic-
k˝m zabezpeËovacÌm systÈmem

Pro klienty, kteří vyžadují operativní zajištění bez-
pečnosti svého objektu, nabízíme využití přenosných
(mobilních) souprav elektronických zabezpečova-
cích systémů. Ty se skládají z bezdrátových prvků
(ústředny, 4 ks pohybových detektorů, sirény a 3 ks
dálkového ovládání). Postačí k zabezpečení menší-
ho skladu, bytu či kanceláře. Aplikace se provádí

b e z p e Ë n o s t

Sluûby 
d·lkovÈho 
dohledu
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vhodným rozmístěním jednotlivých
prvků ve střeženém prostoru. In-
stalace trvá maximálně 20 minut.
Podmínkou je funkční telefonní lin-
ka a zdroj 220-230 V.

Technologie monitorov·nÌ
objekt˘ systÈmy CCTV

SBA-Expert, a.s. je v návaznosti
na uvedené technologie schopen
poskytnout dálkovou správu ob-
jektových zařízení, monitorování
objektů pomocí přenosu videosig-
nálu ze střežených objektů. Spoje-
ním klasického elektronického za-
bezpečovacího systému s přímým
sledováním objektu cestou uzavře-
ného televizního okruhu CCTV (Clo-
sed Circuit Television). K přenosu
signálu využívá buď pevného inter-

netového připojení, nebo vysílače GPRS (Gene-
ral Packet Radio Service). Tím se výrazně zvyšu-
je účinnost zabezpečení a následně efektivnost
činnosti zásahové skupiny v případě narušení
objektu. Tento způsob umožňuje nepřetržitý vi-
zuální kontakt s objektem a celou řadu operací
na úrovni správy zařízení. Podmínkou jeho pou-
žití je však poměrně náročné řešení s použitím
speciální techniky.

SSBBAA--EExxppeerrtt,,  aa..ss..
Kongresové centrum Praha
Na Pankráci 17–19/1685, 140 21 Praha 4
mobil: 603 517 970, 728 642 063, 602 430 920
tel./fax: 261 174 196
e-mail: info@sbaexpert.cz
➤➤ www.sbaexpert.cz 

Beaujolais
2003

v i n o  i n  v e r i t a s

19. listopadu již od půl osmé večer v dobré spo-
lečnosti v Praze v Restaurantu u Kolowrata ve  Vald-
štejnské ulici čekala řada hostů na půlnoc, tedy na
čtvrtek 20. listopadu, na příchod nového Beaujolais.
Čekání to bylo příjemné. O to se postarali spolu s no-
vým šéfkuchařem Restaurantu u Kolowrata panem
Robertem Neradem a jeho specialitami decentně
stylový jazz band a další dva spolupořadatelé Rein-
stein Valtice a ŠSV Velké Pavlovice, jejichž vína pre-
zentoval sommelier pan Radek Bodlák. 
➤➤ www.vipservis.cz
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InfoMapa 
je co do obsahu a funkčnosti ojedinělým soubo-

rem informací, lokalizovaných již v 600 podrob-
ných mapových podkladech měst a obcí propoje-
ných do „Street Atlasu“ České  republiky, doplně-
ných podobně obsáhlým „Street Atlasem“ Sloven-
ské republiky s informacemi a uliční síti měst nad
5000 obyvatel. Kde jinde tak snadno najít lokalitu
z databáze obcí a částí obcí, 42.970 ulic a náměs-
tí, adres s popisným nebo orientačním číslem do-
mu? Kde jinde než v databázi územně identifikač-
ního registru adres hledat podle územně správní-
ho členění (kraje, obce s rozšířenou působností,
katastry) nebo zvolit některý ze 150.000 lokalizo-
vaných „objektů zájmu“ (bankomaty, čerpací sta-
nice, restaurace, hotely). Kde jinde vyhledaný ob-
jekt zobrazit na mapě, prohlížet si vybavenost oko-
lí? Najít autoservisy jen pro konkrétní typ vozidla,
bankomaty pro určitý typ karty nebo provozované
určitou bankou?  Kde najít jen v jednom kraji nebo
v celém Česku ulice, které mají v názvu slovo „hlav-
ní“,  nebo všech hor, které se jmenují „Špičák“
(v Česku jich je 50)? I u té nejmenší vesničky se
můžeme dozvědět, na který finanční, katastrální,
matriční, pozemkový nebo celní úřad se obracet.
V každém místě Česka na jedno „kliknutí“ víme, ke
kterému kraji, obci či katastru náleží.

