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Místní, regionální, zemské
i národní ekonomiky těží z to-
ho, že umocňují (často za ce-
nu mystifikací) obecně i glo-
bálně akceptovatelné asocia-
ce, aby s jejich pomocí propa-
govaly sami sebe na domá-
cích i světových odbytištích.
Ale abychom v Česku (řádově
tisíců) podložených spojení,
např. Česko – zemí vynálezce
kontaktní oční čočky Josefa
Vichterleho (stamiliony uživa-
telů) nebo Sigmunda Freuda,
využívali k prosazování hospo-
dářských zájmů Česka? To
spíš obráceně. Ale ani světo-
známý rodák z Nového Jičína
nemůže za to, že se některé
námi volené orgány chovají
tak, jak se chovají, tedy jako
orgány. Všude po světě znají

plzeňské a platí dolary. Ale že v Česku existuje Plzeň, jejíž jméno po
celém světě propagují stovky pivovarů produkující pivo plzeňského
typu a znají miliony spotřebitelů či Jáchymov, jehož zde ražené stříbr-
né tolary iniciovaly nejmocnější měnu světa (miliardy uživatelů), to
úspěšně tutláme. Kdy kdo přijde s heslem: „Umožněme Česku – kraji-
ně, pamětihodnostem, kulturnímu odkazu atd. na nás vydělávat.“
V Česku je posledních dvanáct let ekonomická podstata cestovního
ruchu notoricky ignorována. Místo toho, aby České republice vytvářel
hrubý domácí produkt v objemu celého jejího současného, je coby
hospodářská disciplína většině lidí volný. Už jenom uvažovat nad tím,
jak prostřednictvím cestovního ruchu každoročně získat desítky
miliard dolarů do ekonomiky pak, zdá se, evidentně obtěžuje ty, kteří
mají diametrálně jiné „důležitější záležitosti“, jež musí během svých
volebních mandátů stihnout.

Jaromír Kainc, nakladatel Všudybylu

NNěěkktteerréé  sseemm  vviidděěll,,  žžee  nniicc  nneedděěllaallii,,  nneežž  ppřřeevvlléékkaallii  ssee,,  jjiinnýý  aa  jjiinnýý  kkrroojj
nnaa  sseebbee  bbeerroouuccee;;  jjiinníí  vvyymmýýššlleellii  nnoovvýý  zzppůůssoobb  ssttaavveenníí11,,  aa  ppoo  cchhvvííllii
bboořřiillii  ttoo  zzaassee;;  vv  pprraacceecchh  ttoohhoo  ii  jjiinnééhhoo  ssee  cchhyyttaallii,,  aa  vvššeehhoo  nneecchháávvaallii,,
vvššee  ss  jjaakkoouussii  nneeuussttaalloossttíí..  NNeebboo  jjeessttlliižžee  kkddoo  oodd  ssvvééhhoo  bbřřeemmeennee,,
ss kktteerrýýmmžž  ssee  nnaattááhhaall,,  uummřřeell  nneebb  jjee  ooppuussttiill,,  hhnneedd  ssee  jjiinnýýcchh  nněěkkoolliikk
nnaaššlloo,,  kktteeřříížž  ssee  oo  nněě  ttááhhaallii,,  vvaaddiillii,,  rrvvaallii  aažž  kkuu  ppooddiivvuu..  MMeezziittíímm  žžááddnnýý
zzee  vvššeecchh  nneebbyyll,,  kktteerrýýžž  bbyy  nněěccoo  pprroommlluuvviill,,  uuččiinniill,,  ppoossttaavviill,,  aabbyy  mmuu
ttoohhoo  jjiinníí  nneevvyyssmmáállii,,  nneezzooppáállaallii22,,  nneezzbboořřiillii..  NNěěkkddoo  nněěccoo  ss zznnaammee--
nniittoouu  pprraaccíí  aa  nnáákkllaaddeemm  vvzzdděěllaall,,  zznnaammeenniittěě  ssoobběě  ssee  vv  ttoomm  zzaalliibbuujjee,,
aannťť  mmuu  ttoo  ppřřiijjddaa  jjiinnýý  sskkáácceell,,  zzbboořřiill,,  zzkkaazziill::  ttaakkžžee  sseemm  nneevviidděěll,,  aabbyy
kkddee  kkddoo  ccoo  vv  ttoomm  ssvvěěttěě  uudděěllaall,,  ččeehhoožž  bbyy  zzaassee  nněěkkddoo  nneezzkkaazziill..
NNěěkktteeřříí  aannii  nnaa  jjiinnéé  nneeččeekkaallii,,  bboořřiillii  hhnneedd  ppoo  ssoobběě  ssaammii::  aažž sseemm  ssee
ttéé bblláázznniivvéé  vvrrttkkaavvoossttii  aa  ddaarreemmnníímmuu  kkvvaallttoovváánníí  ddiivviill..

JJaann  AAmmooss  KKoommeennsskkýý, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623
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Od ËtvrteËnÌ Welcome Party
po Sunday Brunch

První akce související s konferencí NFHR ČR se
ale uskutečnila již v předvečer 5. prosince, a to
„Welcome Party“ v hotelu Le Palais****de luxe.
O večerní program druhého dne se na Mikuláše
6. prosince postaral další čelný pražský
pětihvězdičkový Hotel InterContinental Praha.
Součástí jím organizované „Get Together Party“
byla pochopitelně i mikulášská nadílka.
Nejočekávanější společenská událost s
nadělováním se ale odehrála až den po Mikuláši
v sobotu 7. prosince, kdy  Národní federace
hotelů a restaurací České republiky v hotelu
Andel's vyhlašovala výroční ceny.
Nositele čestných titulů z deseti
nominovaných kandidátů
vybrala pětičlenná komise
předchozích „Hoteliérů roku“
ve složení: Iva Havlová
(Hotel Paříž a Casa
Marcello, Praha), JUDr. Jan
Filip (Holiday Inn Prague
Congress Centre), Ing.
Wolfgang Háma (Spa Hotel
Smetana - Vyšehrad, Karlovy

Vary), Ing. Pavel Hlinka Hotel InterContinetal
Praha a Ing. Karel Rada (Hotel Horizont Pec pod
Sněžkou).

Ocenění „Hoteliér & restauratér roku 2002“
převzal generální ředitel hotelů Prague Marriott,
Renaissance Prague a Marriott Executive
Apartments pan Rupprecht Queitsch, a spolu
s tím i věcnou cenu, software pro hotelové služby
Mefisto, v hodnotě čtyř set tisíc korun. Vzápětí ji
ale daroval do veřejné aukce, jejíž výtěžek šel na
dobročinné účely, kde se jejím úspěšným
dražitelem nakonec stal díky svým ředitelům,
Ing. Janu Roháčovi a Ing. Danielu Čadovi, hotel
Jana, Přerov.

Ocenění „Mladý manager roku 2002“ převzala
ředitelka vedoucí restaurací Renaissance

Prague Hotel Martina Havlinová.
Mimořádné ceny pak generální

ředitel Hotelu Holiday Inn Brno
Mojmír Putna a generální ředitel
hotelu Hilton Prague Avner On.

Na postkonferenční program
„Sunday Brunch“ pak na neděli

8. prosince do Francouzské
restaurace Obecního domu zval její

ředitel Ing. Jan Štěpánek.

N·rodnÌ federace hotel˘

a restauracÌ »eskÈ republiky m· od

konce loÚskÈho roku nov˝ v˝konn˝

v˝bor. Ve dnech 6. aû 7. prosince

2002 se totiû v hotelu Andel's

v Praze uskuteËnila 19. konference

N·rodnÌ federace hotel˘

a restauracÌ »eskÈ republiky. Na

novÈ dvouletÈ obdobÌ zde byl

prezidentem NFHR »R zvolen

gener·lnÌ ¯editel Grandhotelu

Pupp Karlovy Vary Roman Vacho;

prvnÌm viceprezidentem

gener·lnÌ ¯editel Crowne Plaza

Prague Klaus Pilz; druh˝m

viceprezidentem ¯editel hotelu

Horizont Pec pod SnÏûkou Karel

Rada; Ëleny prezÌdia: ¯editel

komplexu Hotel Palace ñ

Morava, LuhaËovice Frantiöek

BaËa; gener·lnÌ ¯editel a p¯edseda

p¯edstavenstva spoleËnosti Hotelu International Brno a.s. Pavel

BrdiËka; ¯editel hotelu Horizont, éelezn· Ruda Jaroslav Fischer;

gener·lnÌ ¯editelka Hotelu Pa¯Ìû a Casa Marcello, Praha Iva

Havlov·; ¯editel a p¯edseda p¯edstavenstva Imperial Karlovy Vary

a.s. Ji¯Ì Milsk˝; ¯editel FrancouzskÈ a PlzeÚskÈ restaurace ObecnÌho

domu, Praha Jan ätÏp·nek.

HoteliÈr 
& restauratÈr 

roku 2002

Rupprecht Queitsch 
HoteliÈrem & restauratÈrem roku 2002
GGeenneerráállnníí  řřeeddiitteell  pprraažžsskkéé  ppoobbooččkkyy  MMaarrrriiootttt  IInntteerrnnaa--
ttiioonnaall  HHootteellss,,  IInncc..  RRuupppprreecchhtt  QQuueeiittsscchh  ssee  nnaarrooddiill
vv NNěěmmeecckkuu..  VV  hhootteelloovvéémm  pprrůůmmyysslluu  ppůůssoobbíí  vv mmaannaažžeerr--
sskkýýcchh  ffuunnkkccíícchh  jjiižž  vvííccee  nneežž  ččttvvrrtt  ssttoolleettíí..  PPrroo  ssppoolleečč--
nnoosstt  MMaarrrriiootttt  HHootteellss  IInntteerrnnaattiioonnaall  pprraaccoovvaall  vvee  vveeddeenníí
hhootteellůů  vv  PPaařříížžii,,  LLoonnddýýnněě  aa  AAmmsstteerrddaammuu..  VV  rrooccee  11998899
bbyyll  jjmmeennoovváánn  ggeenneerráállnníímm  řřeeddiitteelleemm  hhootteelluu  HHaammbbuurrgg
MMaarrrriiootttt,,  oo  ttřřii  rrookkyy  ppoozzdděějjii  ggeenneerráállnníímm  řřeeddiitteelleemm  hhoottee--
lluu  MMaarrrriiootttt  FFiinnaanncciiaall  CCeenntteerr  vv  NNeeww  YYoorrkkuu,,  nnáásslleeddnněě
ppaakk  ggeenneerráállnníímm  řřeeddiitteelleemm  hhootteelluu  AAmmsstteerrddaamm  MMaarrrriiootttt..
DDoo  pprraažžsskkéé  ppoobbooččkkyy  nnaassttoouuppiill  vv rrooccee  11999988,,  aabbyy  vveeddll
hhootteell  RReennaaiissssaannccee  PPrraagguuee  aa ootteevvřřeell  nnoovvýý  hhootteell  PPrraagguuee
MMaarrrriiootttt..  PPaann  QQuueeiittsscchh  jjee  aakkttiivvnníímm  ččlleenneemm  ppřřeeddsseedd--
nniiccttvvaa  AAmmeerriicckkéé  oobbcchhooddnníí  kkoommoorryy,,  kkddee  zzaassttáávváá  ffuunnkkccii
ffiinnaannččnnííhhoo  vviicceepprreezziiddeennttaa,,  pprreezziiddeenntteemm  LLiioonnss  CClluubb
AAmmbbaassssaaddoorr  aa aakkttiivvnněě  ssee  ppooddííllíí  nnaa  rroozzššiiřřoovváánníí  zznnaaččkkyy
MMaarrrriiootttt  vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  ddoovvoollttee  mmii,,  aabbyycchh  vváámm  jjmméénneemm  VVššuuddyy--
bbyylluu  bbllaahhooppřřáállaa  kk  oocceenněěnníí..    JJaakkéé  bbyyllyy  vvaaššee  pprrvvnníí  ppooccii--
ttyy,,  kkddyyžž  jjssttee  ssee  ddoozzvvěědděěll,,  žžee  bbuuddeettee  vvyyhhllááššeenn  „„HHootteelliiéé--
rreemm  rrookkuu  22000022““??

Byl jsem velice potěšen a překvapen, že toto prestiž-
ní ocenění z celé řady vynikajících kolegů hoteliérů
připadlo právě mně. „Hoteliér roku“ je totiž nejen oce-
něním top managera v čele hotelu, ale především ho-
telu a jeho výsledků. Vědomí, že bydlí v hotelu, jehož
ředitel je „Hoteliérem roku“, pak velmi příznivě působí
na hosty a klienty hotelu. To, že jsem mohl ocenění
převzít, zdaleka není pouze mojí zásluhou, ale záslu-
hou celého týmu mých spolupracovníků. Už jen z toho

důvodu považuji za
nutné zmínit, že
Marriott je jednou
z nejlepších hotelo-
vých společností
v Evropě. Zaměstnan-
ci našeho týmu mají
opravdovou příležitost
se za pár let vypraco-
vat na manažerskou
pozici. Díky skvělému
týmu, který mě obklo-
puje, jsem se mohl
věnovat i propagaci
našich pražských
hotelů, jejich služeb

v zahraničí a spolu s tím i České republiky jako takové.
To je pro vysokou obsazenost a hospodářské výsledky
velmi důležité. V této oblasti jsme často spolu-
pracovali i s českými orgány veřejné správy. A proto
jsme i ve velmi těžké konkurenci uspěli. 

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  řřííddííttee  nneejjeenn  hhootteell  PPrraagguuee  MMaarrrriiootttt,,  aallee
ii hhootteell  RReennaaiissssaannccee  PPrraagguuee  aa  MMaarrrriiootttt  EExxeeccuuttiivvee
AAppaarrttmmeennttss..    

Všechny tyto produkty spolu úzce souvisí. Stále se
snažíme přijít se zlepšením služeb. Na první polovinu
tohoto roku jsme naplánovali rozsáhlou přestavbu ho-
telu Renaissance Prague, kromě tří nových exkluziv-
ních apartmá zde vznikne i nová restaurace a změní
se prostředí hotelového lobby. Minulý rok jsme právě
v tomto hotelu úspěšně zrekonstruovali banketové
podlaží. Rekonstrukce by měla skončit na počátku
dubna, kdy bude pro naše hosty připraveno příjem-
nější a útulnější prostředí. 

Připravila Kateřina Kamasová

➤➤ www.marriott.com

h o t e l y  a  r e s t a u r a c e
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»esk· centr·la cestovnÌho ruchu zve¯ejnila

v˝sledky Studie o p¯ÌjezdovÈm cestovnÌm

ruchu do »eskÈ republiky v roce 2002.
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Podle každoročního výzkumu,
prováděného firmou Taylor
Nelson Sofres Factum, s.r.o.,
se pprrůůmměěrrnnáá  ddééllkkaa  ppoobbyyttuu
zzaahhrraanniiččnníícchh  ttuurriissttůů  vv ČČeesskkuu

oproti roku 2001 (6,3 dne) snížila v roce 2002 na
5,7 dne. Nejdéle zde pobývají Američané,
Kanaďané a Rusové (shodně 9,8 dne). Pak
následují Izraelci (8 dní) a Belgičané (7 dní).
Nejkratší dobu zde tráví Poláci (4 dny) Němci (4,4)
a turisté z Rakouska (4,5). 

„Ačkoli ddooššlloo  kkee  zzvvýýššeenníí  pprrůůmměěrrnnýýcchh  vvýýddaajjůů turistů
během pobytu u nás z 57 USD v roce 2001 na 61
USD v roce letošním, cceellkkoovvéé  ddeevviizzoovvéé  ppřřííjjmmyy
zz cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  kklleessllyy,“ řekl ředitel České
centrály cestovního ruchu, David Gladiš. Podle
České národní banky poklesly devizové příjmy ve
třetím čtvrtletí o 33 % Kč (24,6 % v Euro a 16,7 %
v USD). Nejsilnější vliv na tak dramatický pokles
mají samozřejmě srpnové povodně, ale klesající
tendence je znát již od začátku letošního roku.

Nejvíce v Česku v roce 2002
tradičně utratili Japonci (96
USD na osobu a den),
následují Španělé s 93 dolary
a Rusové s 92 dolary
na osobu a den. Nejmenší

výdaje v Česku mají Slováci (26 USD /osoba
/den) a Poláci (21 USD /osoba/den). Celkově zde
nejvíce utrácejí Japonci (za celou dobu svého
pobytu, což je v průměru 6,9 dne, zde utratí 662,4
USD) a Američané, kteří za den utratí v průměru
„jen“ 66 dolarů, stráví zde však téměř deset dní
a celková suma, kterou zde zanechají, tak činí
646,8 USD na osobu.

Cílem Studie o příjezdovém cestovním ruchu do
Česka je zjištění spotřebního chování zahraničních
návštěvníků. Výzkum byl uskutečněn ve třech
vlnách (květen/červen, červenec/srpen
a září/říjen 2002) na vybraných hraničních
přechodech, včetně letiště Praha-Ruzyně a dvou
železničních nádraží v Praze. Celkem bylo
dotázáno 9600 respondentů ze 17 zemí světa.

➤➤ www.visitczechia.cz

»esk· centr·la cestovnÌho ruchu je p¯ÌspÏvkovou organizacÌ Ministerstva
pro mÌstnÌ rozvoj »eskÈ republiky. CÌlem je propagace »eska jako l·kavÈ
turistickÈ destinace. CestovnÌ ruch je v˝znamn˝m faktorem ËeskÈ
ekonomiky: devizovÈ p¯Ìjmy z cestovnÌho ruchu v roce 2001 dos·hly
118,13 mld. KË, tvo¯ily 5,5 % HDP a podÌlely se 9,3 % na celkovÈ hodnotÏ
exportu »eska. P¯Ìmo v cestovnÌm ruchu bylo vloni zamÏstn·no 112 400
osob (2,37 %), celkov· zamÏstnanost (vËetnÏ nep¯ÌmÈ) byla 490 700
pracovnÌch mÌst (10,3 %), tzn., ûe kaûd˝ des·t˝ ËlovÏk je zamÏstn·n
v cestovnÌm ruchu nebo souvisejÌcÌm odvÏtvÌ. 

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR
Otevřený v minulém století 
na Novém Městě Pražském

Novoměstský (kvasnicový) 

ležák světlý i tmavý 11°

Novoměstský pivovar s.r.o.

Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

tel./fax: 222 232 448

222 231 662

e-mail: sales@npivovar.cz

www.npivovar.cz

Speciality české kuchyně

včetně vyhlášeného pečeného kolena
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Václavského náměstí
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Pr˘mÏrn· doba pobytu 
zahraniËnÌch turist˘ v roce 2002 (ve dnech)
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TToouuttoo  úúvvaahhoouu  jjsseemm  zzaaččaall  ppoovvííddáánníí  ssii  ss
ppřřeeddsseeddoouu  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  ffiirrmmyy  SSnněěžžkkaa,,    vvýýrroobbnníí
ddrruužžssttvvoo  NNáácchhoodd  IInngg..  MMiilloossllaavveemm  ČČeerrmmáákkeemm
aa zzeeppttaall  ssee  jjeejj,,  jjaakk  vvnníímmáá  cceessttoovvnníí  rruucchh..

Jako manažer hodně cestuji za byznysem a je
jasné, že pokud do Česka přijede hodně turistů
a obchodníků, napomáhá to všemu. Obchodníkům
to zvyšuje obrat, posiluje prestiž země a ekonomika
jde nahoru. Cestovní ruch je nutnou podmínkou,
aby byznys fungoval. Naší snahou by proto mělo
být, aby v Česku bylo na co koukat a aby sem
jezdilo co nejvíce turistů.

VV  sseeddmméémm  vvyyddáánníí  llooňňsskkééhhoo  VVššuuddyybbyylluu  ((nnaa  ssttrr..  77))
JJUUDDrr..  JJiiřříí  ŠŠiimmáánněě  řřííkkáá::  „„KKaažžddéé  mmiinniisstteerrssttvvoo  jjee  ssvvýýmm
zzppůůssoobbeemm  ffiirrmmaa  aa  mmáá  oobbrroovvsskkoouu  zzooddppoovvěěddnnoosstt,,
pprroottoožžee  jjeehhoo  úúččeelleemm  jjee  bbýýtt  pprroossppěěššnnéé  oobbyyvvaatteellůůmm
ssttááttuu..  JJee  ttoo  pprrvvoořřaadděě  oo  mmaannaažžeerrsskkéé  pprrááccii..  PPoolliittiikkaa
aa iiddeeoollooggiiee  ((bbeezz  nniicchhžž  ssee  zzpprraavviiddllaa  nneellzzee  ssttáátt
mmiinniissttrreemm))  jjssoouu  aažž  nnaa  ddaallššíímm  mmííssttěě..““  JJaakk  jjee  ttoo,,  ppaannee
ppřřeeddsseeddoo,,  ss  ffiirrmmoouu??

Jestliže řídím firmu, která je založena za účelem
výroby nebo obchodu,  je mým posláním vytvářet
zisk. Jestliže na konci práce nejsou peníze, nemá
smysl to dělat. Tím jsem odpověděl i na vaši úvodní
meditaci o žití na dluh. Můžu žít na dluh, měsíc, dva,
rok, možná dva, ale musím vědět, že když tuto krizi
překonám, že se to vrátí do plusu. Může se stát, že
se firma dostane do potíží a vytvoří ztrátu, ale musí
mít byznys plán, aby bylo zřejmé, že na konci
snažení budou peníze.  

MMáá  ČČeesskkoo  ddoobbrrýý  bbyyzznnyyss  pplláánn??
Myslím, že nemá. Je tu skupina lidí, kteří

pochopili, kde je doba, a pak podstatně větší těch,
kteří se chovají tak, jako že se o ně někdo musí
postarat. Především se ale musí postarat každý 

sám o sebe, a to do limitu vlastních
možností. Ano, existují lidé, jejichž
handicap je limituje více než ostatní,
a pak je to povinnost státu.
Devadesát procent se ale musí starat
samo. Tzn. platit si na důchod,
sociální a zdravotní pojištění. A ti,
kteří nemohou, tak těm ať pomůže
stát. Průšvih je, když „potřebných“ je
devadesát procent. Těch deset procent to
nemůže utáhnout. Zakopaný pes je v myšlení
lidí a je obrovské neštěstí, když se lidé s takovýmto
myšlením dostanou nahoru a velí. 

AAllee  oobbyyvvaatteelléé  kkaažžddééhhoo  ssttááttuu  ssii  zzaasslloouužžíí  ttaakkoovvéé
vveelleenníí,,  jjaakkéé  mmaajjíí..  II mmyy,,  mmiinniimmáállnněě  ppoo  ddvvaannáácctt
ppoosslleeddnníícchh  lleett..  TToo,,  ccoo  rroozzhhooddnnee  vvěěttššiinnaa..

