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Zvyšování daňové zátěže podni-
katelským subjektům je cestou
do pekel, byť i snad dlážděnou
dobrými předsevzetími. Je o ro-
zvracení hospodářství státu,
rozšiřování počtu nezaměstna-
ných a o podpoře šedé ekono-
miky. Dosud je jedním z nejvíce
prosperujících odvětví této zóny
v Česku prostituce, i když
z naprosto opačné příčiny. Jak-
mile totiž některý z českých po-
litiků přišel s námětem systé-
mového řešení této opakované
činnosti – poskytování služeb za
úplatu, byla to pro řadu jeho
kolegů spolehlivě fungující zá-
minka, jak jej znemožnit. Vši-
chni proto praktikují „pštrosí

politiku“, jako že tuto živnost netřeba podchycovat, a to ani zdravot-
ními předpisy. Tedy vyžadovat zdravotní způsobilost u provozovatelů
nejstaršího řemesla, natož dodržování nějakých hygienických norem
apod. A tak se zvyšují daně a zavádějí nové a nové hygienické a další
normy, kde se dá jinde, což normální lidi nutí minimálně uvažovat
o tom, jak je obcházet. Nastavit mantinely tak, aby nemotivovaly roz-
voj šedé ekonomiky, to je věc, kterou si uvědomují na veřejné blaho
dbající lidé. Odkud se pak takoví lidé berou? Tak to už rozebíral
J. A. Komenský. Ale nebojte, to bylo před čtyři sta lety…

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu

PPřřiiššllii  ssmmee  tteeddyy  ddoo  jjiinnéé  uulliiccee,,  kkddeežž  ppoo  vvššeecchh  ssttrraannáácchh  ppllnnoo  vviiddíímm
vvyyššššíícchh  ii  nniižžššíícchh  ssttoolliicc::  nnaa  nniicchhžž  sseeddííccíímm  „„ppaannee  rryycchhttáářřii,,  ppaannee
ppuurrggmmiissttřřee,,  ppaannee  uuřřeeddnniiččee,,  ppaannee  rreejjeennttee,,  ppaannee  ppuurrkkrraabbíí,,  ppaannee
kkaannccllíířřii,,  ppaannee  mmííssttooddrržžííccíí,,  ppáánnii  ssoouuddccoovvéé,,  mmiilloossttiivvýý  kkrráállii,,  kknníížžee,,
ppaannee““  eettcc..  řřííkkaallii..  II  ddíí  mmii  ttlluummooččnnííkk::  „„NNuu,,  ttuu  mmáášš  ttyy  lliiddii,,  kktteeřříížž  ssoouuddyy  
aa  vvýýppoovvěěddii11 vv  rroozzeeppřřeecchh  kkoonnaajjííccee,,  zzlléé  ttrreessccííccee,,  ddoobbrrýýcchh  ppřřiicchhrraa--
ňňuujjííccee,,  řřáádd  vv  ssvvěěttěě  zzddrržžuujjíí..““  „„TTooťť  jjeesstt  oovvššeemm  ppěěkknnáá,,  aa  mmáámm  zzaa  ttoo,,
nneevvyyhhnnuutteeddllnnáá  vv  lliiddsskkéémm  ppookkoolleenníí  vvěěcc,,““  řřeekkll  sseemm..  „„OOddkkuudd  ssee  ppaakk
ttaakkoovvíí  lliiddéé  bbeerroouu??““  OOddppoovvěědděěll  mmii::  „„NNěěkktteeřříí  ssee  kk  ttoommuu  rrooddíí;;  jjiinníí  
oodd  nniicchh,,  aanneebb  oodd  oobbccee  vvyybbrráánnii  bbýývvaajjíí,,  ttíí,,  kktteeřříížž  bbyy  zzaa  nneejjmmoouuddřřeejjššíí
zzee  vvššeecchh  aa  nneejjzzkkuuššeenněějjššíí  aa  sspprraavveeddllnnoossttii  aa  pprráávv  nneejjppoovvěěddoomměějjššíí
uuzznnáánnii  bbyyllii..““  „„II  ttoo  ppěěkknněě,,““  ddíímm  jjáá..  VVttoomm  mmii  ssee  ppoohhlleedděěttii  uuddáá22,,  
aa  ssppaattřříímm,,  aann  ssee  nněěkktteeřříí  ddoo  ssttoolliicc33 vvkkuuppuujjíí,,  jjiinníí  vvpprrooššuujjíí,,  jjiinníí  vvppoo--
cchhlleebbuujjíí,,  jjiinníí  ssaammii  ssáázzeejjíí;;  aa  vviiddaa  aa  ttoo,,  „„HHllee,,  hhllee,,  nneeřřáádd!!““  zzkkřřiikkll  sseemm..  
„„II  mmllčč,,  vvššeettýýččkkoo,,““  ddíí  ttlluummooččnnííkk;;  „„zzllýýmm  ttoohhoo  zzaažžiivveešš44,,  uussllyyššíí--llii..““  
„„AA  pprroočč  nneeččeekkaajjíí,,““  ddíímm  jjáá,,  „„aažž  bbyy  zzvvoolleennii  bbyyllii??""  
OOddppoovvěědděěll::  „„HHeerreežž55,,  oonnii  sseebbee  bbeezzppoocchhyybbyy  ppoovvěěddoommii  jjssoouucc,,  ss  ttuu
pprrááccii  ssee  bbýýttii  zznnaajjíí66::  kkddyyžž  jjee  zzaa  ttyy  jjiinníí  ppřřiijjíímmaajjíí,,  ccoo  ttoobběě  ddoo  ttoohhoo??““

JJaann  AAmmooss  KKoommeennsskkýý, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623
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VVeellkkýý  oohhllaass  nnaa  eexxppoozziiccii  hhll..mm..  PPrraahhyy  nnaa  vveelleettrrhhuu  cceess--
ttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  SSMMTT  PPaařříížž  bbyyll  jjeeddnníímm  zz ddůůvvooddůů,,  pprroočč
jjsseemm  oosslloovviill  rraaddnnííhhoo  zzooddppoovvěěddnnééhhoo  vv PPrraazzee  zzaa  cceess--
ttoovvnníí  rruucchh  RRNNDDrr..  IIggoorraa  NNěěmmccee..  PPaannee  rraaddnníí,,  nnaa  IITTBB
BBeerrlliinn  lleettooss  aabbsseennttoovvaall  ooffiicciiáállnníí  ssttáánneekk  ČČeesskkéé  rreeppuubb--
lliikkyy,,  aa ttoo  4477  ddnníí  ppřřeedd  vvssttuuppeemm  ČČeesskkaa  ddoo  EEvvrrooppsskkéé
uunniiee..  NNeebbýýtt  KKaarrlloovvýýcchh  VVaarrůů,,  nneebbyylloo  bbyy  ČČeesskkoo  nnaa  bbeerr--
llíínnsskkéémm  vvýýssttaavviiššttii  vvůůbbeecc..  PPrroočč  jjssttee  ssee  nneezzúúččaassttnniillii
BBeerrllíínnaa??

Česká republika má jen jeden stánek, který po ce-
lém světě získává vavříny, a ten nemůže být součas-

ně na dvou místech. Když je v Paříži, nemůže být
v Berlíně. To, jak připravujeme účasti hl.m. Prahy na
veletrzích cestovního ruchu ve světě, je poměrně slo-
žitý proces. Rozhodujeme se i podle toho, ve kterých
destinacích je aktuálně třeba posilovat zájem o Pra-
hu. Z toho důvodu jsme volili Paříž. Výstava v Paříži
byla velkolepá. Během čtyř dnů ji navštívilo sto pade-
sát tisíc lidí. O tom, že byl o veletrh veliký zájem,
svědčí skutečnost, že jeho výstavní doba byla pro-
dloužena do 21. hodiny. Veletrh byl pro nás význam-
ný i proto, že jsme se jej zúčastnili s inovovaným

stánkem. Jeho základem byl náš loňský, který posbí-
ral řadu světových ocenění. Stánek byl (mimo jiné)
obohacen o repliku slavné Brokoffovy sochy sv. Jana
Nepomuckého z Karlova mostu včetně reliéfu, o kte-
rém se traduje, že kdo se ho dotkne, tak se do Prahy
určitě vrátí. To expozici vtisklo ještě patetičtější ráz.
Podle bezprostředních reakcí návštěvníků stánku
(zejména toho, jak se houfně u sochy fotili) i další
odezvy, to lze hodnotit jako dobrý tah.

SSttáánneekk  hhll..mm..  PPrraahhyy,,  kktteerrýý  uužž  lloonnii  sskkllíízzeell  úússppěěcchh  zzaa
úússppěěcchheemm,,  jjee  vvaaššíímm  ddííttěětteemm°°

Ne tak zcela, vymysleli jsme jej společně s mým
asistentem panem doktorem Karlem Novákem. K je-
ho zadání nás inspiroval stánek, jenž jsme viděli na
veletrhu pojatém jako výstava regionů, který probíhal
zhruba před dvěma lety ve Španělsku. Jeden z regio-
nů se tam prezentoval zajímavou multimediální
expozicí. A my si uvědomili, že takováto koncepce by
mohla být pro hl.m. Prahu dobrou vstupenkou do 21.
století.

JJaakkoo  ppřřeeddsseeddaa  SSeekkccee  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  HHoossppooddáářřsskkéé
kkoommoorryy  hhll..mm..  PPrraahhyy  jjsseemm  ssee  zzááhhyy  ppoo  llooňňsskkéémm  vvyyhhlláá--
ššeenníí  ssttáánnkkuu  hhll..mm..  PPrraahhyy  nneejjlleeppššíí  eexxppoozziiccíí  WWoorrlldd  TTrraavveell
MMaarrkkeett  vv LLoonnddýýnněě  zzúúččaassttnniill  jjeeddnnáánníí  ss ppoollsskkoouu  ddeellee--
ggaaccíí..  PPoolláákkyy  zzee  vvššeehhoo  nneejjvvííccee  zzaajjíímmaalloo,,  ccoo  dděělláámmee
pprroo  ttoo,,  žžee  jjee  PPrraahhaa  ssttáállee  ppllnnáá  ttuurriissttůů..  ŽŽee  ddoo  PPrraahhyy  llééttáá
ččíímm  ddááll  vvííccee  nníízzkkoonnáákkllaaddoovvýýcchh  lleetteecckkýýcchh  ddoopprraavvccůů..
AA aaččkkoolliivv  jjsseemm  ssee  zzmmíínniill  ii oo vvaaššeemm  tteehhddyy  pprráávvěě  ččeerrsstt--
vvéémm  úússppěěcchhuu  vv LLoonnddýýnněě,,  aakkttiivviittáácchh  ppooddnniikkaatteellsskkéé
ssfféérryy  ii mměěssttaa,,  mmáá  ooddppoovvěěďď  sstteejjnněě  vvyyzznněěllaa  vvee  ssmmyysslluu,,
žžee  jjee  ttoo  ddáánnoo  ppooddssttaattoouu  PPrraahhyy..  JJaakk  jjee  ttoommuu,,  ppaannee  rraadd--
nníí,,  ppooddllee  vvááss,,  ččlloovvěěkkaa,,  kktteerrýý  mmáá  nnaa  ssttaarroossttii  rroozzvvoojj
cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  vv PPrraazzee??

S jistou dávkou nad-
hledu bych řekl, že to ani
není zásluha moje nebo
Rady hlavního města, ale
o to, že zde máme tolik
návštěvníků, se postaral
Karel VI., řada umělců
– stavitelů, kteří Praze
vtiskli genius loci, který je
přitahuje. Co může být
zásluhou dnešní repre-
zentace, a řada turistů to
i uvádí, je to že do Prahy přijíždí nejenom za pa-
mátkami, ale také za pivem apod., což už bude platit
asi jenom chvíli, protože zvýšení DPH bude tuto výho-
du výrazně eliminovat.

JJaakkéé  aakkccee  ssee  bbuuddoouu  vv rráámmccii  vvssttuuppuu  ČČeesskkaa  ddoo  EEvvrroopp--
sskkéé  uunniiee  kkoonnaatt  vv PPrraazzee??

V Praze jich bude mnoho. Budou na Vltavě, na Le-
tenské pláni, na Pražském hradě, na Výstavišti, ale ty
hl.m. Praha přímo neorganizuje a většinou na ně ani
nepřispívá. Přispíváme pouze na jazzový most mezi
Prahou a Mnichovem. Jedinou akcí, kterou bude Pra-
ha organizovat, bude 1. května koncert Symfonické-
ho orchestru hl.m. Prahy FOK na Staroměstském ná-
městí.

CCoo  jjee  mmeezziinnáárrooddnníí  hhuuddeebbnníí  ffeessttiivvaall  PPrraažžsskkéé  jjaarroo  PPrraažž--
sskkýýmm  jjaarreemm,,  vvžžddyy  bbyyll  kkoonnččeenn  BBeeeetthhoovveennoovvoouu  99..  ssyymm--

v e l e t r h y

RRNNDDrr..  IIggoorr  NNěěmmeeccDobrou vstupenkou 
do21. stoletÌ



w w w . e - v s u d y b y l . c z 7

Dvanácté jednání Komise pro cestovní ruch při
Asociaci krajů České republiky se ve spolupráci
s Radou Asociace krajů České republiky uskuteč-
nilo v Královéhradeckém kraji při příležitosti koná-
ní 5. ročníku veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR
v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Po-
zvání coby hosté přijali vrchní ředitel sekce cestov-

ního ruchu Ing. Zdeněk Švanda s ředitelkou odbo-
ru rozvojových programů cestovního ruchu Ing.
Markétou Zajícovou z Ministerstva pro místní roz-
voj České republiky. Z CzechTourism ředitel Ing.
David Gladiš a ředitel odboru regionalistiky Ing.
Petr Kratochvíl. Ze společnosti STEM paní Habero-
vá a Ing. Šandera. Ze společnosti KPMG Ing. To-
máš Kulman. Hosty i členy komise na domácí pů-
dě Královéhradeckého kraje přivítal krajský radní
pan Miloslav Plass. Jednání řídil předseda komise
Ing. Josef Jalůvka. Na programu byly: informace
o novinkách v krajích, informace Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, aktuální informace z průzkumu
domácího cestovního ruchu (STEM), představení
projektu průzkumu kongresového cestovního ru-
chu (KPMG), Státní program podpory rozvoje ces-
tovního ruchu na rok 2004 (MMR ČR), Národní
produkty (CzechTourism), spolupráce s Klubem
českých turistů aj. Na téma EXPO 2005 bylo kon-
statováno, že kraje postupně ustupují od účasti
v Japonsku. Vedle velmi vysokých nákladů a nejis-
tého výsledného efektu je k tomu vede údajně ne-

jasné a nepřehledné použití finančních prostředků
krajů a povinnost krajů zajistit si sponzora až do 6
milionů Kč. Asociace krajů ČR proto bude jednat
s cílem vyjednat dobré podmínky pro případnou
účast krajů na EXPO 2005. Komise přijala infor-
maci a pozvání na dvě konference cestovního ru-
chu. Na konferenci Destinační management a zvý-