Vyhled·nÌ nejkratöÌ 
nebo nejrychlejöÌ trasy 

Ke klasickým nástrojům InfoMapy patří vyhledá-
ní nejkratší nebo nejrychlejší trasy autem s itinerá-
řem ve dvou stupních podrobnosti a výpočtem ná-
kladů na pohonné hmoty. Nalezení např. všech
čerpacích stanic oblíbené značky podél plánované
trasy, zobrazení signálu přijímače satelitní naviga-
ce (GPS), vyhledání místa podle souřadnic v něko-
lika formátech,  měření vzdáleností, kreslení do
mapy. 

VlastnÌ mapa o aktivit·ch
podniku

Stále více jsou vyhledávány
nástroje pro vizualizaci vlast-
ních aktivit v mapách, geokó-
dování, mapování uživatelských
informací a statistické vyhodno-
cování. InfoMapa je otevřený pro-
dukt pro import hotových databází,
vytvoření nových uživatelských vrstev
a jejich další analýzu. Vizualizací dat na geo-
grafickém základě dochází k zásadnímu zhodno-
cení informací. Nový pohled na adresy zákazníků,

obchodní místa, sklady, stavby nebo naopak na
aktivity konkurence s možností doplnění o další
demografické údaje přináší zajímavé a někdy až

nečekané výsledky. Takto vytvořená „vlastní ma-
pa“ informací o aktivitách podniku mezi jednotlivý-
mi stupni řízení - od managementu přes obchodní-
ky až po podporu zákazníků - je velmi efektivním
a účelným nástrojem. 

Pod kter˝ finanËnÌ, katastr·lnÌ, matriËnÌ, 
pozemkov˝ nebo celnÌ ˙¯ad pat¯Ì,

PPJJssoofftt  ss..rr..oo..
Služská 27, 182 00 Praha 8
obchodní ředitelka Ing. Jitka Urbanová
tel./fax: 284 686 087, 284 688 221–2
mobil: 606 622 033
e-mail: urbanova@pjsoft.cz 
➤➤ www.pjsoft.cz

Novoměstský (kvasnicový)
ležák světlý i tmavý 11°

otevřený v minulém století 
na Novém Městě Pražském

Speciality české kuchyně
včetně vyhlášeného pečeného kolena

Alešova galerie:
originální panoptikum pražského 

Podskalí a Perlovy ulice

Exkurze pivovarem 
s odborným výkladem v bezprostřední 

blízkosti Václavského náměstí

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

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

e-mail: sales@npivovar.cz

www.npivovar.cz

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR
PJsoft s.r.o. oznamuje vyd·nÌ 11.
verze geografickÈho informaËnÌ-

ho systÈmu InfoMapa.

i u nejmenöÌ 
vesniËky 

g e o g r a f i c k ˝  i n f o r m a Ë n Ì  s y s t È m  
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St¯eda 7. ledna 
1177..0000––2200..0000  Propagace v cestovním ruchu je té-
matem klubového večeru Asociace cestovních kan-
celáří České republiky, který se již  tradičně uskuteč-
ní v předvečer zahájení veletrhů v kongresovém a bu-
siness hotelu Voroněž Brno. 
Pokud bych si k tomuto tématu mohl dovolit po-
známku, rád bych konstatoval, že málokteré hospo-
dářské odvětví má ve svém rámci tak propracovanou
a intenzivně využívanou oblast propagace, jako ces-
tovní ruch. Právě díky podnikatelským subjektům
a samosprávám se v cestovním ruchu částečně daří
eliminovat důsledky neblahého statusu quo, dlouho-
době poškozujícího ekonomické zájmy České repub-
liky. Propagace cestovního ruchu (na rozdíl od pro-
pagace v cestovním ruchu) nejenže se blíží nule, ale
bývá i záporná. Státníci a kormidelníci české ekono-
miky, dosud nevzali na vědomí jedinečnou schop-
nost cestovního ruchu vnášet peníze do národního
hospodářského systému. Ale když už z hospodář-
ských důvodu existuje např. (sice jiným) státem (je-
hož ekonomika se s tou naší rozhodně nedá srovná-
vat) podporovaný program „Visit USA“, třeba to ně-
komu někdy dojde i u nás v Česku.