Jenomže většina nevidí konec. Kdo bude platit
dluhy. Bohužel, někteří z toho hrůzu nemají, ale
každý dluh je nutno jednou zaplatit. Jsem
přesvědčen, že lepší je změnit systém tak, aby lépe
fungoval a nevytvářely se zbytečné dluhy. Dejme
tomu, že máme, co jsme chtěli, protože to tak
zvolila většina, ale prohlédnutí bude velmi tvrdé.

Jestliže něco vyrábím, dělám to proto, abych
vydělal peníze. Dělat to proto, že chci být slavný
nebo pouze proto, aby lidé měli práci, je cesta
k bankrotu. Fabriky, ekonomiky, státu. Pakliže
vytvořím zisk či alespoň řádně platím lidem mzdu za
odvedenou práci, platím řádně daně, systém bude
fungovat. Systém žití na dluh je mi protivný. Říkám
na rovinu, že jej nepodporuji. Jsem ekonom. Jestliže
mám spočítáno, že firma (a stát je v podstatě také
firmou) bude vydělávat při takovém a takovém
obratu, budu se snažit, aby opravdu vydělávala.
Pokud vydělává, mohu dát lidem třináctý plat,
investovat, vytvořit lepší pracovní prostředí. Když
nevydělávám, musím propouštět, nemohu

investovat, nemohu firmu
rozšiřovat a vést ji k tomu, aby byla

úspěšnější. 

JJee  nnaaiivvnníí  ssee  ddoommnníívvaatt,,  žžee  ssttáávvaajjííccíí
zzeemměě  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  cchhttěějjíí  ČČeesskkoo
ppřřiijjmmoouutt,,  aabbyy  nnáámm  zzvvěěttššiillii  ooddbbyy--
ttiiššttěě..  OOppaakk  bbuuddee  zzřřeejjmměě  bbllíížžee
rreeaalliittěě..  VVššee  jjee  ttoomm,,  ddookkáázzaatt  ssee

pprroossaaddiitt..    
Můj názor je, do Evropské unie

ano, ale ne za nevýhodných podmí-
nek. V současnosti dominují dva názory.

První, jak je to dobré, a druhý, jak to není dobré.
Pravda bude někde mezi. Jsou kapitoly, které se
mohly vyjednat lépe, a kapitoly, které nešly vyjednat
lépe. Jít do Evropské unie za každou cenu je blbost.
Je potřeba se tam etablovat tak, aby to bylo pro
tuto zemi výhodné. Dělat něco, co je nevýhodné, je
nesmysl. Výhodné to bude v tom, že ti šikovní snáze
proniknou na evropský trh. Nevýhodné v tom, že ti
šikovní z druhé strany se dostanou sem
a konkurence bude daleko tvrdší. Ale byznys je
hlavně o tom, že když chci něco dělat, podívám se,
za kolik to dělají konkurenti, a musím to umět lépe.
Lepší kvalitu za kratší čas. Pakliže je tomu tak,
mohu se prosadit. Sněžka Náchod se pro takovouto
cestu rozhodla již před pěti lety, kdy jsme se
dostávali na evropský trh.

Když jsme začínali s automobilovými opěrkami,
jeli jsme se podívat do Německa, protože naši
technologové tvrdili: „To není možné, to se nedá za
čtyři minuty vyrobit.“ Vzali jsme stopky, šli jsme se
s nimi podívat do německé fabriky, kde jsme zjistili,
že dá. Dneska nejenže opěrky umíme za čtyři
minuty, ale vyrábíme je za tři a půl. Minulý měsíc
jsme tady měli návštěvu z Německa, která přijela
zjišťovat, jak je možné, že máme o celý řád lepší
kvalitu. Oni na svých výrobcích mají scrap 4 %, na
našich je to 0,2 %. Zřejmě si odtud odvezli
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éivotnÌ ˙roveÚ je o tom, na co m·m.

Mohu mÌt sebevzneöenÏjöÌ ˙mysly, ale

abych je mohl uplatÚovat, pot¯ebuji

k tomu (zpravidla silnou) ekonomiku.

Abych jÌ disponoval, pot¯ebuji b˝t

kapit·lovÈ siln .̋ Abych mohl inkasovat

finanËnÌ prost¯edky, musÌm prod·vat, ale

v tom mne limituje velikost trhu

a koupÏschopnost spot¯ebitel˘.

V kaûdÈm p¯ÌpadÏ se proto budu snaûit

zvÏtöovat odbytiötÏ. BuÔ v˝vozem,

anebo generov·nÌm spot¯ebitel˘ nad

r·mec st·vajÌcÌch. »esko by r·do penÌze,

avöak mnohdy souËasnÏ s tÌm vysÌl· do

svÏta sign·ly odrazujÌcÌ spot¯ebitele od

cest do »eska. PochopitelnÏ je moûnÈ

nÏjakou dobu na dluh hl·sat lepöÌ zÌt¯ky.

Nic novÈho pod sluncem, avöak i cesta

do pekel je pr˝ dl·ûdÏna dobr˝mi

p¯edsevzetÌmi.
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Kdyû vÌm jak na to,

musÌm b˝t
˙spÏön˝



poznatek, že je tomu tak proto, že opěrky vyrábějí
naši lidé u nás, v Náchodě a Hradci Králové.

Začínali jsme se dvěma tisíci opěrek denně. Dnes
jich vyrábíme čtyřicet tisíc denně, což je téměř polo-
vina evropské produkce. Nedávná jednání v Něme-
cku byla rovněž úspěšná, a proto předpokládáme,
že to bude o nějakou tu tisícovku více. Pochopitelně
musí fungovat systém řízení jakosti a z fabriky nesmí
odejít špatný kus. O tom to je. Můžeme si dovolit mít
trošku problém při zavádění nového výrobku, u nějž
dolaďujeme systém kooperací se subdodavateli.
Ale po záběhu, po dvou třech měsících, to musí být
perfektní. V tom je úspěch jakéhokoliv snažení. Když
mám recept a vím, jak na to, nemůžu být
neúspěšný. 

NNááhhooddaa  ppřřeejjee  ppřřiipprraavveennýýmm..  JJee  ČČeesskkoo  ppřřiipprraavveennéé  bbýýtt
úússppěěššnnéé??

Někteří jsou připraveni, někteří nejsou. Myslím, že
v současné době je nepřipravených více než připra-
vených. Jakmile se brány Evropy otevřou, stoupne
nezaměstnanost. Lehne fůra podniků, které přežíva-
jí díky nějakým pomocím, jež jim umožňují prodávat
svou produkci pod cenou. 

VV  ppoolloovviinněě  ddeevvaaddeessááttýýcchh  lleett  mmiinnuullééhhoo  ssttoolleettíí  ssee
vváámm  ppooddaařřiilloo  nnaassttaarrttoovvaatt  ccoossii,,  ccoo  bbyy  ssee  vv mmaakkrroo--
eekkoonnoommiiccee  ddaalloo  nnaazzvvaatt  hhoossppooddáářřsskkýýmm  zzáázzrraakkeemm……

V té době jsme se potkali s paní ředitelkou firmy
TANEX PLASTY Jaroměř Ing. Janou Kozákovou a do-
hodli jsme se, že na jejich pěnu ušijeme potah a že
to budeme dodávat do mladoboleslavské Škody
Auto. Škoda Auto ale po privatizaci „odstřelila“
většinu českých subdodavatelů. Nicméně opěrku už
jsme uměli, a když jsme nebyli dobří Škodě, poohlé-
dli jsme se jinde v Evropě. Začali jsme dělat opěrku
pro Ford Mondeo. To bylo v roce 1994. Tenkrát byl
požadavek dva tisíce kusů denně s výhledem čtyři
tisíce kusů. Jelikož jsme se dobře zapsali, přibyly
další vozy. Dnes lze naše výrobky spatřit ve vozech
Opel-Vectra, Astra, Zafira, Ford-Mondeo, Focus,
Fiesta, Peugeot, Mitsubishi, Toyota, Mercedes E a A,
což dohromady dělá téměř čtyřicet tisíc kusů opěrek
denně. Je to jenom o tom, umět to dobře. Tenhle
byznys se dělá „just in time“, tzn. ráno se naloží ka-
mion, který druhý den musí stát u fabriky a musí
v něm být přesně to, co zákazník chce. Je to nároč-
né, musí se to uřídit, ale pokud zvládáte kvalitu, ce-
nu a čas, je to byznys na delší dobu. Výroba jedno-
ho typu vozu je záležitostí na pět let, takže pokud to
nezbabráte, máte práci pro lidi na pět roků.

V současné době hledáme další výrobní program.
Ještě pořád chceme růst. V Bruselu mě učili, že per-
manentně musím myslet na tři věci: jak vytvořit zisk,
jak zabezpečit, aby firma rostla, jak přežít v konku-
renci. Takže každý den se snažím, aby na měsíční
výsledovce byl zisk, aby byl ve srovnání s loňským

rokem vyšší obrat, a stále se dívám kolem, aby-
chom to dokázali lépe, levněji a rychleji než
průběžně nastupující konkurence.

AA  ccoo  bbiioollooggiicckkéé  ssaammoozzřřeejjmmoossttii??
Bývalo období, kdy jsem stíhal jenom práci. To je

blbost. V té době jsem říkal, nemám čas. Ještě mu-
sím tohle, ještě musím támhle a ještě schůzku
s tímhle. Pak jsem zjistil, že se mi horší zdraví, že
mám vysoký krevní tlak, vyšší cukr. To mne vyděsilo
natolik, že mám ve svém týdenním programu za-
komponovány i sportovní a relaxační činnosti. Takže
když si se mnou chce dát někdo schůzku ve čtvrtek
v pět hodin, řeknu: „Ne, to jdu do sauny“ a od pěti
do osmi jsem v sauně. Pokud je tam nějaká jiná
povinnost, je až po osmé hodině. Musím tam mít
zakomponovány i tyto věci, protože dobrý pracovní
výkon může podat pouze zdravý člověk.

VV  lleeddnnoovvéémm  VVššuuddyybbyylluu  llooňňsskkééhhoo  rrookkuu  JJaann  HHoorraall
oo ééřřee  OOllaaffaa  PPaallmmeehhoo  řřííkkáá::  „„ZZee  ŠŠvvééddsskkaa  ssee  vvyyssttěěhhoo--
vvaalloo  vvííccee  nneežž  ddvvaacceett  ttiissíícc  nneejjúússppěěššnněějjššíícchh  ppooddnniikkaa--
tteellůů..  GGiiggaannttii  jjaakkoo  IIkkeeaa,,  TTeettrraa  PPaacckk..  NNáásslleeddkkeemm  ddaa--
ňňoovvéé  ppoolliittiikkyy  zzttrraattiillii  ššvvééddššttíí  ssoocciiáállnníí  ddeemmookkrraattéé  vvee--
ddoouuccíí  ppoozziiccii..  IImmppuullzzeemm  pprroo  vvoolleebbnníí  ddeebbaakkll  bbyylloo
vvyyddáánníí  ppoohhááddkkyy  ssllaavvnnéé  ššvvééddsskkéé  ssppiissoovvaatteellkkyy  ––  aauu--
ttoorrkkyy  „„PPiippii  PPuuččoocchhaattéé““  ––  AAssttrriidd  LLiinnddggrreenn  oo  ččaarroodděějj--
nniiccii  „„PPoommppeellii  PPoossssaa““,,  kktteerráá  bbyyllaa  ttaakk  ssttrraaššnněě  bboohhaattáá,,
žžee  zzeemmřřeellaa  hhllaaddyy..  TToo  bbyyllaa  ttaakk  jjaassnnáá  aalleeggoorriiee,,  žžee  ssee
cceelléé  ŠŠvvééddsskkoo  ssmmáálloo  vvlláádděě  aa vvýýrraazz  „„PPoommppeellii  PPoossssaa““
ssee  ssttaall  ssyynnoonnyymmeemm  jjeejjíí  bbllbboossttii..  TToo  jjee  vvaarroovváánníí  ii  pprroo
nnaaššii  vvlláádduu..  PPřříílliišš  vvyyssookkéé  ddaanněě  mmaajjíí  ooppaaččnnýý  eeffeekktt..
DDaanněě  mmaajjíí  bbýýtt  ppřřiijjaatteellnnéé  aa mmaajjíí  ssee  vvyybbíírraatt..  VV  ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee  ssee  aallee  ddaanněě  nneevvyybbíírraajjíí  ppllnněě..  DDaanněě  zzddee
ppllaattíí  jjeenn  tteenn,,  kkddoo  jjee  aabbssoolluuttnněě  bbllbbýý  nneebboo  mmoorráállnníí..
ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  ppaattřříí  vv  EEvvrrooppěě  kk  ttěěmm  zzeemmíímm,,  kktteerroouu
bbyy  kkaažžddýý  mmoohhll  ddooppoorruuččiitt  vvššeemm,,  ccoo  jjssoouu  aalleerrggiiččttíí  nnaa
ppllaacceenníí  ddaanníí..““

Jak už pan Horal řekl, zvyšovat daně je cestou do
pekel, protože schopní utečou jinam, kde jsou nižší,
a kupu, ze které se má platit potřebným, nebude
nikdo vytvářet. Obdobně destabilizující je dělat to
stylem, že určitou skupinu podnikatelů zvýhodním
tím, že jim prodám pozemek za korunu a dám jim
deset let daňové prázdniny. Tím házím klacky pod
nohy těm, kteří mne svými daněmi drží nad vodou.
Takhle je to také blbě. Dobře je nastavit daně tak,
aby byly pro všechny přijatelné. To je věc, kterou si
uvědomují ekonomicky myslící lidé. Někteří politici
to ale vidí tak, že když nemám dostatek peněz, zvý-
ším daně, abych jich měl hodně. Jenomže tím jich
budou mít ještě méně. Dalším problémem je, že
jedna věc se u nás zdaňuje několikrát. To také nebý-
vá ve světě běžné. Zase to nutí lidi přemýšlet o tom,
jak daně neplatit vůbec. Tzn. prodám si svůj výrobek
na Bahamy či Kypr, doma vytvořím zisk nula, ale
realizuji jej na Kypru, kde jej daním pouze čtyřmi
procenty. Takhle již myslí fůra podnikatelů a pouze ti
poctiví tu platí daně a doufají, že to někomu nahoře
dojde. To je ale záležitost ekonomického myšlení,
které ti s tzv. silným sociálním cítěním (a la idealizo-
vaný Ondráš či Juro Jánošík: „bohatým brát, chu-
dým dávat“) nemají. Tak se dívám na daně. Daně je
potřeba snížit, aby se jich vybralo více.

➤➤ www.snezka-na.cz

SnÏûka N·chod,
v˝robnÌ druûstvo,

existuje p¯es pades·t let. D·v·
pr·ci vÌce neû pÏti st˘m
zamÏstnanc˘ ve Ëty¯ech

z·vodech. SÌdlo firmy a nejvÏtöÌ
provoz jsou v N·chodÏ. DalöÌ
v Hradci Kr·lovÈ, Rokytnici

v Orlick˝ch hor·ch a v TurnovÏ.
Z pohledu v˝robnÌho

sortimentu se SnÏûka N·chod
dÏlÌ na dvÏ divize. PrvnÌ,

s nejdelöÌ tradicÌ, je galanternÌ
a braön·¯sk· v˝roba,

produkujÌcÌ öirok˝ sortiment
taöek s v˝jimkou drobnÈ

galanterie. V˝robky dod·v· na
Ëesk˝ trh i do ¯ady evropsk˝ch
zemÌ. DennÌ produkce je osm

set aû patn·ct set taöek z k˘ûe
a syntetick˝ch materi·l˘.

Soust¯eÔuje se na v˝robky vyööÌ
t¯Ìdy kvality. Podnik m· vlastnÌ

n·vrh·¯e a v˝vojovou dÌlnu, kde
realizuje nÏkolik kolekcÌ roËnÏ.

Je schopen realizovat
i z·kaznickÈ modely. K jeho
p¯ednostem pat¯Ì flexibilita

a schopnost realizovat i menöÌ
dod·vky v poûadovan˝ch

termÌnech. Druh· divize vznikla
v roce 1992 a vyr·bÌ öitÈ dÌly
pro automobilov˝ pr˘mysl

(hlavnÏ opÏrky hlavy). Mezi jejÌ
nejv˝znaËnÏjöÌ partnery pat¯Ì

JOHNSON CONTROLS. V˝robky
SnÏûky lze spat¯it ve vozech

Mercedes, Peugeot, Ford, Opel,
Mitsubishi a Toyota a dalöÌch.

o  n · s
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IInnggrriidd  SSiieeddeerr  ––  řřeeddiitteellkkaa  ÖÖsstteerrrreeiicchh
WWeerrbbuunngg  vv  PPrraazzee

Pro mě je zajímavý především
outgoingový cestovní ruch –
z České republiky do Rakouska.
Lidí navštěvujících Rakousko je zde

stále více. V roce 2001 jsme zaznamenali nový
rekordní přírůstek počtu českých turistů v Rakousku
– jedenáct procent! Tzv. sféra „business travel“
souvisí s ekonomickou situací. Např. Vídeň navště-
vuje mnoho lidí z této sféry, protože čas jsou peníze,
a nelze opomenout, že do Vídně trvá cesta jen pár
hodin. Česká ekonomika je na relativně dobré úrov-
ni a stále roste. Češi do Rakouska jezdí třeba jen na
víkend, ať už za lyžováním, kulturou, turistikou či
obchodně, a to nejen kvůli relativní blízkosti, ale
také proto, že jim o Rakousku dáváme vědět.

RRuupppprreecchhtt  QQuueeiittsscchh  ––  ggeenneerráállnníí
řřeeddiitteell  PPrraagguuee  MMaarrrriiootttt  HHootteell

Poslední dva roky zaznamenaly
sestupnou tendenci v souvislosti
s teroristickými útoky na USA
a loňskými povodněmi v České

republice. Pevně doufám, že se situace v letošním
roce změní, samozřejmě pokud nenastanou
mimořádné okolnosti, jako např. válka. Očekávám
zlepšení celkové ekonomické situace ve světě.
Stejně tak by si měl polepšit i český trh. Český
průmysl cestovního ruchu má obrovský potenciál,
Česko je zemí, která je velmi atraktivní pro
zahraniční investory jak z hlediska privatizace, tak
z hlediska brzkého vstupu do Evropské unie, proto
očekávám nárůst kongresové a obchodní turistiky.
Jsem přesvědčen, že bude stále narůstat i skupina
lidí, kteří přijíždějí do Česka z individuální turistikou
a kulturním vyžitím. 

Můj pohled do budoucna je proto více méně
pozitivní – věřím v další posilování české ekonomiky
prostřednictvím oblastí cestovního ruchu a naopak
cestovního ruchu prostřednictvím obchodu, protože
Česká republika má rozhodně co nabídnout.

MMaarrkkoo  VViiddiićć  ––  oobbcchhooddnníí  řřeeddiitteell  TTQQ33
TTrraavveell  SSoolluuttiioonnss,,  BBuussiinneessss  TTrraavveell
CCeennttrree

Zdejší vztah k cestovnímu ruchu
je naprosto macešský a je zřejmý
již z propagace domácího cestov-

ního ruchu (Česká centrála prý dává ruce pryč od
Regiontouru) a z incomingu do České republiky. Je
vysledovatelný z rozpočtu České centrály cestovního
ruchu i z její bezradnosti. Je to o tom, na co Česká
centrála má a na co nemá. Resumé je, že na to ne-
má. Nemá žádnou koncepci jako mají Rakušané ne-
bo v jižním Tyrolsku, lze-li udělat srovnání s touto
částí Itálie. Česko není nikde vidět. Prakticky na
žádných incentivních trzích – např. Motivation Show
apod. Česká centrála při zahraničních prezentacích
bere po třiceti metrech, když např. daleko menší
Slovinsko mívá kolem sto padesáti metrů a přitom
coby incentivní destinace nemá tolik co nabídnout
jako Česko. Příznačné pro postavení cestovního ru-
chu v Česku je i legislativa. Pořád se sice něco mě-
ní, ale vždy se vše dělá jako narychlo, ať je to vyde-
finování cestovních kanceláří a agentur, kdy před-
kladatel a čeští zákonodárci vůbec nezjistili, že ne-
jsou pouze dva typy těchto subjektů, ale že jsou fir-
my (dříve všechny označované jako cestovní kance-
láře), které dělají více než jenom incoming a out-
going. Není vyřešena spousta dalších činností.
Např. průvodcovská služba, díky čemuž je Česko
turistickým eldorádem všem, kdo nemají vnitřní
potřebu platit daně už proto, protože vnější potřeba
není. Pochopitelně není to jen ekonomické para-
zitování na tom, o co je třeba pečovat z daní, ale

i parazitování a poškozování pověsti Prahy jako
turistické destinace, o níž samozvaní průvodci
turistům nezřídka vykládají pěkné blbosti.

Uskupení TQ3 Travel Solutions nedělá pouze busi-
ness travel. Děláme i zájezdovou turistiku. Praha je
jednou z významných destinací TUI, jež je součástí
TQ3 Travel Solutions. Pokud, a to i přístupem k ce-
stovnímu v ruchu v České republice, poroste prestiž
tohoto resortu a ruku v ruce s ní i destinace Česká
republika, poroste i byznys a z něj efekty pro státní
kasu a sociální jistoty zdejších obyvatel. Jestliže se
o něčem hovoří, firmy a jejich klienty to láká tam,
kde jsou více vidět. Jestliže se pro v dlouhodobých
perspektivách strategické hospodářské odvětví ces-
tovní ruch nic nedělá, padá česká ekonomika s těž-
kým průmyslem a s tím, že se vládou i komunálem
vehementně subvencované aktivity „Česko mon-
tážní halou světa“ záhy přesunou dál na východ.

JJoosseeff  FF..  SSaannttiinn  ––  GGeenneerraall
MMaannaaggeerr  hhootteelluu  DDiipplloommaatt  PPrraahhaa

Úvodem bych chtěl říci, že Česká
republika podceňuje svoji hodno-
tu, ačkoliv je nádhernou zemí a má
mnoho co nabídnout. Samozřej-

mě, že některé oblasti Česka na tom rozvojově
nejsou nejlépe, ale to je otázka času. Myslím, že
stát v otázce propagace země na mnoho věcí
zapomněl. Česká republika by si měla uvědomit fakt
nedostatečné reklamy a začít řešit otázku
propagace země. Cestovní ruch je úzce spojen
s ekonomikou státu, a to je další důvod, proč se
touto otázkou zabývat. Praha je velmi populární
v zahraničí, ale problém je, že to samo o sobě
nestačí. 