šení prodejnosti regionu Moravskoslezského kra-
je, která se uskuteční v Ostravě na Výstavišti Černá
Louka 15. až 16.dubna 2004 a na Konferenci ces-
tovního ruchu Karlovarského kraje, která se usku-
teční v hotelu Esplanade v Mariánských Lázních
13. až 14. května 2004.
➤➤ www.krñurady.cz

o  n · s

Komise pro cestovnÌ ruch 
p¯i Asociaci kraj˘ »R 
v Kr·lovÈhradeckÈm krajiffoonniiíí  dd––mmoollll  ss ÓÓddoouu  nnaa  rraaddoosstt,,  jjeejjíížž  cciittaaccee  jjee  hhyymmnnoouu

EEvvrrooppsskkéé  uunniiee..  LLeettooss,,  vv ččaassee  vvssttuuppuu  ČČeesskkaa  ddoo  EEvvrroopp--
sskkéé  uunniiee,,  ppřřiiššeell  tteennttoo  ffeessttiivvaall  ss iinnoovvaaccíí,,  žžee  bbuuddee  zzaa--
kkoonnččeenn  99..  ssyymmffoonniiíí  ee––mmoollll  „„ZZ  nnoovvééhhoo  ssvvěěttaa““..  TToottoo
sskkvvoossttnnéé  ddíílloo  AAnnttoonníínnaa  DDvvoořřáákkaa,,  kkrroomměě  ttoohhoo,,  žžee  jjee
zzřřeejjmměě  nneejjhhrraanněějjššíí  ssyymmffoonniiíí  ssvvěěttaa,,  jjee  ppoozzoorruuhhooddnnéé
ii ttíímm,,  žžee  zznněělloo  ii nnaa  MMěěssííccii,,  kkaamm  ssii  jjeejj  ss sseebboouu  vvzzaallii
aammeerriiččttíí  kkoossmmoonnaauuttii,,  uužž  pprroottoo,,  žžee  AAmmeerriiččaannéé  jjssoouu  bbyy--
ttoossttnněě  ppřřeessvvěěddččeennii,,  žžee  DDvvoořřáákkoovvaa  „„DDeevvááttáá““  jjee  jjeejjiicchh,,
aammeerriicckkáá..  NNeenníí  ttoo  ppoonněěkkuudd  nneeššťťaassttnnáá  kkoonnsstteellaaccee,,
kkddyyžž  jjeeddnníímm  zz nneeppssaannýýcchh  aattrriibbuuttůů  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  jjee
bbýýtt  rroovvnnoocceennnnýýmm  ppaarrttnneerreemm,,  rreesspp..  pprroottiivvááhhoouu  SSppoo--
jjeennýýmm  ssttááttůůmm  aammeerriicckkýýmm??

Dvořákova Novosvětská k České republice určitě
patří. Ta volba, já ji teda nečinil, vyplynula také z to-
ho, že Česko letos slaví rok hudby. Rok 2004 je mj.
i stým výročím úmrtí Antonína Dvořáka. V tu dobu
budou tedy zároveň probíhat jeho dny – festival kon-
certů, a myslím si, že právě proto pořadatelé festiva-
lu učinili tuto volbu. Hledat v tom něco jiného, je ne-
smysl.

➤➤ www.prahañmesto.cz
➤➤ www.pis.cz
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SS MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorreemm  EEMMEEAA  && BBuussiinneessss  PPaarrttnneerrss
TTrraavveelleexx  PPllcc  WWoorrllddwwiiddee  ppaanneemm  DDaavviiddeemm  PPaaiinntteerreemm
ssee  ppoottkkáávváámmee  vv ddeenn  ssllaavvnnoossttnnííhhoo  zzaahháájjeenníí  EEvvrrooppsskkéé--
hhoo  bbaannkkoovvnnííhhoo  aa ffiinnaannččnnííhhoo  ffóórraa..  PPaann  DDaavviidd  PPaaiinntteerr
jjee  ččlleenneemm  SSpprráávvnníí  rraaddyy  ((nneejjvvyyššššííhhoo  vveeddeenníí))  TTrraavveelleexx
GGrroouupp..  ŘŘííddíí  oobbllaasstt  EEvvrrooppaa,,  SSttřřeeddnníí  vvýýcchhoodd,,  AAffrriikkaa,,
ccoožž  jjee  jjeeddnnoozznnaaččnněě  nneejjvvěěttššíí  rreeggiioonn  zz cceellkkoovvěě  ttřříí  rreeggiioo--
nnůů  TTrraavveelleexxuu,,  ttaakkžžee  ssee  ddáá  řřííccii,,  žžee  jjee  nneejjvvýýzznnaammnněějjššíímm
pprroovvoozznníímm  mmaannaažžeerreemm  ssppoolleeččnnoossttii..  NNeežžllii  jjssmmee  zzaaččaa--
llii  hhoovvoořřiitt  nnaa  ttéémmaa  EEvvrrooppsskkéé  bbaannkkoovvnníí  aa ffiinnaannččnníí  ffóó--
rruumm,,  zzeeppttaall  jjsseemm  ssee  jjeejj,,  jjaakk  ssee  mmuu  llííbbíí  vv ssoouuččaassnnéé
ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..

Moc. Naposledy jsem tu byl těsně po povodních
v roce 2002. Vysoce si proto cením práce zdejších li-
dí při eliminaci následků katastrofálních záplav. Fan-
tastické. Turisté jsou zpátky. Praha je opět velmi ži-
vým městem. Je příjemné sem přijet.

DDěěkkuujjii..  TToo  bbyyllaa  vveellmmii  zzddvvoořřiilláá,,  ttyyppiicckkyy  aanngglliicckkáá  ooddppoo--
vvěěďď..  MMoohhuu--llii,,  ttaakk  bbyycchh  vváámm  sstteejjnnoouu  oottáázzkkuu  ppoolloožžiill
oobbrráácceenněě..  CCoo  ssee  vváámm  uu nnááss  nneellííbbíí??

Je tu moc Britů … 

PPřřiijjeell  jjssttee  ddoo  PPrraahhyy,,  aabbyyssttee  ssee  zzddee  zzúúččaassttnniill  EEvvrrooppsskkéé--
hhoo  bbaannkkoovvnnííhhoo  aa ffiinnaannččnnííhhoo  ffóórraa..  CCoo  oodd  ssvvéé  úúččaassttii
ooččeekkáávvááttee??

Společnosti Travelex se dostalo cti být partnerem
této prestižní akce. Je zde vysoká úroveň delegátů,
včetně těch, kteří budou v rámci fóra hovořit. Z hle-
diska našich obchodních zájmů se nám tak dostává
jedinečné možnosti prezentovat společnost Travelex
a osobně se setkat s předními evropskými bankéři
a finančníky. Je to o to zajímavější, že se toto reno-
mované fórum koná pár týdnů před vstupem České
republiky do Evropské unie, od něhož si (jak u vás,
tak v zahraničí) většina lidí slibuje mnoho pozitivních
změn.

VV PPrraazzee  rroozzhhooddnněě  nneezzaahháállííttee..  VVččeerraa  jjssttee  ssee  zzúúččaassttnniill
vveeččeeřřee  ss nnaaššíímm  pprreezziiddeenntteemm  ppaanneemm  VVááccllaavveemm  KKllaauu--
sseemm  ……

Pro společnost Trave-
lex je bezesporu velkou
ctí, že její představitel byl
mezi pozvanými. Večeře
s panem prezidentem
Klausem se zúčastnilo
pouze šestadvacet
osobností. Především to byli velvyslanci a další di-
plomaté. Ze světa byznysu nás tam bylo málo. Večer
byl příjemný, neformální. Vládla přátelská atmosfé-
ra.

SSppoolleeččnnoosstt  TTrraavveelleexx  jjee  pprroo  mmnnee  ddůůkkaazzeemm,,  žžee  vv kkaažžddéé
ddoobběě  ssee  ddáá  zzaaččíítt  aa vvyybbuuddoovvaatt  úússppěěššnnoouu  ffiirrmmuu  ttaakk,,  jjaa--
kkoo  ssee  ttoo  ppoovveeddlloo  ppaannuu  LLllooyydduu  DDoorrffmmaannoovvii..  DDnneess  jjee  jjee--
hhoo  TTrraavveelleexx  ssvvěěttoovvěě  nneejjvvěěttššíímm  nneebbaannkkoovvnníímm  ppoosskkyy--
ttoovvaatteelleemm  sslluužžeebb  vv oobbllaassttii  zzaajjiiššttěěnníí  aa rreeaalliizzaaccee  mmeezzii--
nnáárrooddnníícchh  ppllaatteebb  aa zzáárroovveeňň  nneejjvvěěttššíímm  eemmiitteenntteemm
cceessttoovvnníícchh  ššeekkůů  VVIISSAA  aa MMaasstteerrccaarrdd..  ZZaauujjíímmááttee  vvee--
ddoouuccíí  ppoozziiccii  vv oobbllaassttii  zzaajjiiššťťoovváánníí  hhoottoovvoossttnníícchh  ppeenněěžž--
nníícchh  ttrraannssaakkccíí  aa ttookkůů  pprroo  ffiinnaannččnníí  iinnssttiittuuccee  aa cceessttoovv--
nníí  kkaanncceelláářřee..  MMááttee  zzaassttoouuppeenníí  vv jjeeddeennaattřřiicceettii  zzeemmíícchh

ssvvěěttaa  aa cchhyyssttááttee  eexxppaannzzii  ddoo  ddaallššíícchh..  JJaakkéé  jjssoouu  vvaaššee
ccííllee  vvee  ssjjeeddnnoocceennéé  EEvvrrooppěě??

Věříme, že pohádkový příběh člověka, jemuž se po-
dařilo vybudovat ohromnou obchodní říši, bude po-
kračovat i v rozšířené Evropské unii. Mezi pětadvace-
ti členskými zeměmi Evropské unie, zejména díky no-
vě přistupujícím státům, se zintenzivní obchodní vý-
měna, protože padnou různé bariéry. To je pro Trave-
lex příležitost (a my jsme připraveni) nabídnout služ-
by podnikům zejména v oblasti zahraničního pla-
tebního styku. To je náš nový projekt, který zdárně
rozvíjíme i v České republice. Nazýváme jej „Co-

mercial Foreign Exchange“ – bezhotovostní devizové
obchody včetně mezinárodních plateb. Další příleži-
tosti vidím v regionálním rozvoji. V jeho rámci Prahu
považujeme za základnu pro expanzi do „nových“ ze-
mí. V současné době je aktuální založení společnos-
tí Travelex Slovensko a Travelex Maďarsko. Tento roz-
voj a následný provoz budou organizovány a řízeny
právě z Prahy, přičemž využijeme zdejších zkušeností
a infrastruktury. V blízké budoucnosti rozšíříme naši
přítomnost do dalších středoevropských a východo-
evropských zemí.

TToo,,  žžee  jjssttee  vv PPrraazzee  úússppěěššnníí,,  jjee  bbeezzeessppoorruu  oo sspprráávvnnéé
vvoollbběě  lliiddíí  ……

Jednoznačně. Je to o výběru lidí. V Travelexu platí
zásada spoléhat na místní manažery. Na lidi, kteří
znají prostředí a jazyk. Takto to bude probíhat i v rám-
ci našeho regionálního rozvoje. I když předseda
představenstva a generální ředitel Travelex Czech Re-
public a.s. pan Jiří Krejča bude mít jako regionální
manažer na starosti nové země, v Maďarsku bude
místní manažer a na Slovensku taktéž, a každý z nich
bude vždy tou klíčovou osobou.

Vidím zde ještě jeden možný dopad rozšíření Evrop-
ské unie. Pro nás je to velká výzva. Vstupem do
Evropské unie se otevírají tzv. „trhy bez hranic“, a tím

narůstá konkurence. Bankovní trh je vysoce konku-
renční a v přistupujících zemích se konkurence ještě
více přitvrdí. Ve vysoce konkurenčním prostředí mají
vždycky větší naději na úspěch specialisté na něja-
kou oblast. Travelex je specialistou na devizové ob-
chody, a proto si myslíme, že za rok, za dva, kdy tu
konkurence bank bude velmi vysoká, bude mít Trave-
lex s blížícím se zavedením měnové jednotky euro
ještě více prostoru pro jednání s bankami, obdobně
jako si jej vytvořil ve Velké Británii a dalších člen-
ských zemích Evropské unie. Budeme s nimi hovořit
o spolupráci, partnerství a případně i outsourcingu
některých specializovaných služeb z banky do Trave-
lexu, což se už běžně děje v západní Evropě. A toto je
také hlavní téma mého vystoupení na Evropském
bankovním a finančním fóru v Praze.