»tvrtek 8. ledna 
1100..0000––1188..0000 MMeeeettiinngg  PPooiinntt  – kontraktačně infor-
mační setkání se zahraničními touroperátory a novi-
náři. 
1100..3300––1111..3300    OOffiicciiáállnníí  jjeeddnnoottnnáá  kkllaassiiffiikkaaccee  uubbyyttoo--
vvaaccíícchh  zzaařříízzeenníí – seminář Sdružení podnikatelů v po-
hostinství a cestovním ruchu HO.RE.KA ČR. 
1111..0000––1133..0000    BBrrnnoo  ––  mměěssttoo  uupprroossttřřeedd  EEvvrrooppyy...... fes-
tival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří 2004 – pre-
zentační tisková konference projektu statutárního
města Brna a SNIP & CO, reklamní společnosti,
s. r. o.
1122..0000––1144..0000    ZZeelleennéé  pprráázzddnniinnyy,,  HHeerriittaaggee  TTrraaiillss
aa PPrráázzddnniinnyy  nnaa  vveennkkoovvěě – Evropské centrum pro eko-
agroturistiku ECEAT CZ prezentuje nové značky profe-
sionálních produktů cestovního ruchu českých mi-
kroregionů a krajů. 
1122..0000––1144..0000    ČČeesskkáá  aassoocciiaaccee  nnoovviinnáářřůů  aa ppuubblliicciissttůů
vv cceessttoovvnníímm  rruucchhuu - zasedání a prezentace v pavilo-
nu E, Press Center.

1133..0000––1155..0000 OObbcchhooddnníí  ddůůmm  ttuurriissttiicckkééhhoo  pprroodduukkttuu
– seminář CzechTourism.
1177..0000––1188..0000 RReeggiioonn  RReeggiinnaa  22000044,,  PPrrooffii  GGOO  22000044
aa TToopp  GGuuiiddee  22000044  – slavnostní vyhlášení výsledků
soutěží organizovaných EfektMediA, spol. s r. o.
v pavilonu A3, sál Morava.

2200..0000––2233..0000  SSppoolleeččeennsskkýý  vveeččeerr  vveelleettrrhhůů  GGOO  22000044
aa RREEGGIIOONNTTOOUURR  22000044  – organizovaný Veletrhy Brno,
a.s. a Agency FCT, s. r. o. s vyhodnocením nejlepšího
muzea v Česku a vyhlášením výsledků soutěže o nej-
lepší produkt cestovního ruchu v hotelu International.

P·tek 9. ledna 
HHeejjttmmaannsskkýý  ddeenn  – celostátní setkání hejtmanů v Brně
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing.
Stanislava Juránka.  
1100..0000––1188..0000 MMeeeettiinngg  PPooiinntt – kontraktačně infor-