RRóóbbeerrtt  HHuusszzáárr  ––  vveeddoouuccíí
mmaarrkkeettiinngguu  ssppoolleeččnnoossttii
BBaallaattoonnttoouurriisstt,,  VVeesszzpprriinn

Jako Maďar považuji Čechy za
národ, který má cestování v krvi.
Cestujete téměř všude, ať už

v rámci vlastní republiky, zejména na chaty a chalu-
py, či do zahraničí. Mimo Česko pak často navštěvu-
jete i místa, kam ostatní lidé z dalších zemí momen-
tálně téměř nejezdí, například Izrael, Jordánsko
apod. K nám do Maďarska jezdíte stejně jako za mi-
nulého režimu, přesto, že spolu s tím hojně využívá-
te možností cestovat po celém světě. Řekl bych, že
v oblibě cestovat jsou na tom Češi podobně jako

d r u h È  v y d · n Ì  2 0 0 310

a n k e t a

AnketaAnketa
Jak vnÌm·te postavenÌ cestovnÌho ruchu v »eskÈ republice?

HOTEL JANA**** Koliby 2, 750 02 Přerov
tel./fax: 581 204 466, e-mail: hotel@hotel-jana.cz

www.hotel-jana.cz

93 pokojů ■ kongresový sál pro 200 osob ■

5 salonků pro 10 až 60 osob ■ 86 střežených
parkovacích míst ■ tenis ■ bowling ■ greengolf
■ sauna ■ pára ■ whirpool ■ solárium ■ masáže



Lord George
Robertson 

hostem hotelu 
Le Palais

Během pražského summitu NATO v nedávno
otevřeném pětihvězdičkovém hotelu Le Palais
Praha byla ubytována řada VIP
hostů. S oficiální delegací NATO zde
byl ubytován i generální tajemník
NATO lord George Robertson

a delegace Uzbekistánu v čele
s prezidentem Uzbekistánu panem Karimovem.
Generální manažer hotelu Le Palais pan Jiří
Gajdošík po skončení summitu konstatoval:
„Od obou delegací jsme zpětně obdrželi velmi
dobré ohodnocení hotelu Le Palais Praha jako
hotelu s velmi vysokou úrovní služeb společně
s jedinečnou přátelskou atmosférou
připomínající domov.“ 

➤➤ www.hotelpalais.cz
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h o t e l

Jan Kaiser (Resident Manager) a tým
obchodního oddělení vítají hosty

Němci, jen s tím rozdílem, že Češi nemají tolik pe-
něz jako chuti cestovat. Vaše finanční mantinely
jsou totiž obdobné jako u nás v Maďarsku.

JJüürrggeenn  SSuutthheerrllaanndd  ––  ggeenneerráállnníí
řřeeddiitteell  hhootteelluu  CCoorriinntthhiiaa  TToowweerrss
HHootteell  

Věřím, že cestovní ruch – zvláště
turismus – má v Čechách své rezer-
vy. Česká republika nabízí návštěv-

níkovi bohaté zážitky – kulturu, historii, umění a zvlá-
ště pak hudbu. Toto vše dalece přesahuje hranice
běžného turismu, ale dle mého mínění není dosta-
tečně propagováno. Česko, to není jen Praha. Pokud
se někdo rozhodne navštívit Českou republiku, měl
by navštívit i další unikátní místa, kterých je tu bez-
počet. A právě tato skutečnost si žádá komplexnější
a razantnější komunikační strategii. Hospodářský
význam cestovního ruchu je stále markantnější. Vě-
řím, že turismus v České republice čekají lepší časy.

LLoottffii  MMaannii  ––  řřeeddiitteell  TTuunniisskkééhhoo
nnáárrooddnnííhhoo  úúřřaadduu  pprroo  cceessttoovvnníí  rruucchh

V České republice jsem krátkou
dobu a mé poslání zde je repre-
zentovat svoji zemi – Tunisko. Po-
kud bych měl porovnat úroveň ces-

tovního ruchu zde a v Tunisku, je to velmi obtížné,
protože naše státy jsou velmi odlišné. Praha jako
hlavní město České republiky je svou krásou velmi
známá v mnoha zemích. Ostatně jako celá Česká
republika. To výrazně ovlivňuje váš incomingový
cestovní ruch. Na rozdíl od Tuniska vás lidé z okol-
ních států, např. z Rakouska, Německa apod., ne-
mají problém navštívit autem. Pokud ale chtějí nav-
štívit Tunisko, pak musí využívat především leteckou
dopravu. To se samozřejmě projevuje na charakteru
našeho incomingového turismu. Ale už jen proto, že
je Tunisko vnímáno jako exotická země a že je bez-
pečnou a velmi pohostinnou zemí, má u nás turis-
mus trvale stoupající tendenci.

FFrraannzz  WWiittttmmaannnn  ––  CCoouunnttrryy
MMaannaaggeerr  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  AAuussttrriiaann
AAiirrlliinneess

Český cestovní ruch má velký po-
tenciál, což výrazně pozitivně ovliv-
ňuje českou ekonomiku. Austrian

Airlines se v souladu se svými obchodními zájmy
snaží přilákat lidi k návštěvám Česka, avšak ze stra-
ny  české státní sféry postrádáme snahu oslovit lidi
z Rakouska, Francie, Německa apod. tak, aby se
o Česku více dozvěděli. Umíme je sem dovézt, při-
pravit jim program, ale aby se nám to dařilo v ma-
sovějším měřítku, je nutné, aby se o zvýšení jejich
zájmu přičinily i subjekty z dalších sfér, nejen z ces-
tovního ruchu. Co se týče cestování českých obyva-
tel,  nevyužívají v  porovnání se zahraniční klientelou
příliš nabídek krátkodobých pobytů v evropských
městech. Příčinou je zřejmě  vyšší finanční nároč-
nost těchto pobytů.  Pokud se ale zmíním o dálko-
vých  letech, např. Sydney, Bangkok,  Kátmándů
tam ano. Austrian Airlines totiž z Vídně létají  do ce-
lého světa. Jsme rádi, že trend využívat naše dálko-
vé spoje českými (ale nejen českými) pasažéry má
trvale stoupající tendenci. 
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S Mˆvenpickem 
kolem svÏta

Hotel Mˆvenpick, Praha, st¯eda 15. ledna 2003

Mövenpick tým při zahájení. Zleva: Iva
Nešvarová (Front Office Manager), Gabrierla
Slánská (Assistant Director of Sales), Ursula

Lambert (Financial Controller), Judita
Urbánková (Public Relations Executive).

➤

➤



VV  iinntteerrvviieeww  pprroo  oossmméé  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  llooňňsskkééhhoo
rrookkuu  ((ssttrr..  66--77))  mmiinniissttrr  vvnniittrraa  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  SSttaa--
nniissllaavv  GGrroossss  vv  zzáářříí  llooňňsskkééhhoo  rrookkuu,,  ddvvaa  mměěssííccee  ppřřeedd
kkoonnáánníímm  ssuummmmiittuu  NNAATTOO,,  řřeekkll::  „„PPrraažžsskkýý  ssuummmmiitt  jjee
pprroo  ČČeesskkoouu  rreeppuubblliikkuu  vveellkkoouu  aa oojjeeddiinněělloouu  vvýýzzvvoouu..
CCeellkkoovvýýmm  rroozzssaahheemm  aa cchhaarraakktteerreemm,,  jjaakkoožž  ii  bbeezz--
ppeeččnnoossttnníímmii  aa oorrggaanniizzaaččnněě--tteecchhnniicckkýýmmii  ppoožžaaddaavvkkyy
ppůůjjddee  oo  aakkccii,,  kktteerroouu  PPrraahhaa  aannii  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa
ddoossuudd  nneeppoořřááddaallyy,,  aa  PPoolliicciiee  ČČRR,,  jjaakkoožž  ii  ddaallššíí  zzaaiinnttee--
rreessoovvaanníí,,  mmaajjíí  jjeeddiinneeččnnoouu  ppřříílleežžiittoosstt  uukkáázzaatt  kkvvaalliittuu
aa vvyyssookkoouu  pprrooffeessiioonnaalliittuu  ssvvéé  kkaažžddooddeennnníí  pprrááccee..
VV pprrůůbběěhhuu  pprraažžsskkééhhoo  ssuummmmiittuu  MMiinniisstteerrssttvvoo  vvnniittrraa
ČČRR  ppooččííttáá  ss  nnaassaazzeenníímm  55550000  ppoolliicciissttůů  zz  hhll..mm..  PPrraahhyy,,
55550000  ppoolliicciissttůů  zz  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkrraajjůů,,  kktteeřříí  ppoossííllíí
pprraažžsskkéé  ppřříísslluuššnnííkkyy  PPoolliicciiee  ČČRR,,  aa  ppřřiibblliižžnněě  11000000
ppřříísslluuššnnííkkůů  PPoolliicciiee  ČČRR  úúttvvaarruu  pprroo
oocchhrraannuu  úússttaavvnníícchh  ččiinniitteellůů
oocchhrraannnnéé  sslluužžbbyy..  NNaa  zzáákkllaadděě
nnaařříízzeenníí  vvllááddyy  jjssoouu  ppoovvoolláánnii
kk ppllnněěnníí  úúkkoollůů  PPoolliicciiee  ČČRR  vvoojjááccii
AArrmmááddyy  ČČRR  vv  ppooččttuu  nneeppřřeevvyyššuujjííccíímm
22440000  ((vvoojjááccii  AArrmmááddyy  ČČRR  jjssoouu
uurrččeennii  zzvvllááššttěě  kk  ppoossíílleenníí  kkrraajjsskkýýcchh
ppoolliicceejjnníícchh  sspprráávv))..  BBeezzppeeččnnoossttnníí
zzaajjiiššttěěnníí  ssuummmmiittuu  NNAATTOO  ssee  oovvššeemm
nneeoobbeejjddee  aannii  bbeezz  vvýýrraazznnéé
ssppoolluupprrááccee  ssee  zzpprraavvooddaajjsskkýýmmii
sslluužžbbaammii,,  zzaahhrraanniiččnníímmii  ppaarrttnneerryy
aa bbeezz  ddůůkkllaaddnnéé  aannaallýýzzyy  zzíísskkaannýýcchh
iinnffoorrmmaaccíí..““
VVzzááppěěttíí  ppoo  uukkoonnččeenníí  pprraažžsskkééhhoo
ssuummmmiittuu  NNAATTOO  bbllaahhoossllaavveenníí,,
zzřřeejjmměě  ppoossttrrááddaajjííccee  aakkččnníí  ssttřřeettyy,,
kkrreevv  aa  nnáássiillíí  vv  uulliiccíícchh,,  ppaannuu
mmiinniissttrruu  vvyyččííttaallii,,  žžee  bbeezzppeeččnnoossttnníí  ooppaattřřeenníí  bbyyllaa
ppřřeeddiimmeennzzoovvaannáá..  PPaannaa  LLeeooššee  NNaajjmmaannaa,,  řřeeddiitteellee
bbeezzppeeččnnoossttnníí  aaggeennttuurryy  SSBBAA  EExxppeerrtt,,  kktteerráá  vv  ddoobběě
kkoonnáánníí  pprraažžsskkééhhoo  ssuummmmiittuu  NNAATTOO  sslloouužžiillaa  ppřříímmoo
vv eeppiicceennttrruu  dděěnníí,,  jjsseemm  pprroottoo  nnaa  ttoottoo  ttéémmaa  ppoožžááddaall
oo vvyyjjááddřřeenníí..

Summit NATO byl po stránce bezpečnosti zajištěn
velmi dobře. A to, že nedošlo k žádným pouličním
bojům a větším střetům? Za to mj. mohou kvalitní
organizace a účinná preventivní opatření již dávno
před konáním summitu. V případě, kdyby
bezpečnostní opatření nebyla taková jako byla, by
určitě k problémům došlo. To je vždycky tak. Když
něco dopadne dobře, je to špatně. Kdyby se ale
bezpečností opatření „pouličním bojovníkům“
a jejich sympatizantům jevila „akurátní“
a nezafungovala jejich obava z represe, bezesporu
by došlo ke střetům. Po takových dimenzích si ale
může stýskat leda šílenec.

VV  ššeessttéémm  vvyyddáánníí  ppřřeeddllooňňsskkééhhoo  VVššuuddyybbyylluu  jjssttee
kkoonnssttaattoovvaall,,  žžee  kkaažžddáá  pprrááccee,,  zzvvllááššttěě  ppaakk  vv  rraanngguu
bbeezzppeeččnnoossttnníícchh  aaggeennttuurr,,  jjee  oo  oorrggaanniizzaaccii  lliiddíí,,
mmoottiivvaaccii  ččii  ddeemmoottiivvaaccii..  MMjj..  jjssttee  uuvveeddll::  „„VV  rrooccee  11999988,,
kkddyy  jjsseemm,,  ssppoolluu  ss  ppaanneemm  NNoohhýýnnkkeemm,,  zzaaččaall
ssppoolleeččnnoosstt  SSBBAA  EExxppeerrtt  SSeeccuurriittyy  AAggeennccyy  bbuuddoovvaatt,,
bbyylloo  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  kkoolleemm  ttřříí  ttiissíícc  aaggeennttuurr..
MMnnoohhéé  vvššaakk  mměěllyy  pprroobblléémmyy  ss  rroozzkkrrááddáánníímm
ssttřřeežžeennééhhoo  mmaajjeettkkuu..  SSee  ssppoolluuppaacchhaatteellssttvvíímm..  NNaavvíícc,,
jjeejjiicchh  ffuunnkkccee  bbyyllaa  vvíícceemméénněě  ppaassiivvnníí..  RRoozzhhooddllii  jjssmmee
ssee  pprroottoo  oorriieennttoovvaatt  ssee  nnaa  kkvvaalliittuu,,  nniikkoolliivv  nnaa  ttoo  bbýýtt
nneejjlleevvnněějjššíí  aa  ššeettřřiitt  nnaa  ppllaatteecchh  zzaamměěssttnnaannccůů..
PPooddaařřiilloo  ssee  nnáámm  vvyyttvvoořřiitt  zz  hhlleeddiisskkaa  kklliieennttůů  vvyyssooccee
rreennttaabbiillnníí  ššppiiččkkoovvýý  ttýýmm,,  ppoouužžíívvaajjííccíí  ššppiiččkkoovvoouu
tteecchhnnoollooggiiii..““  PPaannee  NNaajjmmaannee,,  nneejjssttee  nnááhhooddoouu  ttaakkéé
ttaakk  nněějjaakk  ppřřeeddiimmeennzzoovvaanníí??

Pokud bych měl odpovědět v intencích tzv. předi-
menzace bezpečnostních opatření summitu NATO,
pak zcela určitě. Už proto, že při naší práci, mj. v ho-
telové ostraze, rovněž největší důraz klademe na
prevenci. A pokud už dojde k nějakému incidentu,
daří se nám jej řešit bez většího rozruchu. Zkrátka
nejsme žádní akční hrdinové. Těžko budete mít vzru-
šující pocity z nebezpečně rychlé jízdy v silném kva-
litním voze ve stotřicetikilometrové rychlosti na do-
bré dálnici. Pokud ale sednete do stařičké dávno víc

než ojeté škodovky „stopětky“ a do-
kážete ji (a la motory řvou, motory
burácí) na dálnici rozdovádět na
maximální povolenou rychlost, pak
pravděpodobně ano. Pokud si ně-
kdo nechá nějaký objekt hlídat
a šetří na kvalitě lidí a technologii,
zpravidla si rovněž užije hodně
vzrušení. Pokud ale někdo chce,
aby ostraha měla efekt, je to vždy-
cky o tom mít přesilu v lidských
zdrojích, organizaci a technice. To,
co pan ministr Gross zajistil, udělal
velmi dobře. Ukažte mi jakékoliv
další místo na světě, kde akci tako-
výchto dimenzí zvládli tak hladce.
V naší branži totiž předejít problé-
mům znamená dobře odvedenou
práci.

VV  ddoobběě  ssuummmmiittuu  NNAATTOO  jjssttee  vv nneejjssttřřeežžeenněějjššíí  zzóónněě
ssvvěěttaa  zzaajjiiššťťoovvaallii  oossttrraahhuu  hhootteelluu  HHoolliiddaayy  IInnnn
CCoonnggrreessss  PPrraagguuee  CCeennttrree..  PPřřiissppěěllaa  ttaattoo  sskkuutteeččnnoosstt
kk zzíísskkáánníí  ddaallššíícchh  zzáákkaazznnííkkůů??

To nemohu vyloučit. Takové věci se zpravidla
projevují v dlouhodobějším horizontu. To, že jsme
začátkem letošního roku získali zakázku od Kongre-
sového centra Praha, byla věc dlouhodobějšího
vývoje a testování. Spíš bych řekl, že jsme si summi-
tem NATO celkový dojem nepokazili. Pro Kongresové
centrum jsme vytvořili nový program, který oproti
předchozímu stavu zvýšil kvalitu jeho ostrahy.
Významnou roli v něm hraje využití informačních
technologií. Vysoká kvalita se totiž bez špičkového
technologického zabezpečení dlouhodobě garanto-
vat nedá. Obzvláště v takto rozlehlém objektu.

➤➤ www.sbaexpert.cz

P¯edejÌt problÈm˘m

znamen· 
dob¯e odvedenou pr·ci
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VVII..  ssjjeezzdd  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  KKaarrddiioovvaasskkuulláárrnníí  rreehhaabbiilliittaaccee  ČČeesskkéé  kkaarrddiioollooggiicckkéé
ssppoolleeččnnoossttii  aa  XXIIII..  lláázzeeňňsskkéé  kkaarrddiioovvaasskkuulláárrnníí  ddnnyy  vv  KKoonnssttaannttiinnoovvýýcchh  LLáázznníícchh

Společnost Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s. organizovala ve spolu-
práci s Pracovní skupinou Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické
společnosti od 10. do 11. ledna 2003 VI. sjezd pracovní skupiny Kardiovasku-
lární rehabilitace České kardiologické společnosti a XII. lázeňské kardiovasku-
lární dny v Konstantinových Lázních. Onemocnění srdce a cév patří mezi hlav-
ní příčiny úmrtí na celém světě. V České republice kardiovaskulární choroby
tvořily v minulých letech vůbec nejčastější příčinu úmrtí. Zároveň patří úmrt-
nost na ischemickou chorobu srdeční v České republice téměř k nejvyšším
v Evropě. Vedle nutně provedených koronárních a revaskularizačních operací
srdce, jejichž počet je vzhledem k potřebě stále velice nízký, hraje důležitou
a nezastupitelnou roli v boji s touto civilizační chorobou primární a sekundární
prevence. Prevence spojená s léčebnou rehabilitací může snížit tragické
zdravotní následky srdečních onemocnění, ale zároveň přináší i vysoký ekono-
mický efekt. Konstantinovy Lázně se staly výchovným centrem životního stylu
pacientů postižených kardiovaskulárními chorobami. Tomuto cíli výraznou mě-
rou přispívají i tradiční lázeňské kardiovaskulární dny, na kterých jsou disku-
továny nejnovější vědecké poznatky. Sedm přednáškových bloků, které byly
rozvrženy do dvou dnů, zahrnovalo témata věnovaná prevenci a rehabilitaci
kardiovaskulárních onemocnění, hypertenzi,
otázkám nikotinismu, správné výživě, ische-
mické chorobě srdeční, operaci akutního in-
farktu či programu transplantace srdce. Cel-
kem 30 přednášek bylo určeno více než
stovce odborných lékařů z celé České re-
publiky. Odborné sympozium bylo zároveň
první akcí připraveného programu, který je
věnován 200. výročí založení Konstantino-
vých Lázní, jež si jediné lázně Plzeňského
kraje v roce 2003 připomínají. Součástí
lednového kulturního kalendáře k 200.
výročí založení Konstantinových Lázní je
i zahájení výstavy přetištěných starých
pohlednic Konstantinových Lázní na téma
„Konstantinovy Lázně včera a dnes“ v hale
lázeňského hotelu Jirásek.    

➤➤ www.konstantinovy.cz

HHootteell********  DDoorriinntt  DDoonn  GGiioovvaannnnii  PPrraagg  jjee  jjaakkoouussii  vvllaajjkkoovvoouu
llooddíí  ssppoolleeččnnoossttii  DDoorriinntt  HHootteellss  &&  RReessoorrttss..  MMáá  nneejjvvěěttššíí
uubbyyttoovvaaccíí  kkaappaacciittuu  zzee  vvššeecchh  hhootteellůů  řřeettěězzccee  DDoorriinntt..
DDiissppoonnuujjee  vvyyssooccee  kkvvaalliittnníímm  uubbyyttoovváánníímm,,  ssttrraavvoovvaaccíímmii
ssttřřeeddiisskkyy  aa  kkoonnggrreessoovvýýmm  zzáázzeemmíímm  ss  vveellkkýýmm  mmooddeerrnněě
vvyybbaavveennýýmm  kkoonnggrreessoovvýýmm  ssáálleemm  ss  pplloocchhoouu  442200mm22..  KKrroomměě  nněějj
ddiissppoonnuujjee  řřaaddoouu  mmeennššíícchh  kkoonnggrreessoovvýýcchh  aa  kkoonnffeerreennččnníícchh  pprroossttoorr..
NNeejjeenn  ttyyttoo  ddiissppoozziiccee  jjssoouu  aallee  ddůůvvooddeemm  ppřříízznněě  kklliieennttůů  aa  zzáájjmmuu  oobbcchhooddnníícchh
ppaarrttnneerrůů..  VVýýzznnaammnnoouu  rroollii  zzddee  sseehhrráávváá  lliiddsskkýý  ffaakkttoorr,,  pprroottoožžee  ii ddoossppěěllíí  ssii
mmoohhoouu  hhrráátt..  ((OOssttaattnněě  kkoonnssttaattoovváánníí  „„II ddoossppěěllíí  ssii  mmoohhoouu  hhrráátt““  jjee  nnáázzvveemm  jjeeddnnéé
vveellmmii  zzaajjíímmaavvéé  kknniihhyy  EEdduuaarrddaa  BBaakkaalláářřee  aa  VVoojjttěěcchhaa  KKooppsskkééhhoo,,  zz nníížž  jjssmmee
vv ddoobbáácchh  ppřřeedd  VVššuuddyybbyylleemm  ssppoolleeččnněě  ss  kkoolleeggyy  ččeerrppaallii  nneejjeeddeenn  zz  nnáámměěttůů
aa ccoo aa  jjaakk  ssii  hhrráátt  ss kklliieennttyy..))  PPrráávvěě  ffoorrmmoouu  hhrraanníí  ssii  ss  ddoossppěěllýýmmii  ssee  3311..  řřííjjnnaa

llooňňsskkééhhoo  rrookkuu  rroozzhhooddll  HHootteell
DDoorriinntt  DDoonn  GGiioovvaannnnii  PPrraagg
ppoodděěkkoovvaatt  oobbcchhooddnníímm
ppaarrttnneerrůůmm  aa ssttáállýýmm  hhoossttůůmm..
CCoobbyy  zzáámmiinnkkuu  ssii  vvyybbrraall
HHaalllloowweeeenn..  VV  ttééttoo  ssoouuvviisslloossttii
jjsseemm  ppoožžááddaall  řřeeddiitteellee  hhootteelluu
ppaannaa  WWeerrnneerraa  JJ..  KKooppppeellaa
oo kkrrááttkkéé  vvyyjjááddřřeenníí..  PPaannee
řřeeddiitteellii,,  pprroočč  HHaalllloowweeeenn
ppaarrttyy??