➤➤ www.travelex.cz

MMrr..  DDaavviidd  PPaaiinntteerr  

Comercial Foreign 
Exchange
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k o n g r e s

➤➤ www.comenius.cz
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»esk˝ den 
na Wilhelmstrasse 44

v e l e t r h y

15. března se konal již podruhé v čase konání veletrhu cestovního ruchu ITB „Český den v Berlíně“ pod zášti-
tou velvyslance České republiky v Německu PhDr. Borise Lazara, ministra pro místní rozvoj JUDr. Pavla Němce
a generální ředitelky TOP HOTELU Praha Bc. Ludmily Koutské. Regiony, cestovní kanceláře, lázeňské domy, ho-
tely a další společnosti cestovního ruchu měly možnost se prezentovat v improvizovaných stáncích výstavního
sálu velvyslanectví České republiky  ve Spolkové republice Německo. Součástí akce byla tisková konference
na téma vstupu České republiky do Evropské unie. K poslechu hrála hudební skupina Šajtar. Vyvrcholením
„Českého dne“ bylo vystoupení Karla Gotta. Celodenní cateringový servis i slavnostní večerní raut zajišťoval
TOP HOTEL Praha.



o s o b n o s t
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Vsadit na 
Karla Gotta 

bylo to nejlepöÌ
SS KKaarrlleemm  GGootttteemm  ssee  ppoottkkáávváámmee  vvee  vvllaakkuu  zz BBeerrllíínnaa
ddoo  PPrraahhyy  vv úútteerrýý  1166..  bbřřeezznnaa..  DDeenn  ppřřeeddttíímm  ssvvýýmm  vvyy--
ssttoouuppeenníímm  ppoottěěššiill  úúččaassttnnííkkyy  ssllaavvnnoossttnníí  rreecceeppccee,,
kktteerráá  ssee  kkoonnaallaa  nnaa  ččeesskkéé  aammbbaassáádděě  aa kktteerréé  ssee
ssppoolleeččnněě  ss oossoobbnnoossttmmii  zz ddiipplloommaattiicckkýýcchh  kkrruuhhůů  zzúú--
ččaassttnniillaa  řřaaddaa  oossoobbnnoossttíí  ččeesskkééhhoo  cceessttoovvnnííhhoo  rruu--
cchhuu,,  jjeejjiicchh  nněěmmeecckkýýcchh  oobbcchhooddnníícchh  ppaarrttnneerrůů  aa nnoo--
vviinnáářřůů..  MMiissttřřee,,  vvaaššee  vvyyssttoouuppeenníí  vv pprrooggrraammoovvéé  ččááss--
ttii  rreecceeppccee  ppoořřááddaannéé  aaggeennttuurroouu  CCzzeecchhTToouurriissmm  ppoodd
zzááššttiittoouu  vveellvvyyssllaannccee  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  vv NNěěmmeecckkuu
PPhhDDrr..  BBoorriissee  LLaazzaarraa,,  mmiinniissttrraa  pprroo  mmííssttnníí  rroozzvvoojj
JJUUDDrr..  PPaavvllaa  NNěěmmccee  aa ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteellkkyy  TTOOPP  HHOO--
TTEELLUU  PPrraahhaa  BBcc..  LLuuddmmiillyy  KKoouuttsskkéé  bbyylloo  bbeezzeessppoorruu
vvyyvvrrcchhoolleenníímm  ooffiicciiáállnníí  pprreezzeennttaaccee  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy
vv ddoobběě  kkoonnáánníí  mmeezziinnáárrooddnnííhhoo  vveelleettrrhhuu  cceessttoovvnnííhhoo
rruucchhuu  IITTBB  BBeerrllíínn..  VVssaaddiitt  nnaa  KKaarrllaa  GGoottttaa  bbyylloo  ttoo  nneejj--
lleeppššíí,,  ccoo  mmoohhllaa  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  uuččiinniitt..  VVee  SSppoollkkoo--
vvéé  rreeppuubblliiccee  NNěěmmeecckkoo  jjssttee  bbeezzeessppoorruu  nneejjzznnáámměějj--
ššíímm  aa nnaavvíícc  vveesskkrrzzee  ppoozziittiivvnněě  vvnníímmaannýýmm  ČČeecchheemm..
TTřřiicceett  ppěětt  lleett,,  ccoo  zzddee  zzppíívvááttee,,  ttoo  jjee  ppoozzoorruuhhooddnnáá  bbii--
llaannccee  ……

Udržet se tak dlouho v naší branži není samozřej-
mostí. Mohu-li kariéru zpěváka porovnávat s další-
mi, pak v té naší vám nikdo nic nezaručí. Musíte
mít cit pro to, kde zazpívat, před kým (při jaké pří-
ležitosti) a jaký volit repertoár. Myslím, podle ode-
zvy, že mé berlínské vystoupení splnilo účel, přes-
tože to na takovýchto večerech není zrovna lehké.
Mé včerejší vystoupení nebylo určeno pro typické
příznivce Karla Gotta, fanoušky, kteří přišli na urči-

té písně, kdy má zpěvák velkou jistotu, že mu to vy-
jde. Repertoár jsem proto volil tak, aby zde zazně-
ly písně, které měly a stále mají v Německu
úspěch, a zároveň aby oslovily i české publikum.
Hity, které mají jak český, tak německý text
a umožňují mi přecházet z češtiny do němčiny.
Zkrátka oslovit obě strany.

HHoovvoořříímmee  ssppoolluu  vvee  vvllaakkuu  mmeezzii  BBeerrllíínneemm  aa PPrraahhoouu..
PPrroočč  jjssttee  vvoolliill  žžeelleezznniiccii??

Protože je tu jistota. Ať je náledí, sníh, horko ne-
bo vichřice, vlak jede, my sedíme a máme čas si
s mými přáteli říci to, na co v normálních všedních
pracovních dnech není kdy. Pět hodin v pohodě
a klidu. V autě je člověk přece jenom v určitém na-
pětí. Letadlem je to sice rychlejší, ale na takovéto
kratší trasy je vlak lepší, protože se jej např. netý-
kají povětrnostní podmínky, které občas neumožní
start letadla.
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VVee  ttřřeettíímm  vvyyddáánníí  lleettooššnnííhhoo  VVššuuddyybbyylluu  pprriimmááttoorr  hhll..mm..
PPrraahhyy  MMUUDDrr..  PPaavveell  BBéémm  řřeekkll::  „„JJeeddnníímm  zz vvýýzznnaammnnýýcchh
ccííllůů  aa ppoosslláánníí  pprraažžsskkééhhoo  pprriimmááttoorraa  jjee  ššíířřiitt  pprroosslluulloosstt
mměěssttaa  vvššeemmii  ddoossttuuppnnýýmmii  pprroossttřřeeddkkyy..  VVýýzznnaammnnýýmm
pprrvvkkeemm  vv mméémm  oossoobbnníímm  mmaarrkkeettiinngguu  aa pprrooppaaggaaccii
mměěssttaa  jjee  ppoohhlleedd  nnaa  vveellkkéé  hhrrááččee  ddnneeššnníí  ddoobbyy..  NNeeppoo--
cchhyybbnněě  nnaappřř..  ppřřííttoommnnoosstt  BBiillllaa  GGaatteessee  vv PPrraazzee  jjee  ppřřeess--
nněě  ttaakkoovvoouu  nnáávvššttěěvvoouu,,  jjeežž  vv mmeezziinnáárrooddnníímm  mměěřřííttkkuu
vvýýrraazznněě  ppřřiissppíívváá  kk ppoossiilloovváánníí  ppoovvěěddoommíí  oo ttoomm,,  žžee
PPrraahhaa  jjee  iinn..  NNeejjssoouu  ttoo  aallee  jjeennoomm  lliiddéé  ssvvěěttaa  vveellkkééhhoo
ppooddnniikkáánníí..  BByyllaa  ttoo  ii nnáávvššttěěvvaa  pprriimmááttoorraa  PPaařříížžee,,  kktteerrýý
ppoopprrvvéé  zzaavvííttaall  ddoo  PPrraahhyy..  PPřřiijjíížždděěll  ss vveellkkýýmmii  ooččeekkáávváá--
nníímmii  aa ooddjjíížždděěll  ss jjiissttoottoouu,,  žžee  ssee  sseemm  mmuussíí  vvrrááttiitt..““  NNeežž
ttaakk  aallee  ppaann  BBeerrttrraanndd  DDeellaannooëë  ssttaaččiill  uuččiinniitt,,  rreepprreezzeenn--
ttaaccee  hhll..mm..  PPrraahhyy  vveeddeennáá  rraaddnníímm  zzooddppoovvěěddnnýýmm  zzaa
cceessttoovvnníí  rruucchh  RRNNDDrr..  IIggoorreemm  NNěěmmcceemm  ssee  ii ss PPrraahhoouu
vvyyddaallaa  zzaa  nníímm  ddoo  mměěssttaa  nnaadd  SSeeiinnoouu..  AA ooppěětt  sskkllíízzeellaa
vveellkkoouu  ppoozzoorrnnoosstt..  IInnoovvoovvaannýý  vveelleettrržžnníí  ssttáánneekk  hhll..mm..
PPrraahhyy  bbyyll  vv PPaařříížžii  jjeeddnníímm  zz nneejjeexxppoonnoovvaanněějjššíícchh..  RRoozz--
hhoovvoorr  ss řřeeddiitteelleemm  PPrraažžsskkéé  iinnffoorrmmaaččnníí  sslluužžbbyy  IInngg..  VVáácc--
llaavveemm  NNoovvoottnnýýmm  jjsseemm  aallee  zzaaččaall  kkoonnssttaattoovváánníímm,,  žžee
PPrraahhaa  jjee  ččíímm  ddááll  nnaavvššttěěvvoovvaanněějjššíí  ttuurriissttiicckkoouu  ddeessttiinnaa--
ccíí,,  ddoo  nníížž  ssttáállee  vvííccee  ttuurriissttůů  jjeezzddíí  zzhhooddnnooccoovvaatt  ((ččii  uuttrráá--
cceett))  ssvvůůjj  ččaass  aa ppeenníízzee  –– vv eekkvviivvaalleennttuu  ssttoovveekk  mmiilliiaarrdd
ččeesskkýýcchh  kkoorruunn..

Možná, že se to všem úplně dobře neposlouchá,
ale Praha je pro mnoho potenciálních návštěvníků
o hodně čitelnější než sama Česká republika. Proto
má na některých veletrzích (byť v těsném sousedství
české národní expozice) důvod vystavovat samostat-
ně. Tedy výrazněji než to umožňuje náš národní stá-
nek. Expozice hl.m. Prahy na veletrzích v posledních
letech patří k nejnavštěvovanějším. To jsme si ověřili
i na posledních veletrzích v Londýně, Miláně či Paří-
ži. Veletržní expozice hl.m. zhodnocuje nápad, který
vzešel z okruhu pražského radního RNDr. Igora Něm-
ce i řemeslnou invenci zhotovitele, společnosti
Celtic. Díky tomu se daří na zahraniční veletržní scé-
ny přenášet doteky atmosféry (genia loci) Prahy.

DDoovvoollíímm  ssii  vváámm  sskkooččiitt  ddoo  řřeeččii,,  pprroottoožžee  jjssttee  ((mmoožžnnáá
zzáámměěrrnněě))  ooppoommnněěll  zzmmíínniitt  jjeeddeenn  zz nneejjvvýýzznnaammnněějjššíícchh
aattrriibbuuttůů,,  aa ttíímm  jjee  lliiddsskkáá  ddiimmeennzzee..  TTaa  jjee  nnaa  ssttáánnkkuu
hhll..mm..  PPrraahhyy  uummooccnněěnnaa  ppřřííttoommnnoossttíí  jjaazzyykkoovvěě  sskkvvěěllee
vvyybbaavveennééhhoo  aa ooddbboorrnněě  vvyyssooccee  ffuunnddoovvaannééhhoo
vvssttřřííccnnééhhoo  ttýýmmuu  lliiddíí  zz PPrraažžsskkéé  iinnffoorrmmaaččnníí  sslluužžbbyy..  NNaa--
vvíícc  nneemméénněě  sskkvvěělloouu  úúrroovveeňň  mmaajjíí  ii vvaaššee  pprrooppaaggaaččnníí
mmaatteerriiáállyy,,  kktteerréé  ttaamm  ddiissttrriibbuuuujjíí..

Nicméně, sláva stánku se šíří způsoby, které jsou
na nás poměrně nezávislé. Již jste zmínil pařížský ve-
letrh. Ještě před odletem na něj se na nás obrátila
TV3, což je druhá největší celoplošná televize ve
Francii, že by zpravodajství z tohoto veletrhu ráda dě-
lala právě ze stánku hl.m. Prahy. A to se jen tak hned
každému nepřihodí! Expozice hl.m. Prahy byla pro le-
tošek obohacena o téma sv. Jana Nepomuckého.
V jižních zemích Evropy, zejména v Itálii a ve Španěl-
sku se nám tyto symboly, jako je i např. Pražské Jezu-
látko, osvědčují. Snažíme se, aby stánek hl.m. Prahy

nebyl na každém veletrhu úplně stejný. Úspěšnost
expozice je ale jen jistým komponentem v celkové
propagaci Prahy. Narůstající počet návštěvníků hl.m.
Prahy pochopitelně způsobuje řada faktorů, k nimž
však zdařilé veletržní prezentace bezesporu patří.

PPoosslleeddnněě  jjssmmee  hhoovvoořřiillii  oo ssoouuččiinnnnoossttii  ssttřřeeddooeevvrroopp--
sskkýýcchh  mmeettrrooppoolliittnníícchh  ttuurriissttiicckkýýcchh  iinnffoorrmmaaččnníícchh  ssttřřee--
ddiisseekk..

Nám přijde, že pokud máme Prahu účinně propa-
govat ve Spojených státech, že je dobře spojit se
s Vídní, Berlínem, Mnichovem, Budapeští. Loni jsme
absolvovali společnou propagační túru, a to že Praha
je jednou z evropských metropolí, kde návštěvnost
Američanů neklesá, nýbrž roste, může být podpoře-
no i touto misí. Spolupráce s evropskými metropole-
mi bude pokračovat i letos. Program jsme nedávno
upřesňovali v Berlíně. Jedině když se naše metropole
spojí, jsou s to vytvořit nabídku, která je z hlediska
Američanů srovnatelně silná jako nabídka Londýna
nebo Paříže. Co se týče propagace v dálných desti-
nacích, zde bezesporu výraznou roli sehrává český
vlajkový dopravce ČSA a letecká aliance SkyTeam.
Právě díky této konstelaci se Praha stává výrazným
nejen cílovým ale i tranzitním bodem. Neměl bych
ale zapomenout ani na zahraniční zastoupení
CzechTourism a Česká centra a vůbec na všechny,
kdo ve světě šíří dobré jméno České republiky.

MMáámm  kkaammaarrááddaa,,  oo nněěmmžž  ssee  ttrraaddoovvaalloo,,  žžee  jjíí  ppoouuzzee  jjeedd--
nnoouu  ddeennnněě..  RRáánnoo  zzaaččnnee  aa vv nnooccii  kkoonnččíí..  OObbddoobbnněě  ttaakk
ssee  vv ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  jjeevvíí  ttuurriissttiicckkáá  sseezzoonnaa  vv PPrraazzee..  JJaa--
kkoobbyy  bbyyllaa  ttaakkéé  jjeennoomm  jjeeddnnaa..  NNiiccmméénněě,,  hhoovvoořříímmee
ssppoolluu  ččttrrnnáácctt  ddnníí  ppřřeedd  nnáássttuuppeemm  kkaalleennddáářřnnííhhoo  jjaarraa,,
ppoo  nněěmmžž  nnaa  sseevveerrnníí  ppoollookkoouullii  oobbvvyykkllee  nnaassttuuppuujjee
hhllaavvnníí  ttuurriissttiicckkáá  sseezzoonnaa..