mační setkání se zahraničními touroperátory a novi-
náři. 
1100..0000 KKoonnffeerreennccee  oo rroozzvvoojjii  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  vv ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee – pořadatel konference Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Témata: novelizace Zákona o cestov-
ním ruchu č. 159/1999 Sb., strukturální fondy Evrop-
ské unie, malé a střední podnikání versus kraje.
1100..0000––1122..0000 ZZáássaaddyy  ddůůvvěěrryyhhooddnnééhhoo  oobbcchhooddoovváánníí
ppoo  IInntteerrnneettuu  – pořadatel Asociace leteckých provozo-
vatelů ČR ve spolupráci se Sdružením pro certifikaci
systémů jakosti CQS.
1111..0000––1122..0000  PPrreezzeennttaaccee  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee - po-
řadatel Olomoucký kraj.
1133..0000––1155..0000 SSyyssttéémmyy  řříízzeenníí  kkvvaalliittyy  vv cceessttoovvnníímm  rruu--
cchhuu – ISO 9000 – pořadatelé Sdružení pro certifikaci
systémů jakosti CQS a Citellus s.r.o.
1133..0000––1166..0000 ÚÚlloohhaa  KKlluubbuu  ččeesskkýýcchh  ttuurriissttůů  ppřřii  rroozzvvoo--
jjii  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu – Klub českých turistů přichází
s tématy: značené turistické trasy v Česku a jejich op-
timalizace; naučné stezky, jezdecké stezky, lyžařské
trasy a bikerské trasy; vybavení turistických tras;
spolupráce KČT s obcemi a kraji a mezinárodní turis-
tické trasy (Svatojakubská cesta); jednotná klasifika-
ce ubytovacích kapacit.
2200..0000––2244..0000 SSppoolleeččeennsskkýý  pplleess  cceessttoovvaatteellůů - pořá-
dá v Besedním domě Agency FCT, s.r.o.

Sobota 10. ledna
GGOO  ššoouu  ss PPoollíívvkkoouu  aanneebb  BBaavvttee  ssee  ss BBoollkkeemm – celo-
denní program pro rodiny  s dětmi v pavilonu D. Po-
řádá Propag Servis.

»tvrtek aû nedÏle 8.ñ11. ledna
SSCCHHOOLLAA  TTOOUURR  22000044  ––  3. workshop odborných škol
v oblasti cestovního ruchu – prezentaci škol, student-
ských prací, školních pomůcek, nabídku studijních
možností a pracovních míst, výměnu zkušeností me-
zi školami a pedagogy, tematické semináře, prezen-
tace odborné literatury připravily Veletrhy Brno,
a.s. v pavilonu B.
GGOO  KKAAMMEERRAA  22000044  – CK Livingstone pořádá VII. roč-
ník festivalu filmů, fotografií a publikací s cestovatel-
skou tematikou v Kongresovém centru Brno s hlav-
ním tématem Indonésie.
VVýýssttaavvaa  ffoottooggrraaffiiíí  ––vv ppaavviilloonnuu  AA22,, pořadatel Camera
Incognita.
JJiiřříí  KKoollbbaabbaa  ––  VVýýssttaavvaa  ffoottooggrraaffiiíí – v pavilonu A2. Po-
řádá Dialog plus s. r. o.

➤➤➤➤ ➤➤➤➤ wwwwww..bbvvvv..cczz//ggoo

Ve dnech 8.ñ11. ledna 2004 v souvi-
slosti s veletrhy cestovnÌho ruchu
opÏt brnÏnskÈ v˝staviötÏ navötÌvÌ
desetitisÌce lidÌ ñ laick˝ch i odbor-
n˝ch n·vötÏvnÌk˘, vystavovatel˘

vËetnÏ touroper·tor˘ z celÈho svÏ-
ta. CÌlem ¯ady z nich bude sezn·mit
se s nabÌdkou region˘ »eskÈ repub-
liky, najÌt partnery a oslovit koupÏ-
schopnou popt·vku. Ve spolupr·ci

s garanty veletrh˘, profesnÌmi
a oborov˝mi asociacemi a krajsk˝mi
˙zemnÏ samospr·vn˝mi celky je p¯i-

praven doprovodn˝ program tak,
aby reagoval na aktu·lnÌ problÈmy
a p¯in·öel nov· tÈmata umoûÚujÌcÌ
rozvoj tohoto öirokospektr·lnÌho

multioborovÈho odvÏtvÌ. 