Protože Praha je velmi krásné
město, které navštěvují nejen
turisté, ale i lidé z byznysu.
Především jim je určeno naše
konferenční zázemí včetně vámi
zmiňovaného velkého
kongresového sálu. Šedesát
procent našich hostů tvoří
Němci, zbytek povětšinou lidé
z ostatního zahraniční. Z české
klientely je to především ta
firemní, která u nás realizuje
akce kongresového charakteru, semináře, pracovní snídaně, obědy a další
jednání. Smyslem takových meetingů, jako byla Halloween Party hotelu
Dorint Don Giovanni Prag, je dát lidem šanci více se osobně poznat a bavit
se. V anglosaských zemích je halloween přeci jen o něčem jiném, než na
co je zde většina lidí zvyklá. Myslím, že v České republice jsme byli jedním
z mála hotelů, který loni Halloween party pořádal.

RRookkyy  22000011  aa  22000022  rroozzhhooddnněě  nneebbyyllyy  jjeeddnnoodduucchhéé..  CCoo  bbyyssttee  ssii  kkrroomměě  ttoohhoo,,
aabbyy  ssee  nneeooppaakkoovvaallyy  nneebbllaahhéé  uuddáálloossttii  sskklloonnkkuu  ppřřeeddllooňňsskkééhhoo  ii  llooňňsskkééhhoo  llééttaa,,
ppřřááll  pprroo  rrookk  22000033??

Aby nezačala válka v Iráku a nevzrostly daně. To vidím jako velkou nejistotu
v podnikání do budoucnosti. 
➤➤ www.dorint.de

Konstantinovy   
L·znÏ v˝chovn˝m

centrem
ûivotnÌho stylu

I dospÏlÌ si
mohou hr·t
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praûskÈho V˝staviötÏ

Pokoje
105 pokojů s bezbariérovým přístupem ve čtyřech

podlažích s koupelnou vybavenou vanou
a vysoušečem vlasů, s odděleným WC, z toho
5 nekuřáckých, 2 apartmá, 2 pokoje pro tělesně
postižené. Všechny pokoje jsou vybaveny minibary,
sejfy, TV se satelitním připojením, pay TV, vnitřním
televizním okruhem, telefonem s přímou volbou,
v business pokojích přípojka PC, protipožárním
a bezpečnostním systémem.

Restaurant
nabízí jídla české a mezinárodní kuchyně. Široký

výběr alko i nealko nápojů tuzemských a světových
značek. Velké množství značkových a odrůdových
vín. Doutníky skladované v ideálním prostředí. Je
vhodný pro menší obchodní jednání a uzavřenou
společnost.

Lobby bar
s vinotékou nabízí snídaně a celodenní stravování, 

u skupin formou švédského stolu a malé
občerstvení v průběhu dne. Velký výběr
alkoholických a nealkoholických nápojů, míchané
nápoje. Doutníky skladované v ideálním prostředí.
Zmrzlinové poháry a dezerty. Je vhodný pro
obchodní jednání, rauty a firemní prezentace. 

LetnÌ terasa
příjemné posezení v hezkém prostředí obklo-

peném zelení. Nabízí občerstvení během horkých
letních dní.

KonferenËnÌ s·l
je klimatizovaný s variabilním uspořádáním pro

max. 90 osob. Lze jej propojit s business centrem.
Je vhodný pro pořádání konferencí, prezentace
firem, vzdělávací programy, rauty a další spole-
čenské akce. K dispozici je internet, fax a přímá
telefonní linka, kompletní sortiment konferenční
techniky a možnost občerstvení formou různých
druhů coffee breaků.

Business centrum
má kapacitu cca 10 osob. Může sloužit jako

zázemí pořadatelům akcí v konferenčním sále,
s nímž jej lze propojit. K dispozici je internet, fax
a přímá telefonní linka a možnost zajištění
občerstvení. Vhodné pro malá obchodní jednání.

OstatnÌ sluûby
Zajištění vstupenek na kulturní a sportovní akce;

zprostředkování zapůjčení aut; praní a čištění
prádla a oděvů; hotelové garáže; hlídané parkoviště
pro autobusy; prodej českého skla a upomínkových
předmětů, doplňkový prodej; hotelové taxi;
kopírování, fax, internet;  tlumočnické
a průvodcovské služby; rezervace restaurací;
prodej okružních jízd po celé České republice.

HHootteell  EExxppoo********
Za Elektrárnou 3 , 170 00 Praha 7 - Výstaviště 
tel.: +420/ 266 712 470 , fax: +420/ 266 712 469 
e-mail: hotel@expoprag.cz 
➤➤ www.expoprag.cz

● 105 pokoj˘ ● bezbariÈrov˝ p¯Ìstup ● restaurace

● lobby bar ● variabilnÌ konferenËnÌ s·l ●

24 hodin front desk ● smÏn·rna ● prodej

suven˝r˘ a doplÚkov˝ prodej ● sekret·¯skÈ sluûby

● vstupenky do divadel, na koncerty, sportovnÌ

akce ● okruûnÌ jÌzdy ● pron·jem automobil˘ ●

business centrum ● pranÌ, ûehlenÌ a ËiötÏnÌ ●

bezpeËnostnÌ systÈm ASIS ● gar·ûe ● parking

pro autobusy ● akceptujeme kreditnÌ karty:

American Express,

Diners Club, EC,

MC, Visa, CCS
business ●

HOTEL 
EXPO
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NNaa  BBeeaauujjoollaaiiss  vviillllaaggeess  nnoouuvveeaauu  22000022
((1100//0022  ssttrr..  1166))  jjssmmee  ssee  ss  řřeeddiitteelleemm  hhootteelluu  EExxppoo
ZZddeeňňkkeemm  CChhllááddkkeemm  ddoommlluuvviillii,,  žžee  uu  ppřříílleežžiittoossttii  HHoollii--
ddaayy  WWoorrlldd  uudděělláámmee  ppoovvííddáánníí..  AA  pprroottoožžee  kkaažžddéé  vvyyddáánníí
VVššuuddyybbyylluu  vvzznniikkáá  zzhhrruubbaa  ss  mměěssííččnníímm  ppřřeeddssttiihheemm,,
ppoottkkaallii  jjssmmee  ssee  22..  lleeddnnaa  22000033..  PPaannee  řřeeddiitteellii,,  jjiižž  ssee
ssttaalloo  ttrraaddiiccíí,,  žžee  hhootteell  EExxppoo  jjee  ddoommoovvsskkýýmm  zzáázzeemmíímm
ččeesskkéé  hhookkeejjoovvéé  rreepprreezzeennttaaccee..  ZZáárroovveeňň  ssee  ddoopprroovvoodd--
nnýýmmii  vveelleettrržžnníímmii  aakkcceemmii  ((aa  nneejjeenn  jjiimmii))  řřaaddíí  ddoo  rraannkkuu
kkoonnggrreessoovvýýcchh  hhootteellůů..

Dávat nám jednoznačnou nálepku kongresového
hotelu by bylo nadnesené. Faktem ale je, že hotel
Expo úspěšně nabízí i tyto služby. Účastníci veletrhů
jsou spolu s hokejisty velmi vítanou a náročnou sku-
pinou klientů, avšak i s nimi se nám velmi dobře pra-
cuje. Dokáží ocenit úroveň služeb. Kdo jede na
veletrh, nepovažuje za hlavní starat se, jak bude
upravený sál pro prezentaci. U nás se může spoleh-
nout na to, že zde pracují lidé, kterým zadá poža-
davky a oni mu odvedou komplexní kvalitní službu.
Holiday World patří k největším a nejprestižnějším
veletrhům, které se na Výstavišti každoročně konají.
Dnes jsem měl např. telefonát, kdy se mne zahra-
niční hosté (v rámci Holiday World už u nás bydleli
8x) ptali, není-li pozdě, rezervovat si svůj pokoj.
Ujistil jsem je, že pro ně není nikdy pozdě, a bylo mi
velmi příjemné, že chtějí bydlet opět u nás.

JJaakkýý  ppooddllee  vvááss  bbuuddee  ppřřííššttíí  rrookk??
Určitě dobrý. Už proto, že se budeme blížit vstupu

do Evropské unie a někdo v tomhle státě začne něco
dělat, aby se zmenšily rozdíly v porovnání s nejvy-
spělejšími evropskými zeměmi. O Česku se bude
více hovořit. Lidé zvenku budou zvědavi, koho že to
do Unie chtějí, a tak se na nás přijedou podívat i ti,
kteří zde ještě nebyli. Zároveň chci doufat, že se
uklidní situace ve světě, že lidé budou mít peníze
a klid na to, aby cestovali.

BBuuddee  lleettooššnníí  rrookk  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  lleeppššíí  oopprroottii  ppřřeedd--
cchhoozzíímm,,  ccoo  ssee  ttýýččee  vvnníímmáánníí  eekkoonnoommiicckkýýcchh  ppřřeeddnnoossttíí
cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu??

Rád bych, aby byl. První poloha je, co pro to může
udělat každý. A druhá, co by pro to měl udělat někdo
jiný. Začnu od těch jiných. Pro to, jak prostřednictvím
cestovního ruchu dostávat do české ekonomiky
o řád větší objem inkasa, je třeba udělat něco cen-
trálně. Tzn. vyjasnit si postavení České centrály ce-
stovního ruchu. To nemůže být nějaký malý odbor či
apendix při některém ministerstvu, když podíl resor-
tu cestovního ruchu na vytváření hrubého domácího
produktu je podstatně větší než u některých dalších

hospodářských resortů, které mají
vlastní ministerstva. To bych řekl, že by měl udělat
někdo jiný. Měl by mít koncepci – stanovit pravidla
hry. Ono to někdy zní hloupě, když se řekne oborová
norma či pravidla garantovaná státem. Ale protože
praxe ukázala, že nastavit mantinely nejsou s to obo-
rové asociace, neboť se navzájem nedokáží dohod-
nout, měl by to udělat stát. Zcela zřejmá je i absence
vlivu regionálních profesních sdružení, např. v oblasti
potírání dumpingu, jako to funguje ve Francii a dal-
ších zemích. Za zmínku stojí jistě i úvaha o tom, jak
by se měli sdružit a spolupracovat vlastníci subjektů,
působících v cestovním ruchu. Vliv takovéto lobby by
měl být tak velký, aby dokázala přimět politiky upra-
vit právní prostředí tak, aby nedocházelo k „zapomí-
nání“ na cestovní ruch při vyjednávání podmínek pro
vstup do Evropské unie v oblasti DPH, aby byly sta-
noveny např. mantinely pro vybírání různých autor-
ských poplatků v rozumné míře přijatelné pro obě
strany a aby peníze za poskytování služeb byly zda-
něny všem stejně a hlavně tady v Česku.

Od toho se odvíjí další oblast, do níž by měl stát
více investovat, která by Českou republiku posunula
v mezinárodní konkurenci vpřed. Stát by měl sám se-
be, jako cíl milionů spotřebitelů z domova i ze zahra-
ničí, daleko víc propagovat. Měl by životaschopnou
koncepcí oslovit subjekty podnikající v cestovním
ruchu – hotely, incomingové agentury, restaurace,
dopravce apod., už proto, že by i u nich možná našel
nejen morální, ale i ekonomickou podporu. Vezměte
si např. hotel guidy. Nikdo neví, který je ten pravý,
a tak raději inzeruje ve všech a zbytečně vydává
peníze za stejnou službu na více místech. Proč
nemůže být jeden zastřešený např. Českou centrálou
cestovního ruchu, u nějž bude stát garantovat, že se
dostane všude tam, kam se dostat má? 

Větší díl toho, co je třeba udělat, musíme ale udě-
lat každý sám. Špatné je, že v mnoha případech si
turista v Česku nepřipadá jako host. Vůbec nerazím
teorii, že bychom pro turisty měli dělat něco zadar-
mo, ale mám na mysli chovat se k nim tak, aby měli
chuť utrácet peníze právě u nás a ne v sousední
zemi. Své peníze totiž rád vydá zřejmě každý, komu
je v nějakém prostředí či společnosti lidí příjemně,
takže i z těchto příčin je průměrná útrata turistů
v České republice poměrně malá. A proč ještě? Pro-
tože návštěvníkům předestíráme jen zlomek atrak-
tivit, kterými Česko disponuje. Dnes převažují indivi-
duální turisté, kteří očekávají, že když do nějaké ze-
mě přijedou, že se na místě rychle zorientují, co kde
je a jak se tam dostanou. Pochopitelně teď neho-
vořím o spektru základních služeb, jako je ubytování
nebo stravování, ale o tom, že nám nestojí za to,

abychom jejich pozornost poutali na další
cíle, které v Česku stojí za to navštívit. 

TToo,,  žžee  uu  nnááss  kk  ttuurriissttůůmm  ppřřeettrrvváávváá
vveellmmii  rreezzeerrvvoovvaannýý  vvzzttaahh,,  jjee  ddáánnoo
sseettrrvvaaččnnoossttíí,,  aa  ttaa  jjee  oobbrroovvsskkáá..
UUssmměěrrnniitt  jjii  aallee  ddookkáážžee  ppoouuzzee
aaddeekkvvááttnněě  oobbrroovvsskkáá  ssííllaa,,  ccoožž  jjee

vv kkrrááttkkooddoobbéémm  hhoorriizzoonnttuu  nneemmoožžnnéé..
HHlloouuppéé  aallee  jjee,,  žžee  ssee  ttíímmttoo  ppřřííssttuuppeemm

kk cceessttoovvnníímmuu  rruucchhuu  řřaaddíímmee  mmeezzii  ssttááttyy,,
jjeejjiicchhžž  ppoolliittiiccii  nneeppoottřřeebbuujjíí  ppeenníízzee  nnaa  ppllnněěnníí

ppřřeeddvvoolleebbnníícchh  sslliibbůů..  UU  nnááss  pprrýý  kk  ttoommuu  jjeeddnnoouu
nneemmáámmee  mmoořřee,,  ppooddrruuhhéé  vveelleehhoorryy,,  ppoottřřeettíí  lliiddii ……
HHaannddiiccaapp  ČČeesskkaa  nnaappřř..  vvůůččii  RRaakkoouusskkuu  aallee  nneenníí
vv kkvvaalliittěě  aa  kkvvaannttiittěě  ttuurriissttiicckkýýcchh  ccííllůů,,  aallee  vv  ttoomm,,  ccoo
aalleeggoorriicckkyy  vvyyssttiihhuujjee  pprrůůppoovvííddkkaa  oo  ttoomm,,  jjaakk  hhřřííššnnííkk
vv ppeekkllee,,  rroozzdděělleennéémm  nnaa  kkaappiittaalliissttiicckkéé  aa  ssoocciiaalliissttiicckkéé,,
ppooootteevvřřee  ddvveeřřee  ddoo  ččeekkáárrnnyy  kkaappiittaalliissttiicckkééhhoo,,  kkddee  jjeejj
ssrrddeeččnněě  vvííttáá  ššppaallíírr  ččeerrttůů..  II  ppttáá  ssee::  „„CCoo  mmnnee  zzddee
ččeekkáá??““  „„NNoo,,  ttoo  vvááss  ppoolloožžíímmee  nnaa  pprrkknnaa,,  zz  kktteerrýýcchh
ččoouuhhaajjíí  ddvvoouussttoovvkkyy  hhřřeebbííkkyy  aa  ppřřeejjeeddeemmee  vvááss  ppaarrnníímm
vváállcceemm……““  HHřřííššnnííkk  ssee  uulleekknnee  aa  nnaakkoouukknnee  ddoo  ččeesskkééhhoo..
UU  vvcchhoodduu  ssiiccee  žžááddnnýý  ppeerrssoonnááll,,  zzaattoo  vv  ččeekkáárrnněě  ppllnnoo
aa vveesseelloo..  ZZeeppttáá  ssee  pprroottoo  jjeeddnnoohhoo  zz  ččeekkaajjííccíícchh,,  jjeennžž
mmuu  ooddppoovvíí::  „„NNoo,,  ttoo  vvááss  ppoolloožžíí  nnaa  pprrkknnaa,,  zz kktteerrýýcchh
ččoouuhhaajjíí  ddvvoouussttoovvkkyy  hhřřeebbííkkyy  aa  ppřřeejjeeddoouu  ppaarrnníímm
vváállcceemm ……““  HHřřííššnnííkk  ssee  uulleekknnee,,  ii  kkddyyžž  nnee  ttoolliikk::  „„žžddyyťť  jjee
ttoo  sstteejjnnéé  jjaakkoo  vv  kkaappiittaalliissttiicckkéémm  ppeekkllee,,  ttaakk  pprroočč  jjee
ttaaddyy  ttaakk  nnaarrvváánnoo??““  DDoottáázzaannýý  ppoobbaavveenněě  mmáávvnnee
rruukkoouu::  „„JJeeddnnoouu  nneejjssoouu  pprrkknnaa,,  ppooddrruuhhéé  hhřřeebbííkkyy..
AA ppaarrnníí  vváálleecc??  TTeenn  uužž  vvůůbbeecc  nneesseežžeennoouu……  
NNeehhlleedděě  nnaa  ttoo,,  žžee  ssee  ttoo  ddáá  vvžžddyycckkyy  nněějjaakk  oobbeejjíítt!!““

Asi na tom něco bude. V Rakousku nebrečí, je-li na
horách sníh nebo není, ale systém je nastaven tak,
aby tam lidé přijeli, bavili se a líbilo se jim tam za
každého počasí. Převážná část podílu na tomto
stavu je u každého jednotlivce. V Česku si lidé
vesměs neváží, že jim turisté přinášejí prosperitu -
absence vědomí pomyslného pana Nováka, že díky
nim má práci a jeho rodina peníze. Z toho plyne
často velmi nepříjemný pocit hostů, kteří na závěr
pobytu v Česku konstatují: „Tady se na nás nikdo
neusmál, nikdo nás nepozdravil… Když jsme se
chtěli na něco zeptat řidiče tramvaje, tak se na nás
mračil a něco odsekl. Všichni se zde tváří otráveně
a jsou uzavřeni sami do sebe se svými problémy…“
A to nehovořím o opravdových nešvarech, s nimiž
nikdo nic nedělá a o kterých se jen píše a točí tele-
vizní reportáže, a pak to vše skončí konstatováním:
„ono to  nejde, protože…“ Ono to není pouze o hru-
bém domácím produktu, ale i o zaměstnanosti.
V Česku jsou oblasti, které by cestovní ruch mohl
živit kompletně. Ať už ve službách přímo spojených
s tímto odvětvím nebo v sekundární sféře.  Turisté
totiž mají obdobné potřeby jako kteříkoliv jiní lidé,
akorát za ně zpravidla utrácejí daleko více peněz, než
stálí obyvatelé. Proto se opravdu vyplatí jim k tomu
úsměv a vstřícnost přibalit zadarmo. Jsem od přírody
optimista. Věřím, že se nám všechna úskalí podaří
zdolat i v případě, že letošek nebude snadným
rokem. Začít musíme každý sám u sebe. Rok 2003
bude určitě lepší, když pro to sami něco uděláme.

Hotel Expo m· strategickou polohu v bezprost¯ednÌm sousedstvÌ

praûskÈho V˝staviötÏ a T-Mobil arÈny. Byznys klientela i dalöÌ

hostÈ do nÏj r·di jezdÌ a doporuËujÌ jej, uû proto, ûe v r·mci

Holiday World a ostatnÌch veletrh˘ je exponovan˝m mÌstem

kon·nÌ prezentacÌ, tiskov˝ch konferencÌ a semin·¯˘.

O byznysu, kter˝ v roce

2003 p¯ivede miliony

spot¯ebitel˘ odjinud 
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OOrrlliiččkkyy,,  ččii  OOrrlliicckkéé  hhoorryy  mmáámm  rráádd..  UUžž  pprroottoo,,
žžee  jjsseemm  bbyyll  ppoo  nněěkkoolliikk  lleett  ččlleenneemm  ooddddíílluu
vvýýkkoonnnnoossttnníí  ttuurriissttiikkyy  TTJJ  SSookkooll  SSeeddllooňňoovv
vv  OOrrlliicckkýýcchh  hhoorráácchh,,  nneežž  jjsseemm
ppřřeessttoouuppiill  ddoo  hhoorroolleezzeecckkééhhoo  ooddddíílluu
ddoo  TTeepplliicc..  KK  nneezzaappoommeennuutteellnnýýmm
zzáážžiittkkůůmm  zziimmnníícchh  vvííkkeennddoovvýýcchh
ssoouussttřřeedděěnníí  vv  ttěěllooccvviiččnněě
sseeddllooňňoovvsskkéé  šškkoollyy,,  ppoodd  zzáámmiinnkkoouu
pprroommííttáánníí  ddiiaappoozziittiivvůů  zz  hhoorr,,  ttzzvv..
„„DDiiaaffeessttůů““,,  ččii  zz  rrýýžžoovváánníí  zzllaattaa  ––
„„MMaammoonnffeessttůů““,,  ppaattřřiillyy  hhřřeebbeennoovvéé  ttúúrryy,,
aa  zzeejjmméénnaa  ppaakk  ppřříísslloovveeččnnéé  ddlloouuhhéé
ttááhhlléé  ssjjeezzddyy  zz  VVeellkkéé  DDeeššttnnéé,,  zzhhuussttaa  vvššaakk
ttzzvv..  ttyyggřříí  ssttooppoouu..  PPoocchhooppiitteellnněě  nnaa  bběěžžkkáácchh..
„„HHooddiitt  ttyyggrraa““  nnaa  ssjjeezzddoovvkkáácchh  ttoottiižž  nneenníí  ttaakk
sskkvvěěllýýmm  zzáážžiittkkeemm  jjaakkoo  nnaa  bběěžžkkáácchh,,  oobbzzvvllááššttěě  ppoottéé,,
ccoo  vváámm,,  vvzzppoouuzzeejjííccíímmuu  ssee  ggrraavviittaaccii  aa  zzáákkoonnuu
oo zzaacchhoovváánníí  eenneerrggiiee,,  nnáásslleeddnněě  bbáággll  zzaarraazzíí  hhllaavvuu
hhlluubbookkoo  ddoo  pprraaššaannuu..
VV  ppoolloovviinněě  llooňňsskkééhhoo  pprroossiinnccee  jjsseemm  DDeeššttnnéé  nnaavvššttíívviill
ooppěětt..  TToo  aabbyycchh  ssii  pprroohhllééddll  hhootteell  PPrraahhaa  pprráávvěě
pprroocchháázzeejjííccíí  rreekkoonnssttrruukkccíí..  NNaacchháázzíí  ssee  ppoodd
ssjjeezzddoovvkkaammii,,  ppřříímmoo  pprroottii  vvlleekkůůmm..  AA  ppřřeessttoo,,  žžee
ddoocceellaa  oobbssttoojjnněě  zzvvllááddáámm  jjíízzdduu  „„ssttaarroouu  cceessttoouu  kkoollmmoo
ddoollůů  ––  nnaa  ppaarrttyyzzáánnaa““,,  jjee  vvyyssooccee  pprraavvdděěppooddoobbnnéé,,  žžee
bbyycchh  ddoobbrrzzddiill  aažž  nnaa  jjeehhoo  rreecceeppccii..  NNaaššttěěssttíí  ttaakkhhllee
ooddvváážžnnýýcchh  zzaassee  mmnnoohhoo  nneenníí  aa  hhootteell  PPrraahhaa  jjee  ssttaavvěěnn
bbyytteellnněě..
JJeeddnnaatteellee  ssppoolleeččnnoossttii  RReennoovvaa,,  kktteerráá  vvllaassttnníí  hhootteell
PPrraahhaa,,  ppaannaa  LLiibboorraa  ŠŠppaatteennkkyy  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall,,  pprroočč
mmáá  OOrrlliicckkéé  hhoorryy  rráádd  oonn..