Vzdor poměrně vyváženému celoročnímu zájmu
o Prahu i my zbrojíme na hlavní letní sezonu. Přede-
vším budeme mít zásadně inovované internetové
stránky. Jsme přesvědčeni, že i doposud jsme měli
velmi dobré webové stránky, a to byl jeden z nejúčin-
nějších nástrojů, jak oslovovat potenciální návštěvní-
ky. Obzvlášť vezmeme-li v úvahu, že 70 % z nich jsou
individuální turisté, ovlivnění nabídkami cestovních
kanceláří pouze do určité míry. Žádné internetové
stránky ale nejsou tak dobré, aby nemohly být lepší.
A my je do dvou měsíců budeme mít zásadně lepší.
I v tzv. hlavní sezoně budeme provozovat svá infor-
mační střediska, přičemž pracujeme na zásadním

rozšíření jednoho z nich. Protože jsme provozovate-
lem památkových objektů v Praze, snažíme se inovo-
vat i jejich programovou nabídku, aby je měli opako-
vaní návštěvníci Prahy důvod opět navštívit. Pro leto-
šek z osmi památkových objektů, které provozujeme,
máme dva větší počiny – zámek Ctěnice a Staro-
městskou mosteckou věž. Tu navštíví na čtvrt milionu
turistů ročně. Dosud zde byla výstava o vývoji žesťo-
vých nástrojů. V Praze v Karmelitské ulici ale vzniká
velká výstava hudebních nástrojů, což je jeden z dů-
vodů, abychom zdejší expozici radikálně změnili.
Druhý je, že jsme v archivu České televize objevili za-
jímavý film s tématem astronomických a astrolo-
gických souvislostí Karlova mostu. Astrologie
a ostatně i astronomie jsou oblasti velmi blízké ta-
jemnu, což je dimenze, která v dnešní snad až příliš
racionální době lidem trošku chybí. Film jsme necha-
li, i co do metráže, upravit tak, aby byl akceptova-
telný návštěvníky Mostecké věže. Bude v pěti jazyko-
vých verzích. Návštěvníci Mostecké věže tak budou
mít unikátní možnost seznámit se s astrologickými
souvislostmi jedné z nejvýraznějších pražských pa-
mětihodností.

HHllaavvnníí  ttrraakktt  zzáámmkkuu  CCttěěnniiccee  ssee  ssttáálloouu  eexxppoozziiccíí  kkooččáárrůů
pprroocchháázzíí  rroozzssááhhlloouu  rreekkoonnssttrruukkccíí..  JJaakk  jjssttee  ppookkrrooččiillii
ttaamm??

Rekonstrukce je dokončena. Zámek prochází ko-
laudací. Ještě letos v jeho přízemí otevřeme malou
expozici o zdejší historii. Bude jakýmsi závdavkem do
té doby, než otevřeme hlavní zámeckou expozici, kte-
rá má pracovní název „Století Habsburků“. Habsbur-
kové jsou výrazným panevropským fenoménem.
V Praze ale o nich neexistuje žádná stálá expozice. To
mj. znamená, že je tu spousta nevystavených expo-
nátů. Ctěnice nejsou Schönbrunn, a i proto zdejší ex-
pozice bude pojata výrazně civilněji. Existuje spous-
ta běžných užitných předmětů s habsburskými moti-
vy. Těžítka, popelníky, skleničky, talířky. Všechno
možné. Expozice bude zahrnovat vše od velkých věcí,
jako jsou portréty, až po tyto drobnosti. Bude mno-
hem méně oficiální, než by se mohlo očekávat. Bu-
deme ji otevírat v roce 2005. Bude jí však předchá-
zet obdobně zaměřené výstava v Clam Gallasovském
paláci – varianta téhož. Jejím pořadatelem bude Ar-
chiv hlavního města Prahy ve spolupráci s námi.

TToo,,  žžee  PPrraahhuu  nnaavvššttěěvvuujjee  ttoolliikk  ttuurriissttůů,,  jjee  zznnáámmkkoouu,,  žžee
jjee  vvnníímmáánnaa  jjaakkoo  rreellaattiivvnněě  bbeezzppeeččnnáá  ddeessttiinnaaccee..

Praha relativně bezpečnou destinací je. Míra krimi-
nality zde rozhodně není vyšší než v ostatních zápa-
doevropských metropolích. V této souvislosti bych si
dovolil podotknout, že se Pražská informační služba
snaží generovat maximálně úplné a korektní informa-
ce. I veletržní stánek hl.m. Prahy je maximálně ko-
rektní i naše internetové stránky. Obraz Prahy, který
v minulosti vznikl a vtiskl jí adjektivum ne zcela bez-
pečného místa, se daří měnit k lepšímu.

➤➤ ww w.pis.cz
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FrancouzskÈ TV3 uËaroval
st·nek hl.m. Prahy
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Televizní seriál Etiketa si rychle získal širokou diváckou oblibu. Ladislav Špaček
každou sobotu na ČT1 v 17.45 v desetiminutových dílech připomíná pravidla
společenského chování. Vzdělání či zkušenosti mnohých z nás v této oblasti
značně pokulhávají za kdysi běžnými znalostmi. V posledních čtrnácti letech se
navíc zmnohonásobil počet lidí, kteří navštěvují nejrůznější společenské akce.
Mnohem víc než dříve se konají vernisáže,
party, recepce, rauty, bankety, společen-
ské večírky a samozřejmě obchodní i slav-
nostní obědy a večeře.

Je tudíž nanejvýš nutné umět se všude
orientovat. Od soukromé návštěvy přátel
až po večeři u hlavy státu. Od každodenní
potřeby až k „výjimečným“ událostem, na
které by však měl být každý alespoň tro-
chu připraven. Tvůrci seriálu Etiketa se
proto tématům okolo stolování, stravová-
ní, nápojů či zasedacího pořádku nemoh-
li vyhnout. Naopak, věnovali jim hned ně-
kolik dílů. V České republice vzniklo množství hospůdek, barů a restaurací, me-
zi nimiž už je hodně těch, jejichž úroveň je plně srovnatelná se světem. Natáče-
lo se mimo jiné v pražském hotelu Holiday Inn, baru Ocean Drive, v restauracích
U Vladaře a U Kolowrata. Všudybyl zastihl televizní štáb v restauraci Flambé, jak
se chystá předvést televizním divákům dekantaci červeného vína.

TeleviznÌ Etiketa
v restauracÌch

Renesanční hotel Zlatá hvězda v sa-
motném centru historického jádra ji-
hočeského města Třeboň, zapsané-
ho na listině chráněných památek
a přírodních rezervací UNESCO, je po
komplexní rekonstrukci a povýšil do
čtyřhvězdičkové kategorie. Má nové
pokoje, koupelny, kuchyňské zázemí
respektující veškeré hygienické
normy. Zlepšení bezpečnost-
ních i protipožárních podmí-
nek jistě hosté tohoto pře-

krásného lázeňského města přivítají. Pro volné chvíle jsou k dispozici
bowlingové dráhy, kulečník, šipky a půjčovna kol. Znamenitá kuchyně nabízí
množství místních, především rybích specialit i pokrmy mezinárodní. Na po-
čátku příštího roku pak přibude wellness centrum s množstvím technických vy-
možeností pro relaxaci. Hotel Zlatá hvězda se stává vyhledávaným místem pro
rodiny s dětmi i návštěvníky aktivně trávící volný čas.

Reforma z roku 2004 pokračuje a direktivy Evropské unie jsou českou vládou
uplatňovány dle zásady „papežštější, než papež“. Restauratér-hoteliér J.N.
zešedivěl, a to tak, že úplně. Války, nemoci a teroristické útoky ve světě ho
připravily o část hostů, tím i příjmů, takže mu starostmi zešedivěly vlasy.
Stejně jako vlasy je dnes, v roce 2006, šedá i fasáda jeho podniku. Peníze
investoval do sladění provozu svého podniku s novými hygienickými norma-
mi, o jejich zbytek ho připravilo zvýšení DPH v roce 2004, a na fasádu nezby-
lo. Jako fasáda podniku je šedý i jeho jídelní lístek. Tradiční česká jídla – ob-
líbené „hotovky“ díky hygienickým předpisům vytlačil eurořízek s hranolky na
100 způsobů. Jako jídelní lístek zešedivěli i dva zaměstnanci, protože jsou již
bývalí zaměstnanci, přesněji nezaměstnanci. A tak náš hrdina přemýšlí, jest-
li jeho černé myšlenky nezaplaší přesun do šedé ekonomiky, kam se již část
jeho podniku, alespoň vzhledem – fasáda, jídelní lístek a částečně i zaměst-
nanci – odebrala. Večer to musí u černého piva probrat s těmi, jejichž práci
již nenakupuje on, ani jeho hosté – pekařem J.P., majitelkou prádelny A.D.,
prodavačem suvenýrů K.D. a dalšími, kteří stejně jako on dnes řeší otázku,
zda a jak žít jako ekonomicky bílí, přežít jako šedí, nebo vidět svět černě jako
nezaměstnaní. Je to jen zlý sen pana J.N., nebo v roce 2004 zvítězil zdravý ro-
zum nad potřebou krátkodobě naplnit státní kasu, aby bylo co rozdávat?

–VŠ–

Hotely a restaurace
v roce 2006

HHootteell********  ZZllaattáá  hhvvěězzddaa
Masarykovo náměstí 107, 379 01 Třeboň
tel: 384 757 111, 384 757 200, fax: 384 757 300
e-mail: mailbox@zhvezda.cz
➤➤ www.zhvezda.cz

»ty¯hvÏzdiËkov˝
hotel Zlat· hvÏzda v T¯eboni



II jjáá  jjsseemm  ssee  mmnnoohhéé  zz ttoohhoo,,  ccoo  vv žžiivvoottěě  ppoottřřeebbuujjii,,  nnaauuččiill
vv mmaatteeřřsskkéé  šškkoollee..  MMéé  vvzzppoommíínnkkyy  nnaa  ttoottoo  zzáássaaddnníí  oobb--
ddoobbíí  ssvvýýmm  ddiiaalleekktteemm  vvyyvvoollaall  jjeeddeenn  zz ddvvoojjiiccee  zzaakkllaaddaa--
tteellůů  úússppěěššnnééhhoo  kkaarrttooggrraaffiicckkééhhoo  vvyyddaavvaatteellssttvvíí  SSHHOO--
CCaarrtt  IInngg..  JJiiřříí  ŠŠuummbbeerraa  // IInngg..  BBoohhuummiill  HHáájj,,  nneebbooťť  jjssoouu
zz kkrraajjee,,  ooddkkuudd  ssii  ppaann  TToommáášš  BBaaťťaa  kk nnáámm  ddoo  SSeezziimmoovvaa
ÚÚssttíí  ppřřiivveeddll  ssppoouussttuu  lliiddíí,,  vvččeettnněě  ttěěcchh,,  kktteerrýýcchh  jjsseemm  ssee
vv mmaatteeřřsskkéé  šškkoollee  nněěccoo  nnaattrrááppiill..  FFiirrmmaa  SSHHOOCCaarrtt  ppřřeess
ssvvoojjii  ssvvěěttoovvoosstt  nniikkddyy  nneeooppuussttiillaa  ssvvůůjj  rrooddnnýý  kkrraajj..  SSííddllíí
vv ZZááddvveeřřiiccíícchh  vv mmoottoorreessttuu,,  jjaakkoo  ssoouuččáásstt  ttiisskkáárrnnyy..
ZZááddvveeřřiiccee  ttoo  jjssoouu  vvllaassttnněě  VViizzoovviiccee,,  aa ttaakk  ddoo  ppáálleenniiccee
RRuuddoollffaa  JJeellíínnkkaa  ttoo  mmaajjíí,,  ccoo  bbyy  kkaammeenneemm  ddoohhooddiill..
JJiirrkkoo,,  nneejjvvěěttššíí  bboommbboouu  vv ppoosslleeddnníí  ddoobběě  pprroo  mmnnee  bbyylloo
zzjjiiššttěěnníí,,  žžee  jjssttee  kkooooppeerroovvaallii  ss PPeennttaaggoonneemm..  SS IInngg..  BBoo--
hhuummiilleemm  HHáájjeemm  jjssttee  aallee  zzaaččíínnaallii  ppoomměěrrnněě  sskkrroommnněě,,
ttéémměěřř  bbaaťťoovvsskkyy  ……

Zprvu jsme se živili mapami pro orientační běh. To
nám umožnilo získat nadhled nad kartografickou
tvorbou, protože jsme si dokázali, že dokážeme na-
kreslit mapu na čistý papír. Teď je děláme na bázi na-
kupovaných dat. Tenkrát v prvopočátcích jsme je dě-
lali od začátku až do konce sami. Byli jsme až zasko-
čeni, že vzdor obrovskému množství kartografických
firem po Evropě, to, co děláme my, nikdo nedělá, po-
kud to nejsou vyloženě státní podniky jako IGN ve
Francii nebo Ordnance Survey ve Velké Británii. Žád-
ná jiná soukromá firma v Evropě si na to v tom rozsa-
hu, co my, dosud netroufla.

JJaakkoouu  rroollii,,  ppřřii  ssoouuččaassnnýýcchh  tteecchhnnoollooggiiíícchh,,  sseehhrráávváá  vvee
vvaaššíí  bbrraannžžii  lliiddsskkýý  ffaakkttoorr??

Rozhodující. Přístup k technologiím má dnes každý.
K základnímu know-how rovněž. Je to o odvaze
a o tom, dělat věci trochu jinak, anebo jít do věcí,
které jsou nepředstavitelné. Tak jsme si říkali, že když
už děláme orienťácké mapy, že si uděláme i nějakou
turistickou. A šli jsme i do autoatlasu republiky, ale to
už jsme byli čtyři společníci, protože se ke mně a Bo-
houšovi přidali Ing. Karel Kršák a Ing. Zbyněk Krejčík.

OOdd  ššééffaa  ssppoolleeččnnoossttii  SShheellll  jjsseemm  jjaakkoo  vveellmmii  vvííttaannýý  aa ttrr--
vvaallee  ppoouužžíívvaannýý  ddaarr  oobbddrržžeell  jjeejjiicchh  ffiirreemmnníí  ttuurriissttiicckkýý
aauuttooaattllaass  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  vvyyddaannýý  ffiirrmmoouu  SSHHOOCCaarrtt..  JJee
vveellmmii  ppooddrroobbnnýý  ……

Stovkové atlasy nejsou běžné. Němci ho rovněž
mají. Udělat stovkový autoatlas pro osmdesátimilio-
nový trh je ale něco jiného než pro náš desetimiliono-
vý. V okolních zemích moc srovnatelných produktů
nevzniklo.

SSppoolleeččeennsskkééhhoo  uuzznnáánníí  aa oobbcchhooddnnííhhoo  úússppěěcchhuu  ssee
ddoossttaalloo  ii vvaaššiimm  vviinnaařřsskkýýmm  ttrraassáámm  ……

Všechny produkty, které jsou zaměřeny na jídlo a pi-
tí najdou mezi lidmi oblibu. Není to o tom, kam vedou
vrstevnice, ale kde se najedí a napijí. To je realita.

VVeellkkýý  uužžiitteekk  mmii  ppoosskkyyttuujjíí  vvaaššee  vvooddáácckkéé  mmaappyy..  UUžž  jjeenn
pprroottoo,,  žžee  vvíímm,,  nneevvssttoouuppíímm  ddoo  sstteejjnnéé  řřeekkyy°°  LLoonnii  vv llééttěě
jjsseemm  ssee  ssvvýýmmii  ssyynnyy  aabbssoollvvoovvaall  hhoorrnníí  ttookk  zzllaattoonnoossnnéé
OOttaavvyy,,  aa bbyylloo  ttoo  vv ppoohhoodděě..  JJaakk  ssii  oovvěěřřuujjeettee  vvssttuuppnníí  iinn--
ffoorrmmaaccee??