Doprovodn˝ program veletrh˘ 
GO a Regiontour 2004



Asi za hodinu jsem p¯iöel k sobÏ
Kotvím i střechu. Taky že jo! Nárazový vítr zkouší, co
Gema vydrží. Trochu jsem si zdříml. Za hodinu jsem
přišel k sobě. Ale nejen že se mi nechtělo vstávat, ale
ani pohnout víčky. Stálo mne ohromné úsilí probrat
se a začít vařit. Uprostřed stanu placatý šutr a na
něm vařič. Po večeři mi opět jakákoliv aktivita dělá
problémy. Čekám, až doprší. Vylézám ze stanu umýt
sebe i nádobí. Když je po všem a jsem venku, rozho-
dl jsem se pro obchůzku plesa. A jak řekli, tak uděla-
li. Kolem půl osmé zalézám do spacáku. Zítra bych se
rád podíval na Zuby Peleaze.

Co s voln˝m Ëasem
1122..77.. 8.30 Krásný den. Modrá obloha. Zlaté slunce.
Tak na tohle jsem se těšil, když jsem trčel neskuteč-

né týdny a měsíce u počítače. Kus deníku píšu bě-
hem konzumace poridge, ale honem toho nechá-
vám, studený se už pozřít nedá vůbec. Odcházím
v 11 hodin. Šlapu zpátky do sedélka. Odtud na vrchol
Custura 2457 m a po žlutém kříži na Papušu
2508 m. Sousední vrchol je Peleaga. Počasí je už za-
se, že by každou chvíli mohlo pršet. Scházím raději
k plesům po červeném pruhu a potom po šutrácích.
V 15.45 u Lacu Mare nacházím místo na stan. Vařím
venku. Bolí mne páteř. Zřejmě jsem si poté, co jsem
došel, ne včas oblékl teplou mikinu a bundu. Každou
chvíli navíc nějak špatně našlápnu, až mi zatrne

v nártu. Beru si acylpyrin a zalézám do spacáku. Po
osmé se probouzím. Bolí mne břicho. Že by žlučník?
Přepálený špek a česnek – vražedná kombinace. Jdu
tam, kam i císař chodí pěšky. Hned je mi lépe. Do de-
seti rozjímám nad mapami, co s volným časem.

Je to d¯ina!
Kapky bubnují o tropiko. Nějakou dobu se je

snažím ignorovat. Přece jen mne ale přinutily
procitnout, vylézt ze stanu následovat příkladu.
Nízko nad plesem se kupí černý dekl. Hřebeny
hor v mracích. Vařím před stanem ze spacáku.
Dnešní poridge je obzvláště hnusný. Prší mi do
stanu. Zatahuji tropiko a jdu si zdřímnout. Ne-
zbývá mi než konstatovat: „Je to dřina!“ Právě

jsem se opět probudil. Je čas oběda. Na tropiko stá-
le bubnuje déšť. Ve 12.30 se utišil. Donutil jsem se jít
ven a pro vodu. Bos. Ve 12.45 už zase poprchává.
V 15.30 se probouzím. Jdu do plesa pro placatý šutr.
Instaluji jej ve stanu a vařím jedním vrzem bujón s ci-
bulí. Poté, co ho kus ujím, sypu do něj sušené mléko,

brkaši, majoránku, sůl a kmín. Nakonec nakrájený
špek. V bříšku jako v pokojíčku.

ÑNa samotÏ u lesaì
V 17.15 vylézám. Musím. Ledva jsem venku, zjišťuji,
že roh stanu je pod vodou. Kolem něj i pod podláž-
kou jezérko. V dešti dlabu peruánskou lžící hlínu, rvu

drny a kameny. Voda odtéká. Mokrý vítězně zalézám
do spacáku s otázkou: Vyčůral jsem se? Nevím. Zato
venku. Jako ve filmu „Na samotě u lesa“, kde scénář
kázal panu Kemrovi konstatovat cosi o pršení. 18.30
Majestátné velehorské ticho. Neprší.

1144..77.. V 8.45 se probouzím s hlavou v oblacích. Ale
nejen s hlavou, mokrým stanem, vlhkým spacákem
a zkrátka vším. Je vidět sotva na pět metrů. Balvany
slizké. Tráva mokrá. Je to tvrďárna. Ze spacáku mne
jen tak něco nedostane.
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