Protože jsem narodil v Opočně, v podhůří
Orlických hor, a jako malý kluk byl permanentně na
horách, neboť tam rodiče mají chatu. Kousek za
vesnicí, kde teď bydlím, v Houdkovicích, je od lesa
krásný pohled na Orlické hory od Nového Hrádku až
po Rokytnici v Orlických horách po pravé straně.

VV  OOrrlliicckkýýcchh  hhoorráácchh  bbýývvaajjíí  nneesskkoonnaallee  lleeppššíí  ssnněěhhoovvéé
ppooddmmíínnkkyy  nneežž  vv  ddaalleekkoo  vvyyššššíícchh  ppoohhoořříícchh..  JJee  ttoo  ddáánnoo
ii  ttíímm,,  žžee  jjssoouu  pprrvvnníí  vvyyssookkoouu  bbaarriiéérroouu  zzee  ssmměěrruu  oodd
BBaallttiicckkééhhoo  mmoořřee  aa  zzaacchhyyttáávvaajjíí  ssnněěhhoovvéé  ssrráážžkkyy..  

OOrrlliicckkéé  hhoorryy  jjssoouu
nnááddhheerrnnéé  nneejjeenn  vv zziimměě,,
aallee  ppoo  vvššeecchhnnaa  rrooččnníí  oobbddoobbíí..  

Každé z nich má své kouzlo. Např.
letní západy slunce z Velké Deštné vonící
borůvčím a brusinkami. Během zimní sezony jsou
zase Orlické hory vyhlášené středisky zimních
sportů jako Říčky a již zmiňované Deštné. Vzhledem
k charakteru zdejších lesů zde bývá nádherně
barevný podzim. Jaro, byť k nám do hor k radosti
lyžařů a milovníků zimních sportů přichází poněkud
později, je nádherné probouzející se přírodou ze
zimního spánku, nejprve bílými a záhy pak
barevnými květy… Ostatně i Velká Deštná, jako
výrazně dominantní kopec Orlických hor, září ve
vegetačním období stovkami květů.

KKoouuzzlluu  OOrrlliicckkýýcchh  hhoorr  vvěěřřííttee  nnaattoolliikk,,  žžee  jjssttee  ssee
rroozzhhooddllii  iinnvveessttoovvaatt  ddoo  nnáákkuuppuu  aa  rreekkoonnssttrruukkccee  hhootteelluu
PPrraahhaa..

Ano, Orlické hory byly a jsou vyhledávaným cílem
turistů. Dá se očekávat, že vstupem Česka do
Evropské unie zde ještě vzroste poptávka po
kvalitních ubytovacích kapacitách. Hotel Praha
v Deštném jsme se rozhodli koupit, rekonstruovat 

a rozšířit zejména
proto, že se nám líbila jeho

poloha. To, jak se naše společnost k hotelu dostala,
ale má poněkud delší historii. Po listopadu byl
vrácen restituentům. Ti jej prodali společnosti, která
sice měla zpracovaný projekt, ale nepodařilo se jej
uskutečnit. Následně jej v dražbě získal další majitel
s tím, že jej zrekonstruuje. Rekonstrukce rovněž
neproběhla a došlo k prodeji dalšímu majiteli. Ten
se také rozhodl hotel prodat a přišli jsme na řadu
my. Rozhodli jsme se zde investovat volné
prostředky.

HHootteell  PPrraahhaa  jjee  nneejjeenn  nnaa  mmaalleebbnnéémm  mmííssttěě,,  aallee  řřeekkll
bbyycchh,,  žžee  jjeehhoo  ppoolloohhaa  jjee  vv  OOrrlliicckkýýcchh  hhoorráácchh  ppřříímmoo
ssttrraatteeggiicckkáá..  

Zejména po loňské investici společnosti,
provozující zdejší ski areál, která zbudovala přímo
proti nám novou sjezdovku s lyžařským vlekem
a přikoupila další sněhová děla. Hned proti nám
končí sjezdovky Marta 1, a tak z hotelu Praha,
z restaurace i většiny pokojů, je výhled přímo na

h o t e l
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sjezdovky a do centra ski areálu. Hotel má nejen strategickou polohu
u dojezdu hlavních sjezdovek, ale je výhodným východiskem pro celoroční túry,
zejména pro tradiční hřebenové. Nachází se na pozemku o rozloze téměř půl
hektaru. Z jedné strany je ohraničen řekou Bělou, z druhé horskou silnicí
vedoucí z Deštného na Šerlišský Mlýn a na Masarykovu chatu.  

KKoouuppíí  hhootteelluu  PPrraahhaa  jjssttee  ssii  uudděěllaallii  rraaddoosstt,,  aallee  vvaaššee  ffiirrmmaa  ppooddnniikkáá  vvee  zzcceellaa  jjiinnéé
oobbllaassttii  nneežž  vv  ppoohhoossttiinnssttvvíí  aa  cceessttoovvnníímm  rruucchhuu..  CChhyyssttááttee  rroozzššíířřiitt  ppoorrttffoolliioo  jjeejjíí
ččiinnnnoossttii??

V žádném případě. Nepatříme mezi odvážné, kteří se domnívají, že vést
hospodu či hotel je legrace, kterou zvládne každý. Naopak, naším záměrem
je dát mu hned od začátku profesionální vedení, aby mohl fungovat
v dlouhodobé perspektivě. Rozhodli jsme se proto, a to i prostřednictvím
Všudybylu, oslovit potenciální zájemce, kteří by byli schopni si v podstatě zcela
nový hotel s dlouholetou tradicí pronajmout a provozovat na špičkové úrovni.
Spolu s projektanty jsme investici pojali tak, aby náš hotel patřil k nejlepším
v Orlických horách. Stejně tak chceme, aby služby poskytované v jeho
komplexu byly v prvotřídní kvalitě. To je základní požadavek. Důležitá je
i ekonomika hotelu a jeho napojení do určitého řetězce už proto, aby byl
celoročně obsazován a jeho provoz byl rentabilní. Záleží nám na tom, aby
zájemce měl v hotelové branži cosi za sebou, abychom měli možnost se
přesvědčit, jaké za ním stojí výsledky.

➤➤ www.vodomery.cz

Hotel Praha 
v DeötnÈm v Orlick˝ch hor·ch se nach·zÌ na ˙patÌ

VelkÈ DeötnÈ ÑZIMNÕHO KOPCEì
u horskÈ silnice z DeötnÈho na äerliösk˝ Ml˝n

a Masarykovu chatu, v bezprost¯ednÌm sousedstvÌ
lyûa¯skÈho are·lu. V souËasnÈ dobÏ proch·zÌ

rozs·hlou rekonstrukcÌ. Pozemky hotelovÈho are·lu
jsou ale dostateËnÏ velkÈ, aby host˘m mohly

poskytnout soukromÌ. K p¯ÌjemnÈmu posezenÌ zde
bude letnÌ zahr·dka, dÏtskÈ h¯iötÏ a zeleÚ. Hotel

bude splÚovat standardy vyööÌ t¯Ìdy. Bude disponovat
47 l˘ûky, vÏtöinou ve dvoul˘ûkov˝ch pokojÌch
s moûnostÌ p¯ist˝lky, p¯edsÌÚkou, vestavÏn˝mi

sk¯ÌnÏmi, posezenÌm, televiznÌm satelitnÌm p¯Ìjmem,
telefonem a samoz¯ejmÏ vlastnÌm soci·lnÌm

p¯ÌsluöenstvÌm. Hotelov· kuchyÚ bude dimenzov·na
na t¯i sta jÌdel dennÏ. ParkoviötÏ bude mÌt öestn·ct

st·nÌ. RestauraËnÌ za¯ÌzenÌ a salonek pak bude
dotv·¯et vhodnÈ podmÌnky pro po¯·d·nÌ

podnikov˝ch akcÌ, ökolenÌ a semin·¯˘.

DispoziËnÌ ¯eöenÌ 
PodzemnÌ podlaûÌ 

bude slouûit jako sklad zeleniny a ovoce, potravin,
n·poj˘ a pivnÌ sklep. Bude zp¯ÌstupnÏno

hospod·¯sk˝m schodiötÏm a n·kladnÌm v˝tahem p¯i
hospod·¯skÈm vstupu se z·sobovacÌ rampou. 

Do p¯ÌzemÌ hlavnÌ budovy 
je centr·lnÌ vstup p¯es z·dve¯Ì. Po pravÈ stranÏ bude

restaurace a nalevo salonek s vlastnÌm soci·lnÌm
za¯ÌzenÌm. StravovacÌ prostory jsou p¯es office s lobby

barem napojeny na provoz kuchynÏ. KuchyÚ je
ËlenÏna na hrubou p¯Ìpravu s Ëernou kuchynÌ, vlastnÌ

kuchyÚ, studenou kuchyÚ a ˙sek mytÌ n·dobÌ
s prokl·dacÌ sk¯ÌnÌ a p¯Ìjmem öpinavÈho n·dobÌ p¯es

pod·vacÌ okÈnko z prostoru office. Je vybavena
dennÌm skladem. JejÌ z·zemÌ m· vlastnÌ vstup
s p¯Ìjmem z·sob, sklady obal˘ a odpadk˘. Pro

zamÏstnance je tu öatna a soci·lnÌ z·zemÌ. V tomto
sektoru je i ˙klidov· komora. Pro ubytovanÈ hosty je

k dispozici postrannÌ vstup na v˝chodnÌ stranÏ od
z·dve¯Ì. Na z·dve¯Ì navazuje chodba s hlavnÌm
schodiötÏm. Po levÈ stranÏ z·dve¯Ì je recepce
s mÌstnostÌ zamÏstnanc˘ a po pravÈ lyû·rna

s bot·rnou. 

PrvnÌ podlaûÌ hlavnÌ budovy 
je zp¯ÌstupnÏno hlavnÌm schodiötÏm z centr·lnÌ haly.
P¯i jiûnÌm pr˘ËelÌ jsou t¯i hotelovÈ pokoje 2 + 2. Na
z·padnÌ stranÏ je navrûen apartm·n s kuchyÚsk˝m

koutem a loûnicÌ. Na v˝chodnÌ pak apartm·n
s kuchyÚsk˝m koutem a dvÏma loûnicemi. Na tomto
podlaûÌ je umÌstÏn i sklad ËistÈho a öpinavÈho pr·dla

a ˙klidov· komora.

DruhÈ podlaûÌ hlavnÌ budovy 
vyuûÌv· prostor podkrovÌ. Zde jsou t¯i dvoul˘ûkovÈ

pokoje a dva 2 + 2. 

Domek 
p¯edstavuje samostatn˝ objekt s vlastnÌm vstupem.

Z·zemÌ tvo¯Ì lyû·rna. V p¯ÌzemÌ jsou dva pokoje 2 + 2
a v podkrovÌ dva dvoul˘ûkovÈ. 

h o t e l



V piatok 17. janu·ra sa v r·mci gala veËera v bratislavskom

hoteli Holiday Inn uskutoËnil sl·vnostn˝ krst nov˝ch katalÛgov

cestovnej kancel·rie Kart·go tours. Tento veËer bol oproti

predoöl˝m v minul˝ch rokoch o to v˝nimoËnejöÌ, ûe t·to

cestovn· kancel·ria a jej hosti oslavovali otvorenie desiatej

sezÛny Kartago tours. V programe, ktor˝ uv·dzal p·n ätefan

Skr˙can ,̋ sa zaplnenej s·le predstavili spev·ci La Rubia

s taneËnicami a Mari·n Vojtko. Veækolep˝ ohlas mali hity

v origin·lnom podanÌ popul·rnej skupiny ÑNo Nameì. Kr·sny

veËer bol ozajstne kr·sny aj vÔaka svojmu hum·nnemu n·boju.

Moder·torka TV MarkÌza Aneta Pariökov· tu prezentovala nov˙

s˙ùaû ÑMÙj najkrajöÌ senì. ÑMÙj najkrajöÌ senì je n·zov ako aj

tÈma v˝tvarnej s˙ùaûe, ktor˙ pre deti z detsk˝ch domovov po

celom Slovensku pripravila cestovn· kancel·ria Kartago tours

a Nad·cia MarkÌza. Krstn˝m otcom a z·roveÚ aj mamou

katalÛgov Kart·go tours bol herec a moder·tor Peter KoËiö, ktor˝

ich pokrstil pieskom zo Sahary. Veæk˙ kongresov˙ s·lu hotela

Holiday Inn Bratislava pri tejto prÌleûitosti navötÌvili z·stupcovia

Ministerstva zahraniËn˝ch vecÌ Slovenskej republiky a Ministerstva

hospod·rstva Slovenskej republiky ako aj z·stupcovia TureckÈho

veævyslanectva. Priöli aj p·n OklamË·k s manûelkou, herci Michal

DoËolomansk˝ a Marek Majesk .̋

Desiata sezÛna
Kartago tours

c e s t o v n ·  k a n c e l · r i a
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Když byl v roce 1936 dokončen v městě Lázně
Bělohrad nový komfortní hotel Grand, zdaleka nikdo
netušil, že právě on bude i v třetím tisíciletí středem
událostí, které se pro toto město stanou tradicí. Na
závěr roku 2002 (celkově už posedmé) se vyšňořil do
slavnostního a otevřel dokořán hostům, které si
pozvaly akciové společnosti  PURO-KLIMA a Anenské
slatinné lázně, v nichž je právě PURO-KLIMA majorit-
ním vlastníkem. Rozloučení s rokem 2002 bylo ten-
tokrát pojato jako „Šantán v pátek třináctého“ a ne-
slo se ve stylu 30. let. Hosté si možná položili  otáz-
ku, proč právě ve stylu těchto let. Odpověď nám na
ni dal starosta města Lázně Bělohrad Ing. Pavel
Šubr, který z kronik i od pamětníků ví, že v minulosti
největší věhlas, chcete-li úroveň, Anenské slatinné
lázně získaly právě ve 30. letech minulého století
a patřily k nejlepším evropským lázním. 

-pm-
➤➤ www.belohrad.cz
➤➤ www.puro-klima.cz

13.
bylo v p·tekÖ13.
bylo v p·tekÖ

aneb ohÚostroj splnÏn˝ch p¯·nÌ  
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KKoonncceemm  llooňňsskkééhhoo  rrookkuu  ppřřeebbíírraallaa  cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářř
EExxiimm  TToouurrss,,  aa..ss..  vv  kkaatteeggoorriiii  ttuurriissttiicckkýý  rruucchh  nnaa
PPrraažžsskkéémm  hhrraadděě  ddiipplloomm  pprroo  nneejjoobbllííbbeenněějjššíí  ffiirrmmyy
vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..  ČČíímm  jjssttee  ssii  ppooddllee  vvááss  ttuuttoo
nnoommiinnaaccii  oodd  cceessttoovvnníícchh  aaggeennttuurr  aa  ddaallššíícchh  ssuubbjjeekkttůů
nneejjvvííccee  zzaasslloouužžiillii??

Tady v Česku je takové rčení, že „když dva dělají
totéž, nemusí to být totéž“, takže i z tohoto důvodu
ode mne nečekejte nějaké převratné věci. Rád bych
nejprve konstatoval, že už sama nominace nás
velmi překvapila. Nic takového jsme nečekali.
Pochopitelně, že nás to všechny v Eximu ohromně
potěšilo, včetně mne, přesto, že si na oficiální
hodnocení nepotrpím. Každoročně si jej totiž dělám
sám pro sebe a nikdy jsem nebyl spokojený. Rok co
rok si říkám, stále je co zlepšovat. Takže i udělení
diplomu je pro mne spíše signálem, že se Exim
Tours drží dobré cesty, obchodní politiky, kterou
praktikujeme od svého prvopočátku, a to, být
spolehlivým partner klientům, prodejcům
i partnerům v destinacích, jimž z pěti evropských
zemí přivážíme hosty. Z výsledků tak lze usuzovat, že
serióznost je i v českém konkurenčním prostředí
účinným nástrojem k dosažení úspěchu. 

NNaa  jjiinnéémm  mmííssttěě  ttoohhoottoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  ppřřeeddsseeddaa
ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  jjiinnéé  ččeesskkéé  úússppěěššnnéé  ffiirrmmyy  SSnněěžžkkaa
NNáácchhoodd  IInngg..  MMiilloossllaavv  ČČeerrmmáákk  řřííkkáá::  „„VV  BBrruusseelluu  mměě
uuččiillii,,  žžee  mmuussíímm  ppeerrmmaanneennttnněě  mmyysslleett  nnaa  ttřřii  vvěěccii::  jjaakk
vvyyttvvoořřiitt  zziisskk,,  jjaakk  zzaabbeezzppeeččiitt,,  aabbyy  ffiirrmmaa  rroossttllaa,,  jjaakk
ppřřeežžíítt  vv  kkoonnkkuurreennccii..““  CCeessttoovvnníí  kkaanncceelláářř  EExxiimm  TToouurrss
nneeuussttáállee  rroossttee,,  aallee  ččeesskkýý  ttrrhh  jjee  zznnaaččnněě  lliimmiittoovvaannýý……

Ano, český trh je omezený. Každým rokem na něm
v oblasti outgoingové turistiky zaznamenávám
výkyvy zhruba plus minus pět procent. Nárůsty
Eximu z těchto mantinelů vybočují. Dlužno
podotknout, že v náš prospěch. Výsledky Eximu jsou
mj. dány poměrem ceny a kvality zájezdů, společně
s trvale dobrou obchodní pověstí akciové
společnosti Exim Tours. Navíc jsou
momentálně pro nás, pro všechny
organizátory zahraničních zájezdů
v České republice, příznivé
podmínky dané silnou korunou,
levnější leteckou dopravou
a velkým tlakem na poskytovatele
služeb v pobytových místech.
Napomáhá tomu i zvyšující se
životní úroveň obyvatel Česka. Zájezd
za deset tisíc korun si dnes již dovolí
daleko víc lidí než před pár lety.

ŽŽíítt  nnaa  úúkkoorr  ppřřííššttíícchh  ggeenneerraaccíí  mmůůžžee  ssttáátt,,  nnaa  ddlluuhh
ttřřeebbaa  jjíímm  nneebboo  vvěěřřiitteellii  ssuubbvveennccoovvaannáá  ffiirrmmaa..  VV  oobboouu
ppřřííppaaddeecchh  ppaakk  jjaakk  ssttáátt,,  ttaakk  ttaakkoovváá  ffiirrmmaa  rroozzddáávvaajjíí
zz cciizzííhhoo..  VV  žžiivvéé  ppřříírroodděě  ssee  ttoommuu  řřííkkáá  ppaarraazziittoovváánníí
aa vv bbyyzznnyyssuu  pprrooddáávvaatt  zzaa  dduummppiinnggoovvéé  cceennyy..  

Žít na dluh či kýmsi nebo čímsi dotovat
podnikatelskou činnost není během na dlouhou
trať. S touto soutěžní taktikou bychom rozhodně

v tak dobrém zdraví
nepřežili dosavadních jedenáct let,
co Exim Tours existuje. Vždy jsme
se snažili dosahovat nejvyšších
možných cen tak, abychom
úspěšně konkurovali nejen kvalitou,
ale i cenou produktů, abychom
dosahovali velkých objemů prodaných
zájezdů. Od samého počátku jsme měli
slušné ceny, které s dumpingovými nemají nic
společného. Možná, že je to neskromné
konstatování, že se řada cestovních kanceláří snaží
jít ve stopách Exim Toursu a pokouší se venku tlačit
na poskytovatele služeb: „Dejte nám ceny Eximu,“

ale těžko na ně mohou dosáhnout už
proto, že Exim Tours má řadu filiálek

v dalších evropských zemích
a ubytovací kapacity, transfery,
pojištění apod. nakupuje ve velkém.
Exim Tours spolupracuje s řadou

firem, s nimiž jsme si navzájem
velkými a stabilními partnery již celé

desetiletí.

PPoohhyybbuujjii  ssee  nneejjeenn  vvee  ssffééřřee  oouuttggooiinnggoovvýýcchh
cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí,,  aallee  ii  iinnccoommiiggnnuu  ddoo  ČČeesskkaa..
VVíímm,,  žžee  řřaaddaa  hhootteelliiéérrůů,,  ii  vveellmmii  rreennoommoovvaannýýcchh
ppěěttiihhvvěězzddiiččkkoovvýýcchh  hhootteellůů,,  mmáá  zzáájjeemm  ssppoolluupprraaccoovvaatt
pprráávvěě  ss  vváámmii,,  ss  EExxiimm  TToouurrsseemm……

Co se týče incomingu? Jsem známý jako člověk,
který je zvyklý postupovat spíše pomalu. Na
incoming se systematicky zaměřujeme teprve třetím
rokem. I v něm zaznamenáváme výrazné nárůsty
oproti stejným obdobím předchozích let. Zdali se
dostaneme na takovou pozici jako v outgoingu, je
především otázkou času. V současné době nemá
cenu „tlačit na pilu“, už proto, že Česká republika
pro posilování své pověsti coby turistické destinace
nedělá skoro nic, pokud čas od času dokonce
nečiní kontraproduktivní kroky. Vzdor tomu věřím, že
i v incomingu budeme stejně úspěšní jako
v outgoingu.