Je to o tom dávat věci dohromady. Prostě máme
pana Nováka, který se tím baví a který ročně aktuali-
zuje jednu až dvě řeky. Opravdu se musí projít celý
tok, protože stav jezů, a nejen jich, se neustále mění.
Vyrobit se dá cokoliv, ale největší problém je aktuali-
zace. Byť je Česko napohled malé, v momentě, kdy je
třeba do detailu zpracovat terén po stovkách metrů,
to přestává být legrace. A to nehovořím o turistických
mapách, kdy ročně aktualizujeme v rámci možností
78 866 kilometrů čtverečních.

ČČeesskkoo  aa SSlloovveennsskkoo  jjssoouu  vv zzaahhrraanniiččíí  ssttáállee  vvnníímmáánnyy  jjaa--
kkoo  jjeeddeenn  ggeeooggrraaffiicckkýý  aa ggeeooppoolliittiicckkýý  pprroossttoorr,,  jjaakkoo
ČČeesskkoosslloovveennsskkoo..

Na tom nevidím nic špatného. Naopak, vůči řadě
turistů, obzvláště pak ze vzdálených zemí, je to mož-
ný způsob, jak je účinně oslovit, aniž by si Česko
pletli s Čečenskem a Slovensko se Slovinskem. Ve
středoevropském prostoru vzniká řada mezinárod-
ních iniciativ společné prezentace turistických cílů.
Nevidím důvod, proč netěžit z existujícího povědo-
mí. Chceme-li k nám přivést zbytek světa, je to šan-
ce jak upoutat pozornost, nabídnout Česko i Sloven-
sko v podobě, která dokáže oslovit. Na letošním Slo-
vakiatouru v Bratislavě jsem na toto téma hovořil
s lidmi ze Slovenské agentúry pre cestovný ruch.
Nejdříve se zdáli tématem zaskočeni, ale pak jsme
se rozhovořili. Asi je třeba jednat i o takovýchto vě-
cech. Možná to nebude až tak velký problém vyjít
společně do světa. Proč by česká a slovenská cent-
ra po světě nemohla propagovat československé
produkty? Zahraniční turista, který ve středoevrop-
ském prostoru navštíví Prahu i Vysoké Tatry, ani ne-
postřehne, že se na Slovensku hovoří poněkud jinak
než v Praze. Maximálně to bude vnímat jako nuance
v dialektu. Vždyť češtinu od slovenštiny nerozpozná-
vají ani Rusové.

SSlloovveennsskkoo  ččíímm  ddááll  ttíímm  vvíícc  ppřřiittaahhuujjee  ččeesskkéé  ttuurriissttyy..  HHoo--
vvoořříímm  oo ttoomm  ii pprroottoo,,  žžee  ssee  SSHHOOCCaarrtt  ppuussttiill  ddoo  mmaapp  SSlloo--
vveennsskkaa..

Českou republiku máme pokrytou v turistických
padesátkách a klad listů bude plynule pokračovat
územími Slovenské republiky. Během února vyšel
první titul. Jediný rozdíl je, že nepokračuje číslováním
řady za dvaasedmdesát, což je poslední číslo mapy
českého území, ale slovenské území bude pokračo-
vat listem 1073. K tomuto číslování je jeden vážný
důvod. Cykloturistické mapy Česka začínají stovkou,
takže pokud bychom překročili číslování devětade-
vadesát, figurovala by na mapách slovenských úze-
mí stejná čísla jako na našich cyklomapách.

PPáárr  ppááttkkůů  zzppááttkkyy  jjsseemm  vvááss  vviidděěll  vv tteelleevviizzii  vv nněějjaakkéémm
rraannnníí  pprrooggrraammuu..  PPoovvííddaalloo  ssee,,  jjaakk  jjssttee  vvyyddaallii  AAttllaass  ssvvěě--
ttaa  nnaa  zzáákkllaadděě  ppooddkkllaaddůů,,  kktteerréé  SSHHOOCCaarrttuu  ppoosskkyyttll  PPeenn--
ttaaggoonn..  „„TToo  jjee  bboommbbaa!!““  jjsseemm  ssii  tteennkkrráátt  řřeekkll,,  „„ttii  mmaajj  kkoo--
nneexxee!!““

Výchozí data světa jsme v roce 1995 opravdu na-
koupili od Armády Spojených států amerických. Připa-
dalo nám, že když jsou jen za dvacet tisíc, že je dobré
si je koupit. Měřítko 1:1 000 000 je atraktivní. Postu-
pem času jsme zjistili, proč to tak je. Práce kolem atla-
su byla velice náročná. Museli jsme oslovit mnoho dal-
ších firem a nakoupit spoustu dalších dat. Před dvace-
ti lety by takové dílo vzniknout nemohlo.To, že lze na-
koupit patřičná data, s sebou přinesla až naše doba.
Pak bylo třeba dát dohromady lidi, kteří data zpraco-
vali, investovat do několikaleté přípravy. Vznikl tak ve-
lice zajímavý produkt, byť jsme se tím zařadili někam
jinam, protože většina lidí nás zná jako vydavatele
cyklomap a vodáckých map, které nikdo jiný nedělá.
A naráz Atlas světa, což je produkt, na který si dosud
netroufla řada zemí, ale SHOCart ze Zlína jo.
➤➤ www.shocart.cz

o  n · s
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SHOCart ze ZlÌna jo!
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Hornické muzeum Příbram, příspěvková organiza-
ce Středočeského kraje, je rozlohou a počtem expo-
zic největším hornickým muzeem v Česku. Nabízí 35
stálých expozic v objektech Ševčinského, Anenské-
ho, Vojtěšského a Drkolnovského dolu v Příbrami,
v budově Mincovny v Novém Kníně, v Muzeu vesnic-
kých staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci
a v Památníku Vojna.

Expozice v Příbrami – Březových Horách prezentují
dějiny zdejšího hornictví a hutnictví od pravěku (doby
Keltů) až do současnosti, seznamují s báňským ná-
rodopisem a zároveň nabízejí prohlídku unikátních
mineralogicko–geologických vzorků z březohorského
stříbrorudného revíru, příbramského uranového lo-
žiska a podbrdské železářské oblasti. K nejvzácněj-
ším exponátům se řadí státem chráněné technické
památky – parní těžní stroj Vojtěšské šachty z r.
1889, parní těžní stroj dolu Anna z r. 1914, důlní
kompresor z dolu Generál Štefánik z r. 1928 a obří
vodní kolo dolu Drkolnov z 19. století. Prohlídka
všech expozic trvá 3 hodiny, ale je možné si vybrat
i jednotlivé výstavní celky.

Je možné sfárat do historického podzemí. Mezi nej-
větší atrakce patří jízda důlním vláčkem Prokopskou
štolou k ústí Prokopské jámy z r. 1832 (1600 m), kte-
rá patří k nejhlubším ve střední Evropě. Mezi dolem
Anna a Vojtěch je možné projít 330 m dlouhou Vodní
štolou Anna z 18. století. Na odvalu Ševčinské šach-
ty je expozice důlní techniky Uranových a Rudných
dolů Příbram.

Pro geology (amatéry i profesionály) pořádá muze-
um (za úplatu) ve svém areálu na odvalu Ševčinské
šachty sběr mineralogicko–geologických vzorků.

NejvÏtöÌ hornickÈ
muzeum
v »eskÈ 

republice

16

HHoorrnniicckkéé  mmuuzzeeuumm  PPřřííbbrraamm  
Náměstí Hynka Kličky 293 
261 01 Příbram VI - Březové Hory 
tel.: +420 318 626 307 
fax: +420 318 622 566 
e-mail: info@muzeum-pribram.cz 
➤➤ www.muzeum-pribram.cz 
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V y s í l á n í  Č e s k é h o  r o z h l a s u  d o  z a h r a n i č í :
č e s k y,  a n g l i c k y,  n ě m e c k y,  f r a n c o u z s k y,  š p a n ě l s k y,  r u s k y

w w w . r a d i o . c z

VV pp rr ůů bb ěě hh uu   tt uu rr ii ss tt ii cc kk éé   ss ee zz oo nn yy
bude probíhat rekonstrukce hlavní příjezdové
komunikace od Prahy i od Plzně. Je proto tře-
ba se řídit dle směrovek objížďky. Orientační
mapku s aktuálními příjezdovými trasami na-

leznete na našich internetových stánkách.

m u z e u m

SSvvaazz  ËËeesskk˝̋cchh
aa  mmoorraavvsskk˝̋cchh  vv˝̋rroobbnnÌÌcchh

ddrruuûûsstteevv

pro pot¯eby cestovnÌho
ruchu nabÌzÌme
öirok˝ rozsah
upomÌnkov˝ch
p¯edmÏt˘:
� d¯evÏnÈ hraËky
� krojovanÈ

panenky
� odznaky

a plakety
� tradiËnÌ öperky s Ëesk˝mi gran·ty

i modernÌ zlatÈ a st¯ÌbrnÈ öperky
� keramiku

sdruûuje 340 v˝robnÌch
druûstev, tradiËnÌch v˝robc˘
kvalitnÌho ¯emeslnÈho zboûÌ

V·clavskÈ n·m.21
113 60 Praha 1
www.scmvd.cz

e-mail:marketing@scmvd.cz
tel: +420 224 109 421

� vybavenÌ interiÈr˘ n·bytkem
a bytov˝mi doplÚky

� stavebnÌ ˙pravy
� elektronickÈ zabezpeËenÌ
� osvÏtlovacÌ tÏlesa
� ostrahu objekt˘

� kvalitnÌ vÌno z Templ·¯sk˝ch sklep˘ 
� pivo z vlastnÌho pivovaru
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PPrraažžsskkéé  MMuuzzeeuumm  ssttřřeeddoovvěěkkuu  nneenníí
oo ppoouuhhéé  pprreezzeennttaaccii  eexxppoonnááttůů,,  aallee  ppřřee--
ddeevvššíímm  oo aattmmoossffééřřee  aattrraakkttiivvnníí  eeppoocchhyy
vv dděějjiinnáácchh  ččeesskkéé  ssttááttnnoossttii..  TToommuu  jjssoouu
ppooddřříízzeennyy  ddoobboovvěě  vvyybbaavveennéé  iinntteerriiéérryy
rroommáánnsskkýýcchh  aa ggoottiicckkýýcchh  sskklleeppeenníí  ii iinn--
tteerraakkttiivvnníí  pprrooggrraammoovvéé  pprroohhllííddkkyy..  NNáá--
vvššttěěvvnnííkk,,  oobblleeččeenn  ddoo  ddoobboovvééhhoo  ppllááššttěě,,
ssee  ttuu  jjaakkoobbyy  ssttáávváá  úúččaassttnnííkkeemm  eeppoo--
cchháállnnííhhoo  vvýýlleettuu  ddoo  XXVV..  ssttoolleettíí..  ZZhhllééddnnee
ddiivvaaddlloo,,  rryyttíířřsskkáá  kklláánníí,,  vvyyssttoouuppeenníí  kkeejjkk--
llíířřee,,  vv mmuuččíírrnněě  ssee  ppoottkkáá  ss kkaatteemm  aa jjeehhoo
ppaacchhoollkkyy,,  nnaahhllééddnnee  ddoo  ččeerrnnéé  kkuucchhyynněě  aa vvee  ssttřřeeddoovvěě--
kkéé  kkrrččmměě  oocchhuuttnnáá  nněěccoo  vvíínnaa..  MMaajjiitteellee  ffiirrmmyy  MMaarrkkaa
FFrroollííkkaa  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall,,  ccoo  jjeejj  vveeddlloo  kk ttoommuu  ootteevvřříítt
vv PPrraazzee  MMuuzzeeuumm  ssttřřeeddoovvěěkkuu..

Chtěl jsem vytvořit co nejautentičtější prostředí do-
by, která je pro Prahu tak významná. Cílem je oslovit
epochou, která se zasloužila o podstatnou část sou-
časného genia loci Prahy. O to, že v Praze vyrostla
spousta nádherné architektury – objektů, z nichž se
poměrně velká část přes rozsáhlou sanaci na přelo-
mu 19. a 20. století dochovala až do dnešní doby.
Kromě mnoha zážitků se naši návštěvníci dozvědí
spousty zajímavých informací. Průvodci se jim plně
věnují po celou dobu prohlídky. Divadelní představe-
ní, hostiny, exkurze, svatební obřady i dětské oslavy
jsou u nás standardně vedeny v českém, anglickém
a německém jazyce. V případě potřeby jsme schopni
je zajistit i v jazycích dalších.

JJaakkýý  jjee  vváášš  oossoobbnníí  vvzzttaahh  kk ddoobběě,,  kktteerráá
kkoonnččíí  ssttoo  lleett  ppřřeedd  nnaarroozzeenníímm  ppaattrroonnaa  ttoo--
hhoottoo  ččaassooppiissuu,,  JJ..AA..KKoommeennsskkééhhoo,,  rrookkuu
11449900  KKoolluummbboovvýýmm  oobbjjeevveenníímm  AAmmeerrii--
kkyy??

Velice silný. Je záležitostí orientovanou
nejen na vznik významných památek
a artefaktů, jimiž se dodnes může naše
vlast chlubit. Je i věcí ideálů, zejména
rytířských, kterých se v dnešní době
mnohým lidem nedostává.

VVaaššee  mmuuzzeeuumm  ssppoolluupprraaccuujjee  ss mmýýmm  rrooddnnýýmm  mměěsstteemm
TTáábboorreemm..

Realizace projektu dobových sklepení, kde je hlav-
ní stan Muzea středověku, je nejen komerční, ale
i kulturně vzdělávací záležitostí. Záleží nám na tom,
aby se jeho návštěvníci potkávali i s tím, jak se ve
středověku žilo. Už při samotné adaptaci prostor
jsme spolupracovali a dodnes spolupracujeme s od-
borníky z oblastí archeologie, historie a teologie. Jed-
ním z hlavních konzultantů, který měl dohled nad
vznikem našeho muzea, je doc. PhDr. Rudolf Krajíc,
CSc., předseda Jihočeské archeologické komise, pe-
dagog Jihočeské univerzity, který zároveň působí
v táborském husitském muzeu. Spolupracujeme
s ním co se týče návrhů interiérových doplňků a in-
ventáře. Tzn. včetně skleněných pohárů, keramiky
a dalších věcí, které u nás návštěvník používá. Zod-
povědně tak mohu říci, že se jedná o věrné dobové

repliky, protože je táborské muzeum vyrábí podle au-
tentických vzorů.

NNáávvššttěěvvnnííkk  mmuuzzeeaa  ssee  uu vvááss  zz ččiissttaa  jjaassnnaa,,  oobbddoobbnněě
jjaakkoo  ppaann  BBrroouuččeekk  oodd  SSvvaattoopplluukkaa  ČČeecchhaa,,  oocciittáá
vvrržžeenn  ppáárr  sseett  lleett  zzppááttkkyy..

Právě k tomu slouží naše programy. Aby byla
souvztažnost návštěvníka se středověkem co nej-
větší, oblékáme jej hned při vstupu do „středově-
kého“ pláště. Postupně ho pak provádíme jednot-
livými sály, v nichž je účastníkem divadelního ku-
su, rytířského klání, a kde se dozví něco o historii
prostor, v nichž se nachází – zčásti románských
a zčásti gotických sklepení. V krčmě pak ochutná
vína ze středověkých sklenic. Následuje kejklíř.
Součástí jeho divácky atraktivního vystoupení je
i polykání a plivání ohně. Protože středověká jus-

MMaarreekk  FFrroollííkk

Muzeum 
st¯edovÏku

Muzeum 
st¯edovÏku
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tice hojně využívala útrpného práva, jedním z bodů
prohlídky je i návštěva mučírny s mistrem popravčím.
Na závěr každý návštěvník obdrží repliku pražského
groše, aby měl památku na návštěvu středověku
v Praze.

VVaaššee  pprroossttoorryy  aallee  bbýývvaajjíí  ii mmíísstteemm  ffiirreemmnníícchh  aakkccíí,,  zzee--
jjmméénnaa  iinncceennttiivvnnííhhoo  cchhaarraakktteerruu  ……

Ano, jsme vyhledáváni zřejmě i proto, že v této jiné
dimenzi lidé cítí daleko větší vzájemnou sounáleži-
tost. Naše aktivity rozhodně nekončí hodinovými pro-
hlídkami. Nabízíme možnost konání středověkých
hostin, jež jsou hojně využívány jak turistickými sku-
pinami, tak firemní klientelou. Hosté jsou vtahováni
přímo do děje. Volí vrchního hodovníka, rozhodují,
jak bude hostina probíhat, plní úkoly v soutěžích,
střílí z kuše na terč, jsou aktéry soubojů atd. Je to,

řekněme, i jakýsi únik z reality.
Když jsme vytvářeli nabídku
na tyto středověké styliza-
ce, a zejména hostiny, mě-
li jsme obavy, jak ji přijmou
vyšší manažerské kruhy.
Jak se tzv. „bílé límečky“
budou tvářit, až zasednou
ke středověké hodovní ta-
buli a budou jíst z mís ru-
kama bez příborů. Ke
dnešnímu dni se v našem
muzeu již vystřídala řada
renomovaných firem a je-
jich zaměstnanci se vždy ná-
ramně bavili, protože konvence ne-
chali v jedenadvacátém století
a u nás ve středověku si vytvořili příjem-
ně bezprostřední atmosféru.

AAnnoo,,  ii ddoossppěěllíí  ssii  rrááddii  hhrraajjíí,,  aallee  ccoo  dděěttii,,  mmaajjíí  ssii
kkddee  hhrráátt??

Kromě programů pro dospělé tu pořádáme
dětské oslavy. Realizujeme i naučně vzděláva-
cí programy – akce pro školy. Muzeum středo-
věku zábavnou formou v dobovém prostředí
umožňuje, aby si děti odnášely mnohem víc
než jen strohá historická data. Z tematických
celků momentálně nabízíme: vojenství v raném
středověku; život na středověkých hradech;

středověká Praha; život středověkého
města; architektura doby románské
a gotické.

KKrroomměě  ssttaannddaarrddnníícchh  pprroohhllííddeekk,,  ppoořřáá--
ddáánníí  ssoouukkrroommýýcchh  ččii  ffiirreemmnníícchh  aakkccíí

ssppoojjeennýýcchh  ssee  ssttřřeeddoovvěěkkoouu  hhoossttiinnoouu  aa pprroo--
ggrraammeemm  ssee  uu vvááss  uusskkuutteeččňňuujjíí  ii hhoossttiinnyy
ssvvaatteebbnníí,,  kktteerréé  jjssoouu  vvyyvvrrcchhoolleenníímm  ssttřřeeddoo--
vvěěkkýýcchh  ssvvaatteebbnníícchh  oobbřřaaddůů..

Ano, vaše konstatování s hrdostí dopl-
ňuji slovem „platných“ svatebních obřadů.
Naší neposlední aktivitou je, že přímo
v prostorách muzea uskutečňujeme regu-

lérní svatební obřady. Stylizované svat-
by zajišťujeme ve spolupráci s Česko-

slovenskou církví husitskou. Snoubenci ale
nemusí být členy žádné z církví. Středověký
svatební obřad umíme zajistit se vším všu-

dy, včetně kostýmů i již zmíněné hostiny.

MMnnoozzíí  zzee  ččtteennáářřůů  VVššuuddyybbyyll  jjssoouu  pprroovvoozzoovvaatteellii  aa vv řřaadděě
ppřřííppaaddůů  ii mmaajjiitteellii  aattrraakkttiivvnníícchh  ssttřřeeddoovvěěkkýýcchh  oobbjjeekkttůů..

V tomto kontextu bych rád řekl, že jsme Muzeum
středověku vytvářeli jako instituci, tedy nikoliv jako
záležitost vázanou na jediné místo, přestože naším
hlavím stanem jsou středověká sklepení v Jilské ulici
22 v Praze 1. Své programy realizujeme i na řadě dal-
ších příhodných míst, přičemž kooperujeme s jejich

majiteli či provozovateli daných objektů, nebo je za-
jišťujeme přímo na klíč. Když už jste zmínil Svatoplu-
ka Čecha a jeho „Epochální výlet pana Broučka ten-
tokráte do XV. století“, pak mohu prozradit, že mís-
tem našich programových stylizací často bývá i kou-
zelné prostředí v tomto románu zmiňovaného domu
U zvonu na pražském Staroměstském rynku. Neváže-
me se ale pouze na Prahu, protože obdobně atraktiv-
ních lokací je v České republice mnoho a nesaturo-
vaných tužeb lidí po chvilkovém úniku do jiné reality
ještě víc.

MMuuzzeeuumm  ssttřřeeddoovvěěkkuu  ss ddoobboovvýýmm  pprrooggrraammeemm
Jilská 22, 110 00 Praha 1
tel.: 224 234 336, fax: 261 261 540
mobil: 603 441 821
e-mail: marek_frolik@volny.cz
➤➤ www.ceskystredovek.cz
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»edok ñ nejlepöÌ prodejce 
pobytov˝ch z·jezd˘ PCR 

mimo internet
1 .  m Ì s t o

cestovnÌ agentura JaroöÌk, Klatovy
2 .  m Ì s t o

cestovnÌ agentura »as, Beroun
3 .  m Ì s t o

cestovnÌ agentura Game, Domaûlice
4 .  m Ì s t o

cestovnÌ agentura KotrËov·, Pelh¯imov
4 .  m Ì s t o

N·chodsk· cestovnÌ agentura, N·chod

»edok ñ nejlepöÌ prodejce 
pozn·vacÌch z·jezd˘ PCR 

mimo internet
1 .  m Ì s t o

cestovnÌ agentura Hrub·-Kaczmarczykov·,
Ostrava-Poruba

2 .  m Ì s t o
cestovnÌ kancel·¯ ADA Tour, HavlÌËk˘v Brod

3 .  m Ì s t o  
cestovnÌ agentura Gottlieberov·, »esk· LÌpa

»edok ñ nejlepöÌ internetov˝ 
prodejce z·jezd˘ PCR

1 .  m Ì s t o
cestovnÌ agentura Z·jezdy.cz

2 .  m Ì s t o
cestovnÌ agentura Mojedovolen·.cz

»edok ñ skokan roku
1 .  m Ì s t o

cestovnÌ kancel·¯ Sole, Praha
2 .  m Ì s t o

cestovnÌ agentura T·borsk·, DÏËÌn
3 .  m Ì s t o

cestovnÌ agentura LC Kontakt, Kladno

»edok ñ nejlepöÌ prodejce 
z·jezd˘ DCR

1 .  m Ì s t o
cestovnÌ agentura DM, Chomutov

2 .  m Ì s t o
Kutnohorsk· cestovnÌ agentura, Kutn· Hora

3 .  m Ì s t o
Beneöovsk· cestovnÌ agentura, Beneöov

ESO travel 
ñ absolutnÏ nejlepöÌ prodejce

American Express

ESO travel ñ nejlepöÌ prodejci 
(dle abecedy)

AC Tour Jihlava
Agentura 97

CestovnÌ agentura Ban·n Chutn˝
Sezona Ostrava
Turista Praha

Canaria travel ñ nejlepöÌ prodejci
1 .  m Ì s t o

cestovnÌ agentura St¯Ìdov·
2 .  m Ì s t o
Maxim, ZlÌn
3 .  m Ì s t o  

Agentura 97

Canaria travel  ñ skokan roku
cestovnÌ agentura Helena Smrkovsk·

S divadlem Kalich
Moderátorka večera Jana Paulová jménem pořa-

datelů i bavičů z divadla Kalich přivítala účastníky
slavnostního večera. Upozornila je na tombolu (na

základě odevzdaných vizitek), jejíž hlavní cenou byl
zájezd za dvacet tisíc korun. Poté již na pódium kon-
gresového sálu hotelu Ambassador pozvala prvního
z protagonistů muzikálu Galileo Janka Ledeckého,
jehož v průběhu večera následovaly další hvězdy to-
hoto muzikálu Sabina Laurinová, Elin Špidlová, Jana
Feriová – Štěpánovka, Richard Tesařík, pánové Wal-
ter, Kouřil a Kutheil.

O automobil äkoda Fabia
Předání ocenění za rok 2003 se zhostili generální

ředitelé pořádajících cestovních kanceláří paní Len-
ka Viková, Tomáš Cikán a Miroslav Res. Pro rok 2004
se touroperátorské kanceláře Čedok, ESO travel
a Canaria travel opět rozhodly ocenit své nejlepší
provizní prodejce hodnotnými cenami dle prodejních
výsledků a vyhlásily společnou soutěž o automobil
Škoda Fabia a další atraktivní ceny v celkové hodno-
tě jeden milion korun.

VeËer s hvÏzdami
muzik·lu Galileo

Na p·tek 19. b¯ezna zvali gener·lnÌ
¯editelÈ »edoku ñ Ing. Miroslav

Res, ESO travel ñ Ing. Tom·ö Cik·n
a Canaria travel ñ panÌ Lenka Viko-
v· do hotelu Ambassador v Praze

na slavnostnÌ party, kterou cestovnÌ
kancel·¯e »edok, ESO travel a Ca-
naria travel po¯·daly pro svÈ ob-
chodnÌ partnery jako podÏkov·nÌ

za celoroËnÌ spolupr·ci. V pr˘bÏhu
slavnostnÌho veËera byla p¯ed·na

ocenÏnÌ i hodnotnÈ ceny nej˙spÏö-
nÏjöÌm obchodnÌm partner˘m a vy-

hl·öen nov˝ roËnÌk soutÏûÌ.
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p o j i ö ù o v n i c t v Ì

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

SS řřeeddiitteelleemm  iinnddiivviidduuáállnnííhhoo  ppoojjiiššttěěnníí
EEvvrrooppsskkéé  CCeessttoovvnníí  PPoojjiiššťťoovvnnyy,,  aa..  ss..
MMggrr..  OOnnddřřeejjeemm  RRuuššiikkvvaasseemm  ssii  ppoovvííddáá--
mmee  zzaaččááttkkeemm  bbřřeezznnaa,,  ttjj..  vv ddoobběě,,  kkddyy
tteenn,,  kkddoo  nneemmáá  ppoovviinnnnéé  ppoojjiiššttěěnníí  pprroottii
úúppaaddkkuu  vvee  ssmmyysslluu  zzáákkoonnaa
115599//11999999  SSbb..  oo nněěkktteerrýýcchh  ppooddmmíínn--
kkáácchh  ppooddnniikkáánníí  vv oobbllaassttii  cceessttoovvnnííhhoo
rruucchhuu,,  uužž  jjaakkoo  cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářř
vv ppooddssttaattěě  nneeeexxiissttuujjee..

Neřekl bych, že většina z „cestov-
ních kanceláří“, které v této době ješ-
tě nejsou pojištěny, neexistuje. Opro-
ti minulému roku nastala podstatná
změna v tom, že zanikl Pool pro pojiš-
tění záruky pro případ úpadku ces-
tovní kanceláře a dnes je v Česku pět
pojišťoven poskytujících služby v této
oblasti. Role Evropské Cestovní Pojišťovny v tomto
pojištění je taková, že je servisní organizací pro Ge-
nerali Pojišťovnu. Stejnou činnost vykonávala i pro
pool, takže disponuje poměrně velkými zkušenostmi.
Na základě aktivit, které jsme vyvíjeli koncem minu-
lého a počátkem tohoto roku, se prostřednictvím Ge-
nerali Pojišťovny podařilo pojistit více než třetinu tr-
hu, další téměř třetina je pojištěna u ostatních pojiš-
ťoven. Přesto dosud v Česku působí dost subjektů,
které pojištěny nejsou a zřejmě dále podnikají.
V tomto ohledu je důležité, aby stát vyvíjel dostateč-
né aktivity, které by jejich neoprávněnému podnikání
zabránily. Je nutné v co nejkratší době zajistit stan-
dardní fungování trhu cestovního ruchu, a to je v tuto
chvíli úkolem státu.

JJiižž  ttřřeettíímm  rrookkeemm  vvyyuužžíívváámm  kkoommpplleexxnníí  cceelloorrooččnníí  ppoojjiišš--
ttěěnníí  EEuurrooPPaassss  pprroo  ooppaakkoovvaannéé  kkrrááttkkooddoobbéé  ssoouukkrroomméé
ii sslluužžeebbnníí  cceessttyy  ddoo  zzaahhrraanniiččíí..