NNaa  zzáávvěěrr  mmii  ddoovvoollttee  oottáázzkkuu,,  jjaakk  bbyy  ssee  ppooddllee  vvááss
mmoohhll  vvyyvvííjjeett  pprrůůbběěhh  lleettooššnnííhhoo  rrookkuu??

Věřím, že nebude hůř než v roce 2002, který byl
docela úspěšným rokem. Pro rok 2003, pokud se
nic nestane, vše nasvědčuje tomu, že bude lepší.

➤➤ www.eximtours.cz

c e s t o v n Ì  k a n c e l · ¯

Předseda představenstva akciové
společnosti Exim Tours Ing. Ferid Nasr
přebírá 29. listopadu 2002 večer ve
Španělském sále Pražského hradu
z rukou ministra pro místní rozvoj

Mgr. Pavla Němce diplom pro
nejoblíbenější firmu v České republice

v kategorii turistický ruch.

Vöe nasvÏdËuje
tomu, ûe bude lepöÌ,
pokud se nic nestane
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PPaannee  iinnžžeennýýrree,,
GGlloobbttoouurr  mmáá  řřaaddaa  lliiddíí

ssppoojjeenn  ss  CChhoorrvvaattsskkeemm..
To byl, je a bude náš cíl. Už tak

rozsáhlou nabídku Chorvatska jsme pro letošní rok
opět rozšířili a zatraktivnili. Na chorvatském pobřeží
prakticky neexistuje významnější letovisko, kde
bychom nenabízeli naše kapacity. Cílem celé
skupiny Globtour je stát se největším evropským
touroperátorem na Jadranu. Pokračujeme
v úspěšném projektu klubových hotelů, kde
nabízíme nadstandardní služby za standardní ceny.
Ti, kteří nás znají z minulých let, vědí, že kdysi jsme
na Jadranu měli dva, pak tři klubové hotely. Jejich
počet se ale pro letošní rok jenom na Jadranu
rozšířil na devět, a to jsme do nabídky zařadili
dalších 13 nových produktů - Globtour bonus,
Globtour private a Globtour centrum. Další klubové
hotely nabízíme i v Černé Hoře, na řeckých
ostrovech a v Tunisku. 

RRoovvnněěžž  rraazzaannttnněě  jjssttee  vvssttoouuppiillii  nnaa  jjaaddeerrsskkéé  ppoobbřřeežžíí
ČČeerrnnéé  HHoorryy..

Místní prostředí nám není neznámé už z hlediska
bývalé struktury skupiny Globtour. Do Černé Hory
vypravujeme tři letadla týdně z Prahy, Brna a Ostra-
vy. Pro letošní rok jsme pro tuto oblast zajistili kom-
plexní nabídku. Věříme, že spousta klientů, která
Černou Horu navštívila v dobách minulých, se sem
bude ráda vracet, už proto, že má možnost výběru
od dvouhvězdičkových hotelů přes apartmány, uby-
tování v menších penzionech až po hotely a reziden-
ce vyšší kategorie. V Černé Hoře chceme dosáhnout
obdobné pozice jako na pobřeží Chorvatska. Proto
létáme do Tivatu z Prahy, Brna a Ostravy, dále má-
me odjezdy autobusů prakticky z celého českého
území.

Hovoříme-li o novinkách, rád bych zmínil další
destinaci, kam budeme mít přímý let jako jediní
z Česka – Kalábrii. O Kalábrii se říká, že co se týče
pláží, čistoty vody a malebnosti pobřeží, je „Kari-
bikem Středomoří“. Úplnou novinkou a specialitou
na českém trhu pak je přímý let na řecký ostrov
Santorini. 

Ostatně již minulý rok jsme zaznamenali zvýšený
zájem o leteckou přepravu, a proto jsme na léto

2003 posílili nabídku prakticky u všech
leteckých destinací.

ČČeeššii  jjssoouu  zzaa  ddoovvoolleennéé  uu  mmoořřee  oocchhoottnnii  vvyyddaatt  ddaalleekkoo
vvěěttššíí  ppoomměěrrnnoouu  ččáásstt  ssvvýýcchh  ppřřííjjmmůů  nneežž  mmnnoozzíí  ddaallššíí
EEvvrrooppaannéé..

Ano, ale český klient se za poslední roky podstat-
ně lépe orientuje v nabídkách cestování, což na nás
klade stále větší nároky při výběru destinací a kapa-
cit. Klientů, kteří využijí našich služeb, si velmi váží-
me, stejně jako partnerů, kteří naše produkty pro-
dávají. Osvědčuje se nám systém klubových karet,
kdy klient, který poprvé vycestuje s Globtourem,
obdrží v příštích letech slevu a dostává výhody
i v následujících sezonách. Tuto koncepci rozvíjíme

již řadu let a na našem trhu jsme v době, kdy se
ostatní touroperátoři trumfovali nabídkami tzv. last
minute, zavedli systém, který preferuje klienty, kteří
si dokáží dovolenou rezervovat v předstihu. U Glob-
touru se vždy poskytovaly výhody za včasnou rezer-
vaci. Zarezervuje-li klient zájezd včas, zpravidla to
bývá do konce března, začátku dubna, získává různé
bonusy až do výše 15 % ceny zájezdu, které jsou
sčitatelné s výhodami klubové karty. Proto náš

reklamní slogan – sleva až 21 % – na obálce kata-
logu. Klient si vybírá z nejširší nabídky, ale cestuje
za cenu leckdy nižší, než je cena lastminutů na trhu.
Pozice naší společnosti nám umožňuje poskytnout
všechny tyto výhody již při zaplacení 50% zálohy.

LLoonnii  jjssmmee  ssee  vv  TToopp  HHootteelluu  PPrraahhaa  ppoottkkaallii  nnaa
pprreezzeennttaaccii  vvaaššeehhoo  kkaattaalloogguu  „„LLééttoo  22000033““..  ČČíímm  jjee
tteennttoo  kkaattaalloogg  nnoovvýý??

Nejen vnějším vzhledem. I když i to byl poměrně
závažný krok. Poslední roky pro nás bylo charakte-
ristické, že se na obálkách našich katalogů objevo-
valy děti. Všimli jsme si ale, že tento motiv je maso-
vě přejímán, a rozhodli jsme se proto pro změnu.
Nejde pouze o novou grafickou koncepci, ale změ-
nili jsme i strukturu katalogu. U většiny destinací
došlo k inovaci produktů. V Turecku, na Baleárských
ostrovech. Zcela nový produkt nabízíme v Tunisku.
Katalog je daleko více spjatý s podněty koncových
klientů a partnerů, kteří naše zájezdy prodávají.
Globtour se i do budoucna chce profilovat přede-
vším jako touroperátor. V současné době máme
pouze dvě vlastní prodejny – v reprezentačních
prostorách Obecního domu a v obchodním centru
Nový Smíchov. Ředitelství firmy stále zůstává
v Kaprově ulici.

PPrreezzeennttaaccee  kkaattaalloogguu  ssee  zzúúččaassttnniillaa  řřaaddaa  ččeessttnnýýcchh
hhoossttůů..

Velmi nás potěšila i přítomnost velvyslanců
Slovinska a Svazové republiky Jugoslávie, předsedů
hospodářských komor ostrovů Dodekanesos
a Santorini. Pozvali jsme své nejvýznamnější
obchodní partnery. Rád bych zmínil Všeobecnou
zdravotní pojišťovnu České republiky. Vážíme si
vystoupení generální ředitelky VZP ČR Ing. Jiřiny
Musílkové a top managementu České podni-
katelské pojišťovny v čele s generálním ředitelem
a předsedou představenstva Ing. Vlastimilem
Navrátilem. Přítomni byli i zástupci letecké
společnosti Travel Servis. 

GGlloobbttoouurr  jjee  řřaadduu  lleett  ppaarrttnneerreemm  NNaaddaaccee  TTeerreezzyy
MMaaxxoovvéé..

Každý silný podnikatelský subjekt by měl pama-
tovat na potřebné, obzvláště pak na děti, které měly
méně štěstí. To je motivace, proč podporujeme
Nadaci Terezy Maxové. Klienti si mohou v našem
katalogu všimnout jejího loga u některých nabídek.
Znamená to, že pokud si zakoupí tento zájezd, při-
spívají určitou částkou na charitativní činnost
Nadace Terezy Maxové.

➤➤ www.globtour.cz

Na tiskovÈ konferenci spoleËnosti Veletrhy Brno,

kter· se konala zaË·tkem ledna v hotelu Pa¯Ìû

v Praze, po¯adatelÈ veletrhu Go konstatovali, ûe zde

spolu s dalöÌmi prestiûnÌmi firmami vystavuje

cestovnÌ kancel·¯ GlobtourPraha. P¯i p¯Ìleûitosti

kon·nÌ veletrhu jsem o rozhovor poû·dal z·stupce

¯editele Ing. Stanislava ZÌmu.

Poskytovat 
nadstandardnÌ sluûby 

se vypl·cÌ



d r u h È  v y d · n Ì  2 0 0 324

c e s t o v n Ì  k a n c e l · ¯

CCeessttoovvnníí  kkaanncceelláářř  JJiiřříí  KKaalloouusseekk  ssee  ddoommiinnaannttnněě
oorriieennttuujjee  nnaa  aauuttoobbuussoovvéé  aa  iinnddiivviidduuáállnníí  zzáájjeezzddyy..
MMaajjiitteellee  ffiirrmmyy,,  ppaannaa  JJiiřřííhhoo  KKaalloouusskkaa,,  jjsseemm  oosslloovviill
ss ttíímm,,  žžee  jjsseemm  ssee  ddoozzvvěědděěll,,  žžee  ssee  lleettooss  jjeehhoo
cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářř,,  ppoo  ddvvaannááccttii  lleetteecchh  eexxiisstteennccee,,
ppoouuššttíí  ddoo  vvllaassttnníícchh  lleetteecckkýýcchh  zzáájjeezzddůů..

Ano, je to pravda. Naší novinkou pro letošní
sezonu jsou letecké zájezdy do Španělska a na
Korfu. Nicméně i letos očekávám, že neméně velký
zájem bude o zájezdy s autobusovou a individuální
dopravou. Pro letní sezonu 2003 jsme připravili
pobyty v Kalábrii u Jónského moře v letovisku
Mandatoricia, ostrov Elbu a Antibes ve Francii.
Nejsilnější pak zůstáváme ve Španělsku, na
pobřeží Costa Brava. Děláme jej již dvanáctou
sezonu. Za tu dobu se nám podařilo eliminovat
většinu možných nedostatků a funguje to snad
tak, jak by mělo. Španělsko má ohromnou výhodu
v tom, že tam jsou v rámci standardního
turistického servisu nejlepší služby, perfektní
bydlení, bezkonkurenční stravování i vcelku slušné
moře. Jediná trochu negativní věc je, že je to
vzdálená destinace, prakticky sedmnáct set
kilometrů autobusem, tedy spíše na letadlo. Proto
jsme Costa Bravu letos poprvé zařadili letecky. 

VVěěttššiinnaa  cceessttoovveekk  ssee  jjmmeennuujjee  rrůůzznněě..  MMáálloo  kkddoo
nnáázzvvuu  ssvvéé  ffiirrmmyy  pprrooppůůjjččuujjee  vvllaassttnníí  jjmméénnoo  hhnneedd  oodd
vvzznniikkuu  ffiirrmmyy..

Cestovní kancelář jsem založil 1. února 1991
a své jméno jsem jí propůjčil mj. proto, že jsem se
při cestách do zahraničí setkával s řadou tamních
cestovních kanceláří, na nichž mne zaujalo, že ty
větší nesly jména svých majitelů. Možná to byla
náhoda, že jsem si více všímal právě jich, nicméně
vycházel jsem z toho, že když chci něco dělat,
musím to dělat poctivě. A že serióznost své firmy
budu rovněž garantovat vlastním jménem, už
proto, že pocházím z malého města, kde udělat
chybu, znamená okamžitě skončit. 

RRoozzhhooddll  jjssttee  ssee  ppooddnniikkaatt  vvzzddoorr  ssvvéémmuu  zzddrraavvoottnníímmuu
hhaannddiiccaappuu..

Poté, co jsem založil cestovní kancelář, jsem za
měsíc začal docházet na dialýzu. Na nohách mě
držela práce ve firmě. Byla pro mne motivací.
Východní Čechy nikdy neoplývaly výdělky, a my
jsme našimi zájezdy s jejich dostupnými cenami
umožňovali cestovat i těm lidem, kteří nemají
velké mzdy. 

KKrroomměě  ttoohhoo,,  žžee  mmááttee  vvee  vvýýcchhooddnníícchh  ČČeecchháácchh  ppěětt
ppoobbooččeekk,,  rroozzhhooddll  jjssttee  ssee  eexxppaannddoovvaatt  ddoo  hhllaavvnnííhhoo
mměěssttaa..

Není to jen kvůli kupní síle obyvatel, ale i proto,
že značná část našich klientů je přímo z Prahy.
Chtěli jsme jim usnadnit komunikaci s námi
a zefektivnit prodej.

PPrroočč  ss  ttrraannssppllaannttoovvaannoouu  lleeddvviinnoouu  nneedděěllááttee  nněěccoo
kklliiddnněějjššííhhoo??

Moje nová ledvina je ženská, a i to je pro mne
inspirace. 

➤➤ www.ck-kalousek.cz

CCEESSTTOOVVNNÍÍ  KKAANNCCEELLÁÁŘŘ  JJIIŘŘÍÍ  KKAALLOOUUSSEEKK
Smetanova 607, 561 02 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 526 000, fax: 465 526 026

e-mail: ck-kalousek@iol.cz
www.ck-kalousek.cz

Elba

Itálie

Hawai

Řecko

Francie

Španělsko

Chorvatsko

Lyžování – Itálie

Poznávací zájezdy

CestovnÌ kancel·¯ Ji¯Ì Kalousek p˘sobÌ od

1. ˙nora 1991. Jiû tÈhoû roku se stala Ëlenem

Asociace Ëesk˝ch cestovnÌch kancel·¯Ì a agentur.

Produkuje pozn·vacÌ i pobytovÈ z·jezdy. Dlouh·

lÈta je velmi ˙spÏön· se sv˝m äpanÏlskem, zejmÈna

velmi û·dan˝mi letovisky Calella a Lloret de Mar,

Makarskou riviÈrou v Chorvatsku Ëi Kal·briÌ. NemÈnÏ

˙spÏönÏ nabÌzÌ z·jezdy do dalöÌch pobytov˝ch mÌst v It·lii, na Elbu,

do ÿecka, Francie nebo i na Havaj.

UdÏlat chybu,
okamûitÏ bych 

skonËil
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HHllaavvnníí  mměěssttoo  PPrraahhaa  vv  BBrraattiissllaavvěě  nnaa  SSlloovvaakkiiaattoouurr  22000033  ppřřeevvzzaalloo  cceennuu  zzaa
nneejjhheezzččíí  ssttáánneekk..  PPřřii  ttéé  ppřříílleežžiittoossttii  jjsseemm  oo  vvyyjjááddřřeenníí  ppoožžááddaall  rraaddnnííhhoo
zzooddppoovvěěddnnééhhoo  vv  PPrraazzee  zzaa  oobbllaasstt  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  DDrr..  IIggoorraa  NNěěmmccee..

Je to velký úspěch, protože původní stánek byl zničen povodní. To byl jeden
z důvodů, proč jsme v loňském roce omezili výstavy. Původní stánek jsme
potřebovali nahradit novým, který je, až na dílčí vylepšení, téměř totožný.
Koncepce prezentovat Prahu stánkem 21. století se ukázala správnou. Vyhráli
jsme ve velké konkurenci nápaditých expozic řady zahraničních vystavovatelů.

VVee  vvyyssttoouuppeenníí  řřeeddiitteellee  ČČeesskkéé  cceennttrráállyy  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  DDaavviiddaa  GGllaaddiiššee  nnaa
KKlluubboovvéémm  vveeččeerruu  AAssoocciiaaccee  cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  aallee  bbyylloo
řřeeččeennoo,,  žžee  nnaa  zzaahhrraanniiččnníícchh  vvýýssttaavváácchh  bbuuddee  ČČeesskkáá  cceennttrráállaa  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu
aa hhll..  mm..  PPrraahhaa  pprreezzeennttoovvaatt  ČČeesskkoo  ssppoolleeččnnýýmm  ssttáánnkkeemm  ––  jjeeddnnaa  rreeppuubblliikkaa,,
jjeeddnnaa  nnáárrooddnníí  eexxppoozziiccee..

Ano bude. Výběrové řízení na realizaci národních expozic České republiky
pro rok 2003 však dle někdejších svých ostinátních kritérií zadávalo
a realizovalo ještě minulé vedení České centrály cestovního ruchu. Věřím
však, že řadu společných kroků v oblasti propagace Česka se nám podaří

uskutečnit již letos. Jsem tomu
rád. Odráží to velikou vstřícnost
nového vedení České centrály
cestovního ruchu a pana Gladiše
osobně. Chtěl bych mu za to
poděkovat. Je to vítězství
zdravého rozumu - ducha nad
hmotou, které jsme se dlouho
snažili prosadit. Pan Gladiš v tom
dělá opravdové kroky, a já
doufám, že se to podaří.

JJaakkýý  ooččeekkáávvááttee  vvýývvoojj  vv  oobbllaassttii
ddoommááccíí  aa  iinnccoommiinnggoovvéé  ttuurriissttiikkyy
nnaa  úúzzeemmíí  hhll..mm..  PPrraahhyy??  

Určitě čekáme zlepšení. Věřím, že společně s podnikatelskou sférou
uděláme vše pro to, aby hl.m. Praha posilovala summitem NATO
akcentovanou pozici kongresové i oblíbené turistické destinace. 

➤➤ www.praha-mesto.cz

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

Praha uspÏla
v BratislavÏ

v e l e t r h y
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ITF Slovakiatour 

OOdd  1166..  ddoo  1199..  jjaannuuáárraa  ssaa  vvoo  VVýýssttaavvnnoomm  aa
kkoonnggrreessoovvoomm  cceennttrree  IInncchheebbaa  vv BBrraattiissllaavvee  uusskkuuttooččnniill  ddeevviiaattyy

rrooččnnííkk  mmeeddzziinnáárrooddnnééhhoo  vveeľľttrrhhuu  cceessttoovvnnééhhoo  rruucchhuu  IITTFF
SSlloovvaakkiiaattoouurr  22000033..  KKoonnaall  ssaa  ppoodd  zzááššttiittoouu  MMiinniisstteerrssttvvaa

hhoossppooddáárrssttvvaa  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  ss ooddbboorrnnoouu  ggaarraanncciioouu
SSlloovveennsskkeejj  aaggeennttúúrryy  pprree  cceessttoovvnnýý  rruucchh,,  SSlloovveennsskkeejj  aassoocciiáácciiee

cceessttoovvnnýýcchh  kkaanncceelláárriiíí,,  ZZddrruužžeenniiaa  mmiieesstt  aa oobbccíí  SSlloovveennsskkaa
aa ZZvvääzzuu  hhootteelloovv  aa  rreeššttaauurráácciiíí  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy..  PPoottvvrrddiill,,  žžee

jjee  nnaajjvvääččššíímm  vveeľľttrrhhoomm  cceessttoovvnnééhhoo  rruucchhuu  nnaa  SSlloovveennsskkuu,,  aajj
ssvvoojjee  pprreessttíížžnnee  ppoossttaavveenniiee  vv  EEuurróóppee,,  oodd  rrookkuu  11999999  ppooddttrrhhnnuuttéé

ččlleennssttvvoomm  vv  EEuurróóppsskkeejj  aassoocciiáácciiii  vveeľľttrrhhoovv  cceessttoovvnnééhhoo  rruucchhuu..
SSlloovvaakkiiaattoouurree  ssaa  ttoohhttoo  rrookkuu  zzúúččaassttnniilloo  335500  ssuubbjjeekkttoovv

zz AAnngglliicckkaa,,  BBuullhhaarrsskkaa,,  CCyypprruu,,  ČČeesskkaa,,  ČČiieerrnneejj  HHoorryy,,  FFrraannccúúzzsskkaa,,
GGrréécckkaa,,  CChhoorrvvááttsskkaa,,  IIzzrraaeelluu,,  JJuuhhoosslláávviiee,,  SSlloovveennsskkaa,,  MMaaďďaarrsskkaa,,

NNeemmeecckkaa,,  PPooľľsskkaa,,  RRaakkúússkkaa,,  RRuummuunnsskkaa,,  ŠŠppaanniieellsskkaa,,
TTaalliiaannsskkaa,,  TThhaajjsskkaa,,  TTuunniisskkaa  aa  TTuurreecckkaa  nnaa  cceellkkoovveejj  pplloocchhee
1122 000000  mm22..  VV ppoorroovvnnaanníí  ss  vvllaaňňaajjššíímm  rrooččnnííkkoomm  ssaa  ppooččeett

vvyyssttaavvoovvaatteeľľoovv  aa oobbssaaddeennáá  pplloocchhaa  zzvvýýššiillii  oo  ttaakkmmeerr  2200  %%..
OOkkrreemm  ssuubbjjeekkttoovv  vvýýjjaazzddoovvééhhoo  cceessttoovvnnééhhoo  rruucchhuu  ssaa  nnaa  vveeľľttrrhhuu
vvoo  vvääččššeejj  mmiieerree  pprreezzeennttoovvaallii  mmeessttáá,,  oobbccee  aa  rreeggiióónnyy..  PPootteeššiillaa

úúččaassťť  BBaarrddeejjoovvaa,,  BBaannsskkeejj  BByyssttrriiccee,,  BBeesskkýýdd,,  BBrraattiissllaavvyy,,  BBrruussnnaa,,
HHoorrnneejj  NNiittrryy,,  HHoorrnnýýcchh  SSaallííbb,,  JJaannttáárroovveejj  cceessttyy,,  KKoommáárrnnaa,,  KKyyssúúcc,,
LLiippttoovvsskkééhhoo  MMiikkuullááššaa,,  MMaallookkaarrppaattsskkééhhoo  rreeggiióónnuu,,  MMaattúúššoovvhhoo

kkrrááľľoovvssttvvaa,,  NNiittrryy,,  PPiieeššťťaann,,  PPoovvaažžsskkeejj  BByyssttrriiccee,,  RRaajjeecckkýýcchh
TTeeppllíícc,,  SSllaanneejj--RRiimmaavvyy,,  SSlloovveennsskkýýcchh  jjaasskkýýňň,,  ggoollffoovvééhhoo  aarreeáálluu

TTáállee,,  TTeekkoovvaa,,  TTrreennččíínnaa,,  TTooppooľľččiiaannookk,,  TTrreennččiiaannsskkyycchh  TTeeppllíícc,,
TTrrnnaavvyy,,  VVyyssookkýýcchh  TTaattiieerr,,  VVyyššnnýýcchh  RRuužžbbaacchhoovv,,  ZZááhhoorriiaa,,

ZZddrruužžeenniiaa  mmiieesstt  aa oobbccíí  DDeettvvyy,,  KKrruuppiinnyy  aa  ZZvvoolleennaa,,  ZZeemmppllíínnaa,,
ZZuubbeerrccaa,,  ZZvvääzzuu  vviiddiieecckkeehhoo  ttuurriizzmmuu  aa  aaggrroottuurriizzmmuu  aa  ZZvvääzzuu

vviiddiieecckkeehhoo  ttuurriizzmmuu  HHoonntt..  RReeggiioonnáállnnyy  vvýýzznnaamm  ttoohhttoo  ppoodduujjaattiiaa
ddeekkllaarruujjee  ii ssaammoossttaattnnáá  úúččaassťť  mmiieesstt  aa  rreeggiióónnoovv  zz  ČČeesskkeejj

rreeppuubblliikkyy,,  aakkoo  bboollii  jjeehhoo  hhllaavvnnéé  mmeessttoo  PPrraahhaa,,  JJuuhhoommoorraavvsskkýý
kkrraajj,,  KKrráálloovvoohhrraaddeecckkýý  kkrraajj,,  PPaarrdduubbiicckkýý  kkrraajj,,  mmeessttaa  PPíísseekk,,

WWeesstteerrnnoovvééhhoo  mmeesstteeččkkaa  ŠŠiikkllůůvv  MMllýýnn,,  aakkoo  aajj  rreeggiióónnoovv  aa mmiieesstt  zz
PPooľľsskkaa,,  MMaaďďaarrsskkaa  aa TTaalliiaannsskkaa..  OObbllaassťť  ddoopprraavvyy  bboollaa  zzaassttúúppeennáá

ssppoollooččnnoossťťaammii  aakkoo  ŽŽeelleezznniiccee  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy,,  ČČeesskkéé
ddrrááhhyy,,  AAiirr  SSlloovvaakkiiaa,,  ČČSSAA,,  FFiinnnnaaiirr,,  LLuufftthhaannssaa,,  SSkkyy  EEuurrooppee,,
SSlloovveennsskkéé  aaeerroollíínniiee,,  SSiinnggaappuurr  AAiirrlliinneess..  VVeeľľmmii  ššiirrookkáá  bboollaa

ppoonnuukkaa  zzaammeerraannáá  nnaa  jjaazzyykkoovvéé  ppoobbyyttyy  vv zzaahhrraanniiččíí  aa  ppoonnuukkaa
ddeettsskkýýcchh  aaggeennttúúrr..  

➤➤ www.inncheba.sk

2003

v e l e t r h y
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Holiday Inn
Bajkalsk· 25/A, 825 03 Bratislava

tel.: 00421 2 4824 5111
fax: 00421 2 4824 5112

e-mail: holidayinn@holidayinn.sk
www.holidayinn.sk

www.holiday-inn.com/bra

BRATISLAVA
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Ohlasy zahraniËnÌch touroper·tor˘ 
Zásluhou akce Meeting Point, která zprostřed-

kovala jednání s českými subjekty incomingové
turistiky, do Brna přijelo na sto touroperátorů z ce-
lé Evropy. Během dvoudenního pobytu si v dopro-
vodu tlumočníků a průvodců prohlédli expozice
veletrhu i některé konkrétní turistické cíle. 

„Návštěva brněnského veletrhu pro mě byla
velmi užitečná k získání informací o Brně, Moravě
a dalších místech České republiky i Slovenska.
Vozím do Evropy skupiny hudbymilovných
Američanů, kteří se vždycky zajímají o Prahu, ale
nyní jim chci představit také trochu méně známé
oblasti, jako jsou jižní Morava a jižní Čechy.“ 

Matthew E. Grocutt – Music & Travel Tour
Consultancy 

„Meeting Point byl dobrou přípravou na skupinové
cestování, shromáždil jsem řadu materiálů, nápadů
i kontaktů pro příští rok. Mám již představu o zájez-
dech do českých a moravských regionů, konkrétně
například do hor směrem k polským hranicím, do
historických měst v Čechách i na Moravě a pak do
oblasti přiléhající k hranicím Saska.“

Wolf Schieber – Special Tours Stuttgarter
Wochenblatt Kulturfahrten 

„Účastníci naší třináctičlenné skupiny rakouských
touroperátorů byli velmi překvapeni velikostí a šíří
turistických možností v Česku a z Brna si odvážejí
spoustu nových kontaktů.“

Elisabeth Zöckl – organizátorka rakouské výpravy 

Dobr· podpora rozvoje region˘
Vysokou prestiž obou veletrhů potvrdila přítom-

nost řady V.I.P. hostů, osobností české politiky v če-
le s místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR Miroslavou Němcovou. Za účasti

jedenácti krajských hejtmanů se na veletrhu
Regiontour poprvé uskutečnil „Hejtmanský den“.
Samozřejmostí byla účast vrcholných
představitelů oborových asociací cestovního
ruchu. Nechyběli ani hosté z oblasti umění,
z nichž je možné jmenovat herce Bolka Polívku. 

„Když porovnám letošní Regiontour s loňským,
došlo k velmi významným změnám k lepšímu. Za
hlavní považuji, že sem za prostředky akciové spo-
lečnosti Veletrhy Brno přijelo asi o sto touroperátorů
více, čímž byl významně posílen komerční charakter
veletrhu.“

Stanislav Juránek – hejtman Jihomoravského kraje

„Regiontour slouží prezentaci regionů, a jak jinak
než prezentací regionů dokážeme do České repub-

LetoönÌ veletrhy cestovnÌho ruchu

GO a Regiontour byly opÏt p¯Ìjem-

n˝m zah·jenÌm novÈho roku.

Veletrhy Brno, akciov· spoleËnost, se

opÏt p¯edstavily v nejlepöÌm svÏtle.

OdmÏnou jim bylo nÏkolik rekord˘.

»ist· v˝stavnÌ plocha se zvÏtöila o cca

6 % na celkov˝ch 9227 m2. Veletrh˘

se z˙Ëastnily vöechny kraje »eska

a mezi vystavovateli na veletrhu GO

z¯ejmÏ byly vöechny z naöich uzn·-

van˝ch velk˝ch cestovnÌch kancel·¯Ì.

Veletrh˘ se z˙Ëastnilo 1075 vysta-

vovatel˘. Ze zahraniËÌ p¯ijela pÏtina

vöech vystavovatel˘ a tÈmÏ¯ 900

odborn˝ch n·vötÏvnÌk˘. Nejen prvnÌ

dva dny, ale i v sobotu a nedÏli byla

vysok· n·vötÏvnost. Veletrh GO byl

ve znamenÌ rozöÌ¯enÌ ˙Ëasti zahraniËnÌch centr·l cestovnÌho ruchu. PoprvÈ

se p¯edstavily centr·ly z Maroka, Rumunska nebo äv˝carska. PremiÈru takÈ

mÏla expozice italskÈho regionu Friulia-Venezia Giulia, kterou osobnÏ

navötÌvil prezident provincie Gorizia

Giorgio Brandolino. 

GO a Regiontour 

rekordnÌ
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liky dostat turisty. Jsem přesvědčen, že je to dob-
rá podpora jak rozvoje regionů, tak incomingové
turistiky, a také proto jsem tady.“ 

Pavel Němec – ministr pro místní rozvoj

„Expozice krajů, mikroregionů, měst i dalších
vystavovatelů mne v pozitivním smyslu velmi pře-
kvapily. Kraje si za poměrně krátkou dobu své
existence dokázaly vypracovat kvalitní koncepce
rozvoje cestovního ruchu i konkrétní plány na je-
jich realizaci. Z prezentací i propagačních mate-
riálů je vidět, že cestovnímu ruchu přikládají vel-

ký význam a jejich snaha přilákat návštěvníky je
úspěšná. Zúčastnil jsem se také několika konfe-
rencí a seminářů, které pokládám za velmi pří-
nosné. Scházejí se tu odborníci působící v růz-
ných oblastech cestovního ruchu a doprovodný
program je výbornou platformou pro diskusi
o plánech na příští roky.“ 

David Gladiš – ředitel České centrály
cestovního ruchu

Doprovodn˝ch akcÌ p¯ibylo
K nejdůležitějším událostem tradičně patřily

soutěže „Region Regina“ a „Profi GO“, konference,
tentokrát na téma „Aktuální otázky rozvoje
cestovního ruchu“, pořádaná Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR, semináře věnované problematice
muzeí a galerií, několik seminářů o turistice
a cykloturistice. Objevila se i nová témata pro rozvoj
cestovního ruchu v regionech – např. vinařská nebo
venkovská turistika.

Milovníci dobrodružství a exotických zemí si přišli
na své na tradičním festivalu filmů, fotografií a knih
o cestování GO Kamera 2003. Takřka nepřetržitého
čtyřdenního proudu přednášek, projekcí a besed se

zajímavými osobnostmi se zúčastnilo více než tři
tisíce návštěvníků z celé republiky i Slovenska.
Atraktivní program nabídla také výstava foto a vi-
deotechniky Expocamera a premiérová expozice
Brněnské hotely, která fungovala jako opravdová
hudební kavárna s řadou kulturních vystoupení.

Devades·t procent p¯ÌötÌ rok 
Zajímavé výsledky přinesly průzkumy mezi

návštěvníky a vystavovateli. Přijelo podstatně více

zahraničních odborných návštěvníků. Registrováno
jich bylo 865 z 22 zemí. Nejvíce jich přijelo ze
Slovenska, Chorvatska, Polska, Rakouska, Itálie,
Bulharska, Německa, Maďarska, Řecka
a Španělska.

Mezi ekonomicky aktivními návštěvníky veletrhů
GO a Regiontour 2003 bylo téměř 60 % odborných.
Podíl návštěvníků rozhodujících nebo spolurozho-
dujících o investicích a nákupech pak činil 58 %.
Naprosto shodně u obou veletrhů GO i Regiontouru

více než 60 % návštěvníků očekává, že jejich
význam poroste. V obou případech je také celých
95 % dotázaných doporučí svým obchodním
partnerům, kolegům a známým. 

Vystavovatelé byli spokojeni především
s navázanými kontakty. Více než 86 % vystavo-
vatelů se domnívá, že účast na veletrzích byla
úspěšná a přinesla jim naplnění jejich marke-
tingových cílů. Téměř 90 % vystavovatelů se
proto hodlá účastnit také příštího ročníku.

P¯ÌötÌ roËnÌk
veletrh˘ GO
a Regiontour se
kon· v termÌnu 
8. - 11. ledna 2004.

➤➤ www.bvv.cz

v e l e t r h



PROFI GO 2003
99..  rrooččnnííkk  ssoouuttěěžžee  mmllaaddýýcchh  ooddbboorrnnííkkůů  vv  oobbllaassttii
cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  jjee  zznnaalloossttnníí  ssoouuttěěžž  pprroo  mmllaaddéé
ooddbboorrnnííkkyy  vv cceessttoovvnníímm  rruucchhuu..    

Zúčastnilo se jí šedesát soutěžících z Česka
a Slovenska, kteří museli prokazovat své znalosti
ze zeměpisu, historie, kultury, literatury, sportu
i politiky. Vítězem se stal Jakub Straka z Jihlavy,
druhé místo obsadil Petr Láznička ze Stěbořic a na
třetím se umístila Monika Hanslová ze Zubří.

TOP GUIDE 2003
22..  rrooččnnííkk  ssoouuttěěžžee  oo  nneejjlleeppššííhhoo  pprrůůvvooddccee

prověřil pohotovost v průvodcovském projevu,
jazykové znalosti a vědomosti o turistických
atraktivitách z celého světa. Nejlepším průvod-
cem roku 2003 se stal Petr Horák z Brna, v kate-
gorii „mladých průvodců-studentů“ Vladimír
Špinar ze Žďáru nad Sázavou. „Cenu Hanuše
Podmely“ za vynikající vědomosti a za celoživotní
přínos cestovnímu ruchu obdržel nejstarší
účastník soutěže, sedmdesátiletý průvodce

Ing. Arnošt Mader z Brna. Vítězové soutěží
obdrželi poukazy na letecké zájezdy od
cestovních kanceláří EXIM TOURS a FISCHER.

REGION REGINA 2003
55..  rrooččnnííkk  ssoouuttěěžžnníí  ppřřeehhllííddkkyy  ddíívveekk  aa  žžeenn
pprreezzeennttuujjííccíícchh  rreeggiioonnyy  aa  mměěssttaa  ČČeesskkaa  aa SSlloovveennsskkaa

O titul královny regionu roku 2003 se utkalo

třináct dívek a žen ve věku 16 - 20 let. Vědomosti
o svém kraji prokázaly například předvedením
typického krajového prvku či receptu, šarm
a eleganci prezentovaly ve volné disciplíně. Titul
REGION REGINA si nakonec z Brna odváží Jana
Tučková z Červenky, která v soutěži
reprezentovala Krnov. Jako odměnu za vítězství
získala poukaz na zájezd do Paříže od cestovní
kanceláře ČEDOK. Titul Miss Sympatie získala
v soutěži Šárka Moškořová z Bílé (pošta Staré
Hamry), která reprezentovala Lašsko. „Zvláštní
cenu“ získala Martina Nováková z Opavy.

➤➤ efektmedia@volny.cz
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Kr·lovnu
m· Krnov

v e l e t r h

Za p¯Ìtomnosti n·mÏstka ministra pro

mÌstnÌ rozvoj »estmÌra Sajdy, ¯editele »eskÈ

centr·ly cestovnÌho ruchu Davida Gladiöe,

podporovatel˘ a p¯edstavitel˘ odborn˝ch

asociacÌ, byly vyhl·öeny v˝sledky soutÏûÌ

REGION REGINA 2003, PROFI GO, TOP

GUIDE, tradiËnÏ vzornÏ organizovanÈ

spoleËnostÌ EfektMediA.
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OO  ttěěcchhttoo  aa  ppooddoobbnnýýcchh  vvěěcceecchh,,  jjssmmee  ssee  rroozzhhooddllii  ssii
ppoovvííddaatt  ss  řřeeddiitteelleemm  ssppoolleeččnnoossttii  AAuuttoommaarrkkeett,,  kktteerrýýmm
jjee  MMrr..  KKeeiitthh  SSaannddeerrss..  PPaannee  SSaannddeerrssii,,  pprroočč  jjssttee  ssee,,
ccoobbyy  nněěkkddeejjššíí  SSaalleess  aanndd  MMaarrkkeettiinngg  DDiirreeccttoorr
((wwoorrllddwwiiddee))  aatt  RRoollllss--RRooyyccee,,  mmaajjiitteell  ttoovváárrnnyy  nnaa
jjeeddnnoossttooppáá  vvoozziiddllaa  vv  IInnddiiii  aappoodd..  rroozzhhooddll  ppřřiijjíítt  ddoo
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  aa  ppooddnniikkaatt  zzddee  vv  oobbllaassttii  pprrooddeejjee
oojjeettýýcchh  aauuttoommoobbiillůů??

Protože tu je doposud obrovský prostor. Jaký, to
tak trochu charakterizuje vaše úvodní poznámka.
Navíc s auty je spjata má minulost a v podstatě celý
život. Proč jsem se rozhodl obchodovat s ojetými
vozy, to je otázka toho, že v tomto případě se člověk
může rozhodnout, jaká auta bude prodávat a jaká
nakupovat. Co se týká nových vozů, tam mnoho
prostoru není. V tomto případě i v Česku již trh
funguje jako kdekoliv jinde ve vyspělých
ekonomikách. Takže, když se mi naskytla tato
příležitost, chopil jsem se jí.

ČČíímm  ttoo,,  žžee  jjee  ČČeesskkoo  rráájjeemm  pprrooddeejjccůů  oojjeettýýcchh  vvoozzůů??
Určitě je to ovlivněno finanční situací velkého

procenta obyvatel Česka. Průměrné stáří vozů zde,
podle mého odhadu, přesahuje sedm let. Navíc
hodnota nově nakoupených aut jejich provozováním
velmi rychle klesá. Když si člověk chce koupit nové
auto potřebuje dvojnásobek peněz, než na tři roky
jetý vůz. Zásadní konkurenční výhodou obchodu
ojetými automobily v Česku tak jsou relativně
výhodnější cenové relace. Obchod je především
otázkou prostoru – velikosti trhu. Nových aut se
v Česku prodává kolem sta tisíce vozů ročně, kdežto
ojetých kolem půl milionu. 

VV  ččeemm  jjee  ppooddssttaattaa  vvýýhhooddnnoossttii  kkuuppoovvaatt  oojjeettáá  vvoozziiddllaa
pprráávvěě  oodd  vvááss  vv  AAuuttoommaarrkkeettuu??

Lidé zde v České republice, stále nemají přílišnou
důvěru nakupovat vozy v autobazarech. Je to
způsobeno mnohdy politováníhodnými trpkými
zkušenostmi, ať již přímo jejich či někoho známého.
A to i u tzv. renomovaných autobazarů. Obavami
z toho, co může nastat, když u tímto způsobem
koupeného auta zjistí závadu nebo jim vůz vypoví
službu záhy po podpisu kupní smlouvy. V zahraničí,

především v západní Evropě,
obchodníky ojetými vozy a jejich klienty tento druh
obav neomezuje už proto, že obě strany ve značné
míře využívají výhod speciálního pojištění. Pro
prodejce je vysoce důležitá spokojenost zákazníka,
protože pouze spokojený zákazník podá doporu-
čující reference. Dobrý obchod s vámi zákazník
udělá mnohokrát. Špatný jenom jednou. Pokud se
člověk rozhodne koupit si v našem Automarketu
ojetý vůz, rovněž se nemusí obávat, protože i on se
může pojistit. Pokud se v tomto případě něco
s vozem stane, škoda mu bude uhrazena. Proto
nabízíme půlroční pojištění na každé zakoupené
auto. Máme také vysoce sofistikovaný program na
ochranu vozů, které vykupujeme, jenž eliminuje
možnost, že auta jsou kradená nebo že byla

zaplavená. Podstatnou výhodu
nákupu vozu v Automarketu rovněž je, že když se
kupujícímu auto neosvědčí a např. za týden zjistí, že
by mu vyhovovalo jiné, není problém k nám přijít
a my mu vůz vyměníme za jiný.

MMáá  ppoosslleeddnníí  oottáázzkkaa,,  ssee  uužž  nneebbuuddee  ttýýkkaatt  oobbcchhoodduu,,
aallee  vvaaššeehhoo  nnáázzoorruu  nnaa  ČČeesskkoouu  rreeppuubblliikkuu..  DDooppoorruuččiill
bbyyssttee  jjeejjíí  nnáávvššttěěvvuu  ssvvýýmm  ppřřáátteellůůmm  vv  AAnngglliiii  aa  jjiinnddee
ppoo ssvvěěttěě??

Bezesporu. V Anglii mám spoustu přátel, kteří
touží Česko navštívit, poznat a dozvědět se o něm
prostřednictvím osobních zážitků daleko více. 

➤➤ www.automarketcz.com

Nov· dimenze
bezpeËnÈho n·kupu

ÿÌk· se, ûe »esko je r·jem prodejc˘  ojet˝ch

voz˘. P¯emnohÈ autobazary profitujÌ z jakoby

aû pavlovovskÈho podmÌnÏnÈho reflexu Ëesk˝ch

z·kaznÌk˘ snadno podlÈhajÌcÌm pokuöenÌ: Ñno

nekup to, kdyû je to tak levn˝Öì  Na nÏj vöak

mnohdy navazuje ho¯kÈ rozËarov·nÌ p¯i reklamacÌch,

zpravidla ¯eöen˝ch: Ñco byste vlastnÏ za ty prachy chtÏl Ö?ì, jemuû ˙ËinnÏ

napom·h· ËeskÈ (ne)pr·vnÌ prost¯edÌ. JÌt do ¯ady let t·hnoucÌho se

soudnÌho sporu je pro ¯adu postiûen˝ch nejen neekonomickÈ, ale Ëasto

likvidaËnÌ. NavÌc ¯ada z nich se v dobrÈ vÌ¯e podepÌöe tÈmÏ¯ pod cokoliv

vËetnÏ zacyklovan˝ch smluvnÌch ujedn·nÌ, kdy  neplatÌ-li n·hodou Ël·nek

jedna, platÌ Ël·nek ËÌslo dvÏ, a la: zaprvÈ, autobazar m· vûdycky pravdu;

zadruhÈ pokud ji n·hodou nem·, platÌ Ël·nek ËÌslo jedna. PochopitelnÏ,

ûe nikoho konkrÈtnÌho nelze takto na¯knout z toho, ûe by z·kladnÌm

schÈmatem jeho podnik·nÌ bylo oöidit klienta, ale u nÏkoho to tak

nÏkdy vypad·. 

b y z n y s



l e t e c k ·  d o p r a v a

d r u h È  v y d · n Ì  2 0 0 332

PPrroorrooccii  pprroorrookkuujjíí,,  žžee
ssee  kkrrááttíí  ččaass  lleettiiššttnníícchh
dduuttyy  ffrreeee  sshhooppůů,,  žžee
ssee  3311..  pprroossiinnccee
zzaavvřřoouu  aa  bbuuddeemmee
jjaakkoo  vvššiicchhnnii  oossttaattnníí
vv  EEvvrrooppsskkéé  uunniiii..
NNeejjeenn  zz  ttoohhoo  ddůůvvoodduu
jjsseemm  aallee  řřeeddiitteellee
úúttvvaarruu  DDuuttyy  FFrreeee
ČČeesskkýýcchh  aaeerroolliinniiíí  JJUUDDrr..
VVááccllaavvaa  SSllaavvííččkkaa  iihhnneedd  vv
úúvvoodduu  kk  rroozzhhoovvoorruu  oosslloovviill::
„„NNeeččeekkeejjttee,,  aažž  ccoo  zzbbyyddee..““

České aerolinie určitě čekat
nebudou, už proto, že nevidí žádný
důvod končit se svým duty free prodejem. Duty free
shopy jsou doposud na všech letištích v Evropské
unii. Dnes to jsou obchody, které mají dvojí ceny.
Tzn. ceny, které platí mezi státy Evropské unie, a
ceny, které platí mezi letištěm v Evropské unii a
letištěm, které leží mimo Evropskou unii. Zrovna tak
to bude na pražském letišti. Duty free shopy se
nezavírají. Budou existovat nadále. Naopak, budou
se rozšiřovat. Po vstupu Česka do Evropské unie
pak v nich budou aplikovány dvojí ceny jako v
ostatních zemích unie. Je pravda, že silniční free
shopy s 31. prosincem zmizí. 