A společně s vámi tisíce dalších klientů! Tento pro-
dukt totiž mohou sjednat za velmi výhodnou cenu ne-
jen pro sebe, ale i pro své rodinné příslušníky, na něž
se vztahuje i tehdy, cestují-li samostatně. EuroPass
poskytuje nejrozsáhlejší pojistnou ochranu na čes-
kém trhu; kromě široké škály pojistných rizik se vzta-
huje i na zimní sportování. Po vyhodnocení zkuše-
ností s tímto produktem jsme připravili poměrně roz-
sáhlé změny, které budou platit od konce března.
Reagujeme tím jednak na současné trendy sjednávat
si dlouhodobé pojištění, u něhož není třeba řešit po-
jištění před každou cestou (toto pojištění funguje
v průběhu celého roku, počet cest není omezen), ale
také na různé požadavky pojištěných osob. Je jasné,
že jiné pojištění chce mít byznysmen, jiné běžný turis-
ta a jiné rodina s dětmi. Nyní si každý bude moci zvo-
lit rozsah pojistné ochrany odpovídající jeho potře-
bám. Potěšilo nás, že v průběhu minulého roku jsme
u komplexního celoročního pojištění EuroPass za-
znamenali nárůst v desítkách procent. Důvod spatřu-
jeme také v tom, že někteří lidé se nespokojují s tím,
že jsou pojištěni v rámci své platební karty. Je nutné
si uvědomit, že platební karta je prvotně určena k fi-
nančním službám a že pojištění tvoří jen jakýsi – ne
vždy zcela dostačující – doplněk. Našim klientům,
a doufám, že i těm budoucím, je zřejmé, že dlouho-

dobé cestovní pojištění s neomezeným
počtem jednotlivých cest je optimální ře-
šení. Tomuto trendu odpovídají i naše no-
vé produkty, které ještě více reflektují po-
třeby našich zákazníků.

OOdd  11..  kkvvěěttnnaa  jjee  ČČeesskkoo  ssoouuččáássttíí  EEvvrrooppsskkéé
uunniiee..  MMnnoozzíí  lliiddéé  ssee  ddoommnníívvaajjíí,,  žžee  ssii  vv rráámm--
ccii  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  vvyyssttaaččíí  ssee  ssttáávvaajjííccíímm
ččeesskkýýmm  zzddrraavvoottnníímm  ppoojjiiššttěěnníímm..  AAllee  ttoo  ssee
vveennkkuu  ttýýkkáá  ppoouuzzee  zzáákkllaaddnníícchh  vvěěccíí,,  ccoožž
rroozzhhooddnněě  rroozzuummnnýýmm  lliiddeemm  vvyyhhoovvoovvaatt  nnee--

mmůůžžee..
Přesně tak. Tato oblast je velmi složitá. V rámci

Evropské unie má náš občan nárok na zdravotní péči
neodkladného charakteru, a to ve zdravotnických za-
řízeních financovaných z veřejných zdrojů a za stej-
ných podmínek jako místní pojištěnci. Skutečnost,
že našim občanům bude ve státech Evropské unie
poskytnuta stejná zdravotní péče jako místním obča-
nům v praxi znamená, že se budou muset na léčení
a ošetření podílet stejnou spoluúčastí jako pojištěnci
té které země. Spoluúčast se platí v podstatě všude,
a to za lékařské ošetření, stomatologickou péči, léky
i hospitalizaci. Její výše je rozdílná a mnohdy dosa-
huje velice vysokých částek (Francie – 30 % u lékař-
ského ošetření, až 65 % u léků; Dánsko – až 100
% u ošetření zubů; Rakousko – až 9 EUR za den po-
bytu v nemocnici; Itálie – 100 % u léků apod.). V ně-
kterých zemích je nutné poskytnutou zdravotní péči
nejdříve uhradit plně v hotovosti (Belgie, Francie), te-
prve po návratu do Česka je možné požádat zdravot-
ní pojišťovnu o úhradu vynaložených nákladů (samo-
zřejmě bez zmíněné spoluúčasti).

Je nezbytné si rovněž uvědomit, že do doby zavede-
ní evropské zdravotní karty bude třeba před každou
cestou navštívit tuzemskou zdravotní pojišťovnu a vy-
zvednout si potvrzený formulář E 111 (ten je určen
pro turistické cesty; jiný formulář je pak určen pro
studenty, pro tzv. „pendlery“, pracovní cesty, dů-
chodce atd.). V mnohých zemích Evropské unie je
ještě před ošetřením nutné vyhledat určenou místní
instituci (zdravotní pojišťovnu, úřad sociálního pojiš-
tění apod.), která vydá doklad, na jehož základě lé-
kař poskytne potřebnou zdravotní péči (např. Ra-
kousko, Německo, Řecko, Portugalsko, Slovinsko),
pro některé země Evropské unie je třeba mít vždy ví-
ce formulářů nebo si pořizovat kopie (např. Nizo-
zemsko, Maďarsko). Vyznat se v regulích jednotlivých
států skutečně nebude jednoduché!

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  oopprraavvdduu  ssee  ddoommnníívvááttee,,  žžee  bbuuddee  vveellkkýýmm
hhaazzaarrddeemm  cceessttoovvaatt  ddoo  ssttááttůů  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  ppoouuzzee  ssee
zzáákkoonnnnýýmm  zzddrraavvoottnníímm  ppoojjiiššttěěnníímm??  VVžžddyyťť  zzáákkllaaddnníí  ppéé--
ččee  nnáámm  mmuussíí  bbýýtt  ppoosskkyyttnnuuttaa..

Jak jsem již zmínil, s každým výjezdem bude spoje-
na určitá administrativa, spoluúčast se platí všude

a její rozsah je v každém státě jiný, některá ošetření
(např. stomatologická) či léky si pacient hradí zcela
sám. Péči je nutné čerpat výhradně ve veřejných
zdravotnických zařízeních. Navíc nárok na zdravotní
péči nezahrnuje převozy nemocného, jeho přepravu
zpět do České republiky ani případnou repatriaci tě-
lesných ostatků. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že pře-
prava nemocného může i v rámci Evropy dosahovat
více než sto tisíc korun. Z toho jednoznačně vyplývá,
že ten, kdo se bude chtít vyvarovat jakémukoliv pla-
cení (mnohdy dosahujícímu velice vysokých částek!)
a úředním úkonům, sjedná si před odjezdem do za-
hraničí komerční cestovní pojištění. A to jsem se ješ-
tě nezmínil o tom, že součástí každého komerčního
pojištění – na rozdíl od běžného zdravotního pojiště-
ní – je asistenční služba, která nejenže poskytuje
zdravotnickým zařízením platební garance za
poskytnutou zdravotní péči, ale je schopna pomoci
v případě jakékoliv tísnivé situace, do které se klient
v zahraničí dostane.

TTaakk  rraadděějjii  oo nněěččeemm  ppoozziittiivvnněějjššíímm..  LLooňňsskkýý  rrookk  bbyyll  pprroo
EEvvrrooppsskkoouu  CCeessttoovvnníí  PPoojjiiššťťoovvnnuu  rrookkeemm  úússppěěššnnýýmm..

Ano, a naší snahou je i v tomto roce uspokojit po-
ptávku, která roste jak v oblasti cestovních kancelá-
ří, tak přímého sjednávání pojištění. Loni jsme do-
sáhli rekordního obratu. Jsme jednou z mála společ-
ností, která otevřeně hovoří o tom, že podniká proto,
aby dosahovala zisku. Míra našeho zisku je dlouho-
době taková, aby uspokojovala požadavky našich
zahraničních akcionářů a zároveň nebyla na úkor
kvality našeho pojištění. Největší nárůst jsme zazna-
menali v segmentu individuálních klientů, kteří stále
více požadují určitý komfort sjednávání pojištění, ať
už přes internet, telefon či rezervační systémy. Neví-
daným způsobem se nám také podařilo rozšířit naše
partnerství s touroperátory, které je založeno na tom,
že naši společní zákazníci jsou spokojeni, protože je
o ně po všech stránkách dobře postaráno, a že
u obou stran se jedná o dobrý obchod, který přináší
peníze.

➤➤ www.evropska.cz
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24. března se v restaurantu Corso v Praze 7 konal
březnový Klubový den Asociace cestovních kancelá-
ří České republiky. Moderoval jej místopředseda ACK
ČR Ing. Petr Tiefenböck. Odborný programový blok
byl věnován blízké perspektivě vývoje činnosti ces-
tovních kanceláří, a to ve dvou světových směrech –
na východ a na západ. Ten západní v programu
„Evropské standardy kvality“ prezentoval Ing. Jiří Sy-
sel z členské organizace ACK ČR Citellus, která se za-
bývá certifikací ISO i v cestovním ruchu. Východní
směr se pak objevil v tématu, které je momentálně
vysoce aktuální – totiž otevření čínského turistického
trhu i pro ČR po podepsání memoranda mezi EU
a ČLR. O tomto tématu velmi zajímavě hovořil a na
otázky odpovídal člověk nad jiné povolaný, vedoucí
oddělení Dálného východu odboru Asie MZV ČR Mgr.
Václav Jílek, který sám
zná Čínu velmi dobře ze
svého působení jako
český konzul v Šanghaji.
➤➤ www.ackcr.cz

Klubov˝ den
ACK »R SSppoolluummaajjiitteellee  CCoorrssoo  rreessttaauurraannttuu  PPhhDDrr..  VVaalleerriijjee

ŠŠuullccee  jjsseemm  ssee  ppřřii  ttéé  ppřříílleežžiittoossttii  zzeeppttaall,,  ccoo  jjeejj  mmoottii--
vvoovvaalloo  bbýýtt  hhoossttiitteelleemm  ttééttoo  aakkccee??

Jsme restaurací, a jak se říká, když v restauraci
vychladnou židle, znamená to, že podnik špatně
funguje. Děláme tak všechno proto, aby v Corso
restaurantu nevychladly. Jednou z možností jak to-

ho dosahovat je po-
skytovat služby turis-
tickým skupinám. Hle-
dali jsme proto způ-
sob, jak efektivně oslo-
vit co nejvíce cestov-
ních kanceláří, před-
vést jim náš podnik,
včetně gastronomie
a našich dalších mož-
ností.

ČČeeppuujjeettee  vv PPrraazzee  nnee  aažž  ttaakk  bběěžžnněě  ddoossttuuppnnéé  ppiivvoo
zz PPoolliiččkkyy..  JJaakkýý  jjee  vváášš  vvzzttaahh  kk ppiivvuu??

Výborný. Pivo mi chutná, mám ho rád. Naše fir-
ma se (vedle provozování restaurace) zabývá ex-
portem českého a slovenského sladu do zemí
Společenství nezávislých států. Takže oblast pivo-
varnictví je nám velmi blízká. Máme mnoho přátel
ve sladovnách a pivovarech. Co se týče poličského
piva, pivovar v Poličce a jeho majitel pan Ing. Karel
Witz je jedním z našich dlouholetých přátel. Z přá-
telství se zrodila i tato alternativa, že vedle Plzeň-
ského Prazdroje nabízíme pivo z Poličky, které má
rovněž vynikající chuť a kvalitu.

Jee  vvaaššeemm  ppooddnniikkuu  bbeezzeessppoorruu  kkaažžddééhhoo  uuppoouuttáá  vveell--
kkéé  aakkvváárriiuumm  ss vveelliikkoouu  nneeoobbvvyykklloouu  rryybboouu..

To je Pepík, náš maskot. Máme ho od roku 1999.
Je to druh Osphronemus goramy, váží kolem osmi
kil, pochází z Thajska, má žábry a údajně i plíce. Je
osobnost. Je velice žravý. Postupně nám v akváriu
sežral všechny rostliny včetně těch z umělé hmoty.
Jí všechno.

PPrroočč  bbyy  lliiddéé  mměěllii  cchhooddiitt  pprráávvěě  kk vváámm..
Já si myslím, že na Praze 7 v naší lokalitě až tolik

podniků s tak příjemným komorním interiérem
a vynikající kuchyní není. Restaurace Curso se na-
chází v blízkosti Výstaviště, Veletržního paláce, di-
vadel Globe a Pyramida, parku Stromovka a hote-
lu Parkhotel. V klimatizovaném prostředí je tu za
přijatelné ceny možné kromě jídel tradiční české
kuchyně, jako je např. český guláš, králík, kachna,
pečené koleno, ochutnat i světové speciality, při-
pravované v nejvyšší kvalitě s důrazem na dokona-
lý požitek z chuti se snahou o maximální spokoje-
nost zákazníka. Kromě zmíněných piv nabízíme
kvalitní vína z jižní Moravy, výběr nealkoholických
nápojů a vynikající italskou kávu Bristot. Nabízíme
možnost stravování skupin do 55 osob i možnost
separátního posezení v salonku pro 20 osob. Je to
výhodné už proto, že je u nás zajištěno parkování
autobusů.

➤➤ http://corso.ic.cz

V pivnici hotelu Olympik v Praze se
v úterý 23. března konala prezentace
Pivovaru Klášter, a.s. spojená s de-
gustací piv. Zvali na ni generální ředi-
tel pivovaru Ing. Josef Špryňar (upro-
střed) společně s obchodním ředite-
lem panem Vladimírem Jindřichem
(nalevo).
➤➤ www.klaster.com

Jind¯ich öel
do Kl·ötera
Ö

PPhhDDrr..  VVaalleerriijj  ŠŠuullčč

N·ö 
maskot 

PepÌk
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ČČeesskkáá  bbaarrmmaannsskkéé  aassoocciiaaccee  jjee  ssddrruu--
žžeenníímm  lliiddíí  pprraaccuujjííccíícchh  nneebboo  řřííddííccíícchh
pprrááccii  zzaa  bbaarreemm..  BByyllaa  zzaalloožžeennaa  vv rrooccee
11999911..  JJeejjíí  ccííllee  jjssoouu  ttoottoožžnnéé  ss ccííllii  MMee--
zziinnáárrooddnníí  bbaarrmmaannsskkéé  aassoocciiaaccee  ((IInn--
tteerrnnaattiioonnaall  BBaarrtteennddeerrss  AAssssoocciiaattiioonn))
ppooddppoorroovvaatt  vvyyttvváářřeenníí  aa uuddrržžoovváánníí
vvzzttaahhůů  mmeezzii  ččlleennyy,,  zzpprroossttřřeeddkkoovvaatt  vvýý--
mměěnnuu  iinnffoorrmmaaccíí  aa zzkkuuššeennoossttíí  zz oobboorruu
nnááppoojjoovvéé  ggaassttrroonnoommiiee..  ZZaassaazzoovvaatt  ssee
oo ssttaannddaarrddiizzaaccii  tteecchhnnoollooggiicckkýýcchh  ppoo--
ssttuuppůů  vvýýrroobbyy  mmííššeennýýcchh  nnááppoojjůů,,  oo vvyy--
ttvváářřeenníí  ppooddmmíínneekk  pprroo  vvzzdděělláávváánníí  aa zzpprroossttřřeeddkkoovváánníí
rreelleevvaannttnníícchh  iinnffoorrmmaaccíí  ssvvýýcchh  ččlleennůů..  PPaannaa  MMiillaannaa
KKoolláářřee,,  vviicceepprreessiiddeennttaa  pprroo  vvzzdděělláávváánníí  aa rroozzvvoojj  ČČeess--
kkéé  bbaarrmmaannsskkéé  aassoocciiaaccee,,  jjsseemm  oosslloovviill  ss ttíímm,,  žžee  ppoo--
vvěěddoommíí  oo pprrooffeessii  bbaarrmmaannůů  jjee  uu nnááss  vv ČČeesskkuu  rrůůzznnéé..