NNoo  uuvviiddíímmee,,  jjaakk  ttoo  ppoossííllíí  cchhuuťť  ppaassaažžéérrůů  llééttaatt  zz  ČČeesskkaa
ppřřeess  OOsslloo,,  CCuurryycchh,,  BBěělleehhrraadd  aappoodd..  AAllee  ccoo  vvaaššee  

kkaammppaaňň  „„NNeeččeekkeejjttee,,  aažž  ccoo  zzbbyyddee““??
„Nečekejte, až co zbyde,“ je

sloganem projektu, který spouštíme
jako jednu z nových služeb k
osmdesátému výročí existence ČSA
od 1. března 2003. Tím projektem
je palubní duty free prodej přes
internet. Slogan vyjadřuje
skutečnost, že cestující nemusí
čekat, až co zbyde v nabídce

prodeje na palubách, která je už tak
omezena z prostorových a váhových

důvodů. Cestující si dva dny před
odletem své linky ČSA může zboží z

palubního sortimentu pohodlně objednat
přes internet. Před odletem jej bude mít na

letišti připravené tak, aby si je mohl vzít s sebou
na palubu letadla.

PPaannee  ddookkttoorree,,  rrookkyy  11995577  aažž  22000033  vvyymmeezzuujjíí
ddoossaavvaaddnníícchh  ppěěttaaččttyyřřiicceett  lleett  vvaaššeehhoo  aannggaažžmmáá  uu
ČČSSAA..  

K ČSA jsem nastoupil v roce 1957 po maturitě.
Pamatuji řadu mezníků. Právě v roce 1957 začaly
ČSA, jako první letecká společnost na světě,
provozovat na mezinárodních linkách proudová
letadla. Tehdy to byl typ TU-104A. Všechna ostatní
u jiných leteckých společností, včetně slavné
„Caravelly“, začala létat až po Tupolevech ČSA.
Dalším velkým mezníkem v naší společnosti bylo,
když jsme v roce 1960 poprvé přeletěli rovník na
lince do Jakarty. Mezitím už začalo fungovat spojení
do Bombaje po kaskádě hlavních měst na Středním

a Dálném Východě. Je možné říci, že šedesátá léta
byla v něčem podobná těm současným, protože
ČSA tehdy rovněž prožívaly veliký boom. Operovaly
několika typy v té době poměrně moderních letadel.
Potom nastala doba stagnace a k dalšímu velkému
rozvoji jsme se dostali až v devadesátých letech
minulého století a v tomto novém tisíciletí, kdy (a to
i vstupem ČSA do SkyTeamu) začala dynamika
výkonů Českých aerolinií převyšovat celosvětový
průměr.

VV  ččeemm  jjee  ppřřííččiinnaa  ssoouuččaassnnéé  nnaaddpprrůůmměěrrnnéé  ddyynnaammiikkyy
ČČSSAA??  AA  nneeooppuussttíí  vvááss  vv  ssoouuvviisslloossttii  ss  ppoozzvveeddáánníímm
nnoovvýýcchh  ttrrhhůů  aa  ooččeekkáávvaannýýmm  ppoossuunneemm  bbyyzznnyyssuu  nnaa
vvýýcchhoodd??

V dobách, kdy naše země patřila do východní
zóny, jsme byli (nejen geograficky) nejdále na
západě. Naše aerolinky byly tehdejším politickým
vedením kritizovány z přílišného přebírání
„západních móresů“ a jejich následné implantace
do svých služeb. Dnes, když jsme jednou nohou v
EU, nacházíme se zase poměrně na východě tohoto
uskupení a Západ v nás vidí experty na východní
oblasti této části světa. V současnosti bychom tedy
mohli těžit ze znalostí velkých a perspektivních trhů
na východ od Prahy. Myslím, že ČSA vždy dovedly
využít geografické polohy Československa a dnes
Česka k tomu, aby uspěly v konkurenčním prostředí. 

➤➤ www.csa.cz

NeËekejte,
aû co zbyde
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äampaÚskÈ öavlÌ 
Ve čtvrtek 23. ledna v Karlových Varech v Grand-

hotelu PUPP pořádala Agentura propagace České re-
publiky ACR Alfa „Setkání u číše vína“ při příležitosti
křtu prvního vydání krajské publikace „Karlovarský
kraj v kostce obrazem, mapou a slovem“. Křtili hejt-
man Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel, prezident
Národní federace hotelů a restaurací České republiky
a generální ředitel Grandhotelu PUPP Roman Vacho,
houslový virtuóz Jaroslav Svěcený, velvyslanec Spolku
rytířů šampaňského vína Milan Průcha (právě on ote-
vřel láhev šampaňského šavlí) a jednatelka společno-
sti ACR Alfa s.r.o. Blanka Langerová. Spolu s Blankou
Langerovou a Jaroslavem Svěceným se v programu
představil taneční pár Helga Záleská a David Novák.
Na vynikajícím sushi si pak spolu se mnou pochut-
nala řada čestných hostů včetně starostů měst a obcí
z obou stran česko-německé hranice.

➤➤ www.vitejte.cz
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JJee  ttoommuu  jjiižž  1122  lleett,,  ccoo  jjsseemm,,  tteehhddyy
ccoobbyy  řřeeddiitteell  cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee,,
nnaavvššttíívviill  TThhaassssooss..  OOpprroottii  ppeevv--
nniinnsskkéé  ččáássttii  sseevveerrnnííhhoo  ŘŘeecckkaa
mmnnee  uucchhvvááttiill,,  pprroottoožžee  jjsseemm  ttuu
iinntteennzziivvnněě  ccííttiill,,  žžee  zzddee  sskkuutteeččnněě
mmoohhllii  ppoobbýývvaatt  řřeeččttíí  bboohhoovvéé..
PPaanníí  MMaarrcceellyy  SSttaavvrrooppoouulloouu,,
mmaajjiitteellkkyy  řřeecckkéé  cceessttoovvnníí  kkaannccee--
lláářřee  MMiissaa  TToouurr  ssee  ssííddlleemm  ppřříímmoo
nnaa  TThhaassssoossuu,,  kktteerráá  jjee  ppaarrttnneerreemm
řřaaddyy  ččeesskkýýcchh  aa  sslloovveennsskkýýcchh
cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí,,  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall,,
pprroočč  mmáá  rrááddaa  ssvvůůjj  oossttrroovv..

I když jsem v Řecku objela skoro všechny
ostrovy, Thassos je pro mne nejkrásnější. Jednak je
nejzelenější, a žijí na něm nejlepší lidé, co jsem kde
poznala. Jsou to takoví jakoby venkované – milí
a srdeční.

KKoolleemm  cceellééhhoo  oossttrroovvaa  vveeddee  ssiillnniiccee,,  ccoožž  uužž  ssaammoo
oo ssoobběě  sskkýýttáá  kkoouuzzeellnnoouu  pprroojjíížžďďkkuu..  VVzzhhlleeddeemm  kk  rreellaa--
ttiivvnněě  mmaalléé  rroozzlloozzee  oossttrroovvaa  aa  jjeehhoo  aabbssoolluuttnníí  vvýýššccee
vvůůččii  hhllaaddiinněě  mmoořřee  jjee  zzáážžiittkkeemm  ii  nnáávvššttěěvvaa  jjeehhoo  nniittrraa..

Pobřeží Thassosu je členité a rozmanité. Vý-
chodní a západní pobřeží je převážně kamenité,
sever a jih písčitý. Mezi nejhezčí písčité pláže
patří Aliki, Golden Beach, Trypiti, Paradiso, Psili
Amos a pláž v Pefkari. Mezi nejkrásnější stře-
diska patří Limenarie, Potos, Trypiti a Skala
Potamia. Vnitro ostrova je zajímavé vyjížďkou na
nejvyšší vrchol Ypsarion, který je 1204 m nad
mořem, a návštěvou středověké osady Kastro.

JJaakkéé  bbýývvaajjíí  rreeaakkccee  ččeesskkýýcchh  nnáávvššttěěvvnnííkkůů??
Cestovní kancelář Misa Tour provozuji jedenáct

let. Jezdí ke mně řada opakovaných klientů.
Někteří dokonce i dvakrát za sezonu. Pokud se

jich zeptám, proč nejedou poznat jiný kus
Řecka, tak možná jeden rok jedou ji-

nam, a pak se opět vrátí na Thassos.
Myslím, že kromě přírodních krás
ostrova je to i srdečnými lidmi. 

BBýýtt  ooppěětt  nnaa  TThhaassssoossuu,,  aassii  ssii  ppůůjjččíímm
bbáárrkkuu  aa  bbuudduu  ssii  ssoouukkrroommnniiččiitt  nnaa
pplláážžii  vv  nněěkktteerréémm  zz  ččeettnnýýcchh  zzáálliivvůů..

Na Thassosu nikdy nebývají pře-
cpané pláže. K návštěvě řady kou-

zelných míst na pobřeží ale není ne-
zbytné použít loď. Je možné si půjčit

motorku či auto, ostrov objet a řadu ta-
kovýchto míst navštívit. K plážičce, kde

kromě vás nikdo jiný nebude, je možné se
dostat i suchou nohou. 

NNaarrooddiillaa  jjssttee  ssee  vv  ČČeesskkoosslloovveennsskkuu..  CChhttěěllaa  bbyyssttee  ssee
sseemm  ooppěětt  nnaattrrvvaalloo  vvrrááttiitt??

To už bych asi nemohla, přesto, že jsem polovinu
života prožila na Moravě a polovinu v Řecku. A pře-
sto, že jsem zažila těžké situace v obou zemích,
v Řecku jsem je daleko snáz překonávala. V sou-
časné době mám všechno, žiji v krajině, která mě

okouzlila, a naproti tomu jsem neztratila kontakt se
svou rodnou zemí. Tento kontakt mi zprostředková-
vají Češi, Moravané, Slezané a Slováci, kteří na
ostrov přicházejí prostřednictvím mé cestovní kan-
celáře. O tom, že je všechny ostrov okouzlil, svědčí
skutečnost, že je jich rok od roku více.

PPřřeessttoo,,  žžee  jjssttee  aassii  sstteejjnněě  ssrrddííččkkeemm  nnaa  oobboouu  mmíísstteecchh,,
jjaakk  vvnníímmááttee  nnááss,,  kktteeřříí  vvěěttššiinnuu  ssvvééhhoo  žžiivvoottaa  žžiijjeemmee
vv ČČeesskkuu??

Jsem jakoby takovou spojkou mezi řeckými a čes-
kými obchodníky. Někdy je to velmi obtížná práce.
Co se týká nátury, Češi jsou velmi pracovití a Řekové
spíš vědí,o čem je život -jsou daleko větší požitkáři.

Ví, že život není o tom upracovat se k smrti, někam
a za něčím se honit. Už jsem si za ty roky na propo-
jování obou světů zvykla a jde mi to docela dobře.
Každou chvíli se mi stane, jsem-li v Praze, Brně či
Bratislavě, že na mne někdo mává a volá: „Ahoj
Thassos“, „Ahoj Misa Tour“ nebo „Ahoj Marcelo, co
dělá Thassos?“ Každým rokem přes mou cestovní
kancelář přijede na Thassos kolem sedmi tisíc
turistů. A pro ty, kteří ještě na našem kouzelném
ostrově nebyli, mám výzvu: Přijeďte prožít krásnou
dovolenou s některou z našich partnerských
cestovních kanceláří Ko-Tour, Hellas a Cat Tour.

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

HHEELLLLAASS  TTOOUURR  ss..rr..oo..,,  Hlaváčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov
tel./fax: 582 330 535, 582 335 549
e-mail: info@hellastour.cz
➤➤ www.hellastour.cz

KKOO--TToouurr,,  Riegrova 52, 752 01 Polička
tel./fax: 461 724 662, 461 723 740
e-mail: kotour@kotour.cz
➤➤ www.kotour.cz

CCAATT  TTOOUURR  CCZZ  ss..rr..oo..,,  Moskevská 55/26, 460 01 Liberec
tel./fax: 485 101 670, 485 113 132
e-mail: rezervace@cattour.cz
➤➤ www.cattour.cz

Thassos,
smaragdov˝ ostrov
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Thassos 
Thassos se vyno¯uje jako sytÏ zelen˝ smaragd v severnÌ

Ë·sti EgejskÈho mo¯e. Jeho plocha ËinÌ 378,64 km2 a dÈlka
pob¯eûÌ 105 km. Pouh˝ch öest n·mo¯nÌch mil jej dÏlÌ od

b¯eh˘ Makedonie. ÿeck· Kavala, jeden z nejstaröÌch
makedonsk˝ch p¯Ìstav˘, je od Thassosu vzd·lena 12 mil.

MÌrnÈ podnebÌ a dostatek vody vytv·¯ejÌ vhodnÈ
podmÌnky na pÏstov·nÌ mnoh˝ch zemÏdÏlsk˝ch plodin.

Z oliv, kterÈ rostou v ˙dolÌch, se lisuje kvalitnÌ olej.
Thassos je po oblasti Chalkidiki nejvÏtöÌm v˝robcem oleje

v severnÌm ÿecku. V minulosti se na ostrovÏ pÏstovala
vinn· rÈva a ËervenÈ vÌno se vyv·ûelo v zapeËetÏn˝ch

amfor·ch do celÈho St¯edomo¯Ì.
BorovicovÈ lesy a bohat· flÛra poskytujÌ potravu

poËetn˝m roj˘m vËel, kterÈ chovajÌ mÌstnÌ obyvatelÈ.
Ochutnejte med s p¯ÌchutÌ voÚav˝ch kvÏt˘ a borovic,

kter˝ se stal jak˝msi suven˝rem, jejû si turistÈ
odn·öejÌ dom˘.

Thassos je bohat˝ na nerosty a jeho obyvatelÈ uû od
st¯edovÏku tÏûili mramor, zlato a st¯Ìbro a dokonce

i vz·cnÈ kameny op·l a ametyst. Z·¯ivÏ bÌl˝ mramor se
pro svou vysokou kvalitu vyv·ûel do celÈho svÏta,

ale hlavnÏ do arabsk˝ch zemÌ. ObyvatelÈ ostrova se
zajÌmajÌ hlavnÏ o rybolov, chov ovcÌ a koz a pÏstov·nÌ

ovoce a zeleniny.

AthÈny severu
Thassos byl od starovÏku proslul˝ tÏûbou rud, zlata
a mramoru. ZdejöÌ muzeum i archeologickÈ lokality

ilustrujÌ bohatÈ kulturnÌ dÏdictvÌ ostrova. Rozvoj umÏnÌ
byl ˙ctyhodn .̋ Architektura, socha¯stvÌ, keramika

a mincovnictvÌ v nÏkter˝ch obdobÌch soupe¯ily se zlat˝m
vÏkem AthÈn. TakÈ proto byl Thassos v antice naz˝v·n

ÑAthÈnami severuì. 
JmÈno ostrova Thassos cituje nejvÏtöÌ staro¯eck˝ historik
HÈrodot. AntiËtÌ b·snÌci mu d·vajÌ i dalöÌ jmÈna ñ Aerie

nebo Herie, podle ËistÈho vzduchu a letnÌho v·nku.
Ostrov se takÈ naz˝val Etrea pro modrÈ nebe a Chrysie,

kv˘li zlatu, kterÈ se zde dolovalo. P¯ÌËinou objevenÌ
Thassosu pr˝ byla jedna z mnoha milostn˝ch pletek boha

Dia Hromovl·dnÈho v dob·ch, kdy ve v˝chodnÌ FÈnicii
vl·dl kr·l Agenoras. MÏl jedinou dceru Evropu a t¯i syny:
Fenika, Kalika a Kadma. ÿÌk· se, ûe jednoho jarnÌho dne

Zeus p¯evtÏlen˝ v b˝ka unesl Evropu na KrÈtu a zavedl do
jeskynÏ Dikteo Andro. Tam se p¯evtÏlil v orla a z jejich

milostnÈho spojenÌ se EvropÏ narodili t¯i synovÈ: pozdÏjöÌ
krÈtsk˝ kr·l Minoas, moudr˝ z·konod·rce Rodamanthos
a prvnÌ vl·dce Lykie Sarpidonas. ZatÌmco Evropa proûÌv·

p¯ÌjemnÈ chvÌle s Diem, Agenoras poslal pro svÈ syny
a vnuka Thassa a poruËil jim, aby Evropu naöli a bez nÌ se
nevraceli. FÈnik se vydal na jih, Kilikas na sever, aû doöel
k ˙rodnÈmu ˙zemÌ, kterÈ se od tÈ doby jmenuje Kilikie.

Kadm proöel vöechny ¯eckÈ ostrovy a ve svÈm hled·nÌ
pokraËoval i na pevninÏ. NavötÌvil ApolÛnovu vÏötÌrnu
v Delf·ch a zeptal se P˝thie, kde by mohl najÌt Evropu.

ÿÌzen jejÌmi radami, p¯eöel Fokidu a doöel do Viotie. Zde
postavil akropoli Kadmia a mÏsto Thyba. Thassos rovnÏû

procestoval mnoh· mÌsta, aû doöel na tento ostrov. Z˘stal
zde se sv˝mi druhy okouzlen p¯Ìjemn˝m podnebÌm

a bohatou flÛrou, vÏdom si skuteËnosti, ûe se bez Evropy
nesmÌ vr·tit. 



VÌkend, doba rumunsk˝ch piknik˘
Už od rána proti mně zářila obrovitá bělostná stě-

na Piatra Craiului. Energeticky vzpružen pěti Čukasy,
kráčím večerem kolem potůčků obležených stovka-
mi kempujících rodin směr refugiu Spirla. Začíná
pršet. Stan stavím na odlehlé louce. Jsou na ní
pouze dvě Dacie, pět stanů a jeden řvoucí tranzi-
storák. Ledva jsem dostavěl, přestalo pršet. Uvařil
jsem fazole a po půl deváté šel spát.

Kilometrov· stÏna Piatra Craiului
2200..77.. Vstávám v 05:45. Je nádherně vidět téměř

kolmá a kilometr vysoká stěna Piatra Craiului. Tak
mne napadlo, co asi dělají mrňadla – Matouš s Mar-
tinem na letním táboře Atisu, zatímco se jejich prdlý
tatínek chystá na výstup na La Om? A co mladoši?
Kde jim je konec? Než dovařím snídani, je Piatra
Craiului v mlze. Páchám v potoce hygienu. Zjišťuji,
že mám napuchlé nejen nohy a kolena, ale i ruce.
Vyrážím kolem osmé se sbaleným mokrým stanem.
Pod Spirlou potkávám dva sestupující české kluky.
Zdraví mne: „Bună ziua.“ K jejich údivu se s nimi dá-
vám do řeči česky. Prý přešli Fagaraš, jsou tu s Jen-
da Tourem a musí být čtyřiadvacátého v Oradee,
odkud jim odjíždí autobus. Prý mají v háji: jeden
kotník a druhý koleno. Ostatní ze skupiny že jdou

přes La Om a oni, když  tu štreku viděli, to otočili
a jdou dolů na vlak. 

MÌsto refugiu Spirla smutek
Docházím na místo, kde jsem před čtyřmi roky

strávil hodně času čekáním na počasí. Místo dřevě-
né chaty, refugiu Spirla se spoustou lidí, smutek
požářiště. Vracím se zhruba 10 minut dolů naplnit
všechny flašky vodou (4,5 litru). A pak už jen
stoupám a místy lezu. Zpravidla tehdy, pokud netre-
fím značku. Když míjím ukazatel La Om 2,5 ore, za-
číná jemně pršet. Déšť houstne. S velkými obavami

stoupám strmým terénem regulérním deštěm
po kluzkém vápenci. V hlavě mi dokolečka do-
kola bláznivě zní (jako prý podle Pavla Mališky
Meresejevovi): „Ještě dolezu k támhletomu pa-
řezu, ještě dolezu…“ A opravdu, tam kam jsem
si vytkl dolézt, se otevřel výhled na dvě jeskyň-
ky. V té větší obědvám. Voda ze stropu a stěn
ohleduplně kape kolem mne. Sedíce na báglu
čekám vprostřed stěny Piatra Craiului na poča-
sí a piluji techniku na zobcovou flétnu na jedné
z Bachových skladeb pro Annu Magdalenu. 

V˝ö uû to nejde
Kolem jedné hodiny začalo svítit sluníčko. Prší mé-

ně. Vydávám se opět vzhůru. Občas horolezečtěji, než
nutno. Na hřebeni rekognoskuji terén, kde postavím
stan. Pozdávala se mi dvě místa. Volím hned to nale-
vo od vyústění značky na hřeben. Gemičku řádně kot-
vím, a to i  kolíky ze zbytků kosodřeviny, kterou tu kdo-
si pálil. Pak jsem se šel na La Om tvářit na vrcholové
foto. Po této náročné činnosti jsem si zdřímnul. 

Honza ätÏp·nek by zÌral
Večeři jsem začal vařit po sedmé hodině. Byla vyni-

kající. Jako vždy bujón. Tentokrát kuřecí. Následovala
bramborová kaše. To se nadrobno nakrájí špek,
oprančí se, aby pustil šťávu. Pak se kastrol odstaví
z plamene a nasype sušená cibule. Zalije vodou
a opět položí na hořák vařiče. Přidá se sůl, drcený
kmín a trochu pepře. Když je emulze dost teplá, při-
dá se krájená kostka slepičího bujónu. Zamíchá se
to a vypne vařič. Pak se do toho postupně sype de-

hydrovaná bramborová kaše obsahující sušené mlé-
ko a míchá a míchá. Chuť? Vynikající. Perfekcionista
Honza Štěpánek z Francouzské a Plzeňské restaura-
ce Obecního domu by zíral. Šéfkuchař těchto restau-
rantů je sice jeden z nejlepších, ne-li nejlepší kuchař
světa, ale hlad je ještě lepší. A jak jej angažovat pro
sebe? Přejděte s pětadvacetikilovým báglem Faga-
raš po červeném pásmu z Turnu Roşu na Plaiul Foii.
Dělejte si vždy k snídani oves se sušeným mlékem
a vodou a k večeři takovéhle blafy. Na závěr vyběh-
něte z nějakých 900 m n.m. přes Spirlu na La Om
(2239 m) a uvidíte, jak náramně vám bude chutnat.
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