To proto, že v České republice trochu chybí kus
barmanské historie a vůbec kontinuita této profe-
se, jež je markantní např. v Itálii a v jižních státech,
kde nebyla přerušena. Za bary zde najdete letité
šéfbarmany. Být barmanem je vysoce postaveným
zaměstnáním. Barman není pouhým výrobcem
koktejlů, ale především společníkem hosta. Kvalit-
ní barman je člověkem, který svoji pozornost věnu-
je nejen rozlévání a výrobě míchaných nápojů, ale
i náladě klienta, resp. jeho stavu. Správný barman
pro klienta nevytváří jen nápoj, ale i atmosféru
k němu. Dobrý barman je psychologem, který při
výkonu své profese, při práci s hostem, uplatňuje
umění citlivě komunikovat.

PPrroočč  mmááttee  rráádd  ssvvoouu  pprrooffeessii  bbaarrmmaannaa??
Protože byla první, kterou jsem potkal a zaujala

mne, a protože mi pomohla dostat se tam, kde
jsem. V současné době pracuji pro společnost
Kampapark, která provozuje restaurace Kampa-
park, Square – Malostranská kavárna, Hergetova ci-
helna, Bazaar a La Provence. Na vysoké školy, které
jsem do dnešního dne absolvoval, mi pomohlo prá-
vě barmanství. I když už nedělám přímo za barem, ve
všech našich restauracích bary máme a já se oboru
snažím odvádět zpět vše, co pro mne udělal.

CCeelloossvvěěttoovvěě  ppůůssoobbííccíí  EEdduuccaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt
CCoommmmeeeetttteeee  MMeezziinnáárrooddnníí  bbaarrmmaannsskkéé  aassoocciiaaccee  řřííddíí
ttřřii  kkoommiissaařřii..  JJeeddnnoouu  zz ttěěcchhttoo  ttřříí  oossoobbnnoossttíí  jjssttee  vvyy,,
MMiillaann  KKoolláářř  zz ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ……

Tato vzdělávací komise byla z rozhodnutí Interna-
tional Bartenders Association ustavena již v roce
1965. Jejím úkolem je na základě zkušeností
a znalostí členských asociací vytvářet světový vzdě-

lávací program, který je pak prostřed-
nictvím vzdělávacích úředníků člen-
ských národních asociací šířen v rám-
ci jednotlivých zemí. Šest let tento ko-
mitét pracoval v neměnném složení.
Až do loňského roku, kdy došlo k vol-
bě nového člena a byl do něho zvolen
první Čech v jeho historii. Navíc, celo-
světové vrcholové tréninkové centrum
v současné době sídlí v České repub-
lice v Karlových Varech v Grandhotelu
Pupp. Přidružená tréninková centra

jsou v Singapuru a v Itálii. Tréninkové centrum Me-
zinárodní barmanské asociace je posledním stup-
něm třístupňového programu. Je určeno pro vybra-
né členy předních asociací. Je to taková vysoká
škola pro barmany.

KKoolliikk  ččlleennůů  vvaaššíí  aassoocciiaaccee  pprroossaazzuujjee  vvzzdděělláávvaaccíí  pprroo--
ggrraamm  EEdduuccaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmeeeetttteeee
vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee??

Vzdělávací program světové vzdělávací komise je
u nás realizován prostřednictvím devíti lektorů sdru-
žených ve vzdělávací skupině. Vzdělávací program
se realizuje na dvou platformách. Prostřednictvím
odborných škol a barmanských kurzů a interně
v rámci naší asociace. Při setkání jednotlivých sek-
cí se prezentují jednotlivé body ať už chování hostů,
výroba, technologie, zbožíznalectví apod.

TToo,,  žžee  mmáá  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  zzaassttoouuppeenníí  vv EEdduuccaattiioo--
nnaall  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmeeeetttteeee  nneenníí  ssaammoo  sseebboouu..
UUrrččiittěě  jjee  ttoo  ii ooddrraazzeemm  úússppěěcchhůů  ččlleennůů  ČČeesskkéé
bbaarrmmaannsskkéé  aassoocciiaaccee  nnaa  mmeezziinnáárrooddnníícchh  bbaarrmmaann--
sskkýýcchh  kklláánníícchh..

Bezesporu, nejenom proto. Máme mistra světa
z roku 1996 pana Krátkého. Nejlepšího technika
pana Karla Zapalače ze Singapuru z roku 2000, ale
i proto, že Česká republika má ve mně prvního zá-
stupce, který úspěšně absolvoval karlovarské i obě
zahraniční vzdělávací centra v Singapuru a v Itálii.

KKddoo  jjssoouu  ppooddppoorroovvaatteelléé  ČČeesskkéé  bbaarrmmaannsskkéé  aassoocciiaa--
ccee??

Česká barmanská asociace jich má v tuto chvíli
několik a několik na cestě. Tréninkové centrum má
za hlavního partnera Grandhotel Pupp Karlovy Va-
ry. Tento hotel nám, v čele s generálním ředitelem
panem Romanem Vachem, vychází hodně vstříc.
Hlavními partnery Centra pak jsou společnosti De
Kuyper z Holandska a Mattoni z Karlových Varů.

➤➤ www.cbassociation.cz

MMiillaann  KKoolláářř

aneb CelosvÏtovÈ vrcholovÈ trÈninkovÈ
centrum v Grandhotelu Pupp

Spr·vn˝ 
barman 
nevytv·¯Ì jen n·poj

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

tel./fax: 222 232 448, 222 231 662,
602 459 216

e-mail: sales@npivovar.cz
www.npivovar.cz

Otevřeno denně
Po –Pá  10.00 –23.30

So 11.30 – 23.30
Ne  12.00 – 22.00

Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy 

Celková kapacita je 340 míst v atraktivních
rozsáhlých prostorách

Vlastní výroba 11° piva – kvasnicový
nefiltrovaný světlý a tmavý ležák

Prohlídka pivovaru
s odborným výkladem

Vynikající typicky česká
a mezinárodní kuchyně

Pivní večery s živou hudbou

Bohatá nabídka menu
pro turistické skupiny

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR
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Veletrhy Brno, a.s. a SNIP & CO, reklamní společ-
nost, s.r.o. realizovaly 12. ročník odborné de-
gustační soutěže piv Zlatý pohár Pivex – pivo 2004,
jež vyvrcholila Galavečerem pivovarníků a sladovní-
ků 1. března 2004 v Kongresovém centru hotelu Vo-
roněž v Brně. Zúčastnilo se jí 23 pivovarů se 46 znač-
kami piv ve dvou kategoriích. Odborným garantem
degustací byl Výzkumný ústav pivovarský a sla-
dařský v Praze. Soutěž je uznávána jako
nejprestižnější z degustačních hodnocení piva v Čes-
ké republice. Vzorky byly degustovány anonymně
pod dohledem notáře dvoukolově, v listopadu 2003
a v únoru 2004. V každé části soutěže byly u všech
vzorků Výzkumným ústavem pivovarským a sla-
dařským v Praze prováděny laboratorní rozbory
a hodnocení. V letošním roce byly opět udělovány
„Certifikáty kvality“ pro piva, která v obou částech
soutěže dosáhla mimořádných výsledků a neumísti-
la se na prvních třech místech. Součástí galavečera
bylo vyhlášení výsledků 8. ročníku odborné soutěže
Král výčepních České republiky – Pivex 2004. Vyhlá-
šení předcházelo šest regionálních kol (Brno, Frý-
dek–Místek, České Budějovice, Krušovice, Plzeň
a Ústí nad Labem), v nichž se utkalo 177 výčepních.
Následovala dvě oblastní kola (Plzeň a Brno) a finá-
le 1. března 2004 v Brně v hotelu Voroněž.

Zlat˝ poh·r Pivex
pivo 2004
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Král výčepních pan 
Petr Macko, pohostinství
Schildovi v Oslavanech.

Kategorie svÏtl˝ leû·k 
(11ñ12% EPM)

v Ì t Ï z
B¯ezÚ·k

Drinks Union, a.s. ñ pivovar VelkÈ B¯ezno

2 .  m Ì s t o
Starobrno Medium

Starobrno, a. s.

3 .  m Ì s t o
Zubr Premium

Pivovar Zubr, a. s.

Kategorie svÏtlÈ v˝ËepnÌ pivo 
(do 10% EPM)

v Ì t Ï z
Jan·Ëek Patriot

Pivovar Jan·Ëek, a.s.

2 .  m Ì s t o
Velkopopovick˝ Kozel
PlzeÚsk˝ Prazdroj, a.s. 

ñ pivovar VelkÈ Popovice

3 .  m Ì s t o
Kruöovice Muöket˝r

Kr·lovsk˝ pivovar Kruöovice, a.s.

Certifik·ty kvality 
za vyrovnanou kvalitu

Radegast Premium, svÏtl˝ leû·k
PlzeÚsk˝ Prazdroj, a.s. ñ pivovar Radegast

Zlatopramen 11%, svÏtl˝ leû·k
Drinks Union, a.s. ñ pivovar Zlatopramen

Gambrinus, svÏtlÈ v˝ËepnÌ
PlzeÚsk˝ Prazdroj, a.s.

Hostan Naöe pivko, svÏtlÈ v˝ËepnÌ
Starobrno, a.s. ñ pivovar Hostan

Ostravar origin·l, svÏtlÈ v˝ËepnÌ
Pivovary Staropramen, a.s.

Kr·l v˝ËepnÌch pro rok 2004
v Ì t Ï z

Petr Macko
PohostinstvÌ Schildovi, Oslavany

2 .  m Ì s t o
Roman Jerych

Restaurace U Kastner˘
⁄stÌ nad Labem

3 .  m Ì s t o
Veronika VÌtov·

Restaurace DÏlnick˝ d˘m
Zast·vka u Brna

g a s t r o n o m i e
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Hotel Voroněž, Peritia a SBA Expert, a.s. a časopis lidí a o lidech v ces-
tovním ruchu Všudybyl zvaly 3. března do Brna na řízenou degustaci
vín. Ta se za přítomnosti řady význačných účastníků uskutečnila v Mod-
rém salonku hotelu Voroněž. Hosty za pořadatele přivítali generální ře-
ditel hotelu Voroněž Josef Neufus a majitel firmy Peritia František Ko-
vács. Chutnala se vynikající vína z Templářských sklepů Čejkovice; ital-
ská, do Česka importovaná společností Kabra; tokajská, vinařství Tokaj
Kereskedoház Rt., spojená s ochutnávkou neméně proslulých husích
jater firmy Merian Orosháza Fine Specialites Co. Ltd. z Maďarska; ma-
ďarské firmy Brilliant Holding Kft. Degustace byla uzavřena
ochutnávkou bulharských vín z produkce Todoroff Wine Cellar.

➤➤ www.voronez.cz
➤➤ www.sbaerxpert.cz
➤➤ www.eñvsudybyl.cz

Ve VoronÏûi se chutnala  
vynikajÌcÌ vÌna
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PohodlÌ na ˙rovni vlak˘ EuroCity
a InterCity 

České dráhy přepraví hokejové týmy z ostravského
nádraží ve Vítkovicích na pražská nádraží v Holešovi-
cích a v Libni celkem ve čtyřech zvláštních vlacích.
Tyto spoje budou sestaveny ze čtyř moderních vozů
první třídy, restauračního vozu a dvou vozů na pře-
pravu hokejové výstroje a výzbroje. Vagony první třídy
určené pro hokejisty jsou běžně využívány ve vlacích
EuroCity (EC) a InterCity (IC), které propojují význam-
ná centra v České republice spolu s metropolemi
okolních států – Berlínem, Vídní, Bratislavou a Varša-
vou – i s turistickou oblastí Tater. Tyto moderní osob-
ní vozy nabízejí pohodlné a prostorné sedačky, podle
typu jsou klimatizovány a vybaveny přípojkami 230
V pro napájení notebooků či prostorem na objemná
zavazadla. Soupravy budou doplněny o restaurační
vůz, kde pro sportovce připraví zvlášť objednané me-
nu společnost Jídelní a lůžkové vozy, a.s., tradiční do-
davatel cateringových služeb na železnici v České re-
publice i v zahraničí. Expresy určené hokejovým tý-
mům poskytnou stejné pohodlí jako pravidelné spo-
je EuroCity nebo InterCity. Lišit se však budou časem
potřebným k překonání celé trasy. Více než 350 kilo-
metrů ujedou bez zastávky za přibližně tři a půl hodi-
ny při průměrné rychlosti kolem 100 km/h a s maxi-
mální rychlostí 160 km/h. Let, včetně cesty na a z le-
tiště, by nebyl rychlejší, cesta autobusem by trvala
výrazně déle. Po zkušenostech se speciálními expre-
sy předpokládají České dráhy v roce 2005 zkrácení
jízdní doby u pravidelných spojů mezi Prahou

a Ostravou na přibližně 4 hodiny (u spoje SuperCity
Manažer pak výrazněji pod 4 hodiny). Mezi prvními
týmy využívajícími služby železnice budou Dánové,
kteří přijedou na šampionát do Ostravy 24. dubna
posilovými vozy pravidelného vlaku EC z Vídně. Další
hokejisty přepraví zvláštní vlaky z Ostravy do Prahy
30. dubna a 3., respektive 4. května. Budou mezi ni-
mi i dva účastníci pražského semifinále.

Na z·pasy vlakem do Sazka ArÈny i do
VÌtkovic 

České dráhy nabídnou své služby také všem ná-
vštěvníkům jednotlivých hokejových utkání. V blíz-
kosti Sazka Arény v Praze je modernizované nádraží
Libeň a také v Ostravě se hokejová hala nachází
v blízkosti železnice. Návštěvníci šampionátu v Praze
budou moci využít novou linku městské železnice
spojující Roztoky u Prahy, nádraží Holešovice (s
přestupem na metro C a s parkovištěm P+R) a Libeň.
Praha i Ostrava mají kvalitní vlakové spojení z celé re-
publiky, fanoušci mohou po celý rok využít také zají-
mavých cenových nabídek Českých drah. Speciální
posilové vlaky nebo vozy k pravidelným spojům bu-
dou České dráhy zavádět operativně, a to i v relacích
do Německa nebo Rakouska. Slovenské fanoušky
přepraví na utkání národního týmu do Ostravy zvlášt-
ní posilové vlaky na trase Žilina – Ostrava–Vítkovice
a zpět. Informace o přepravě během šampionátu na-
leznou zájemci na internetových stránkách 
s➤➤ www.cd.cz

NejlepöÌ svÏtovÌ
hokejistÈ vyuûijÌ
p¯i letoönÌm mistrovstvÌ svÏ-
ta v lednÌm hokeji v »eskÈ republice

sluûeb »esk˝ch drah, a.s. »esk˝ n·rodnÌ ûe-
lezniËnÌ dopravce se stal ofici·lnÌm partne-

rem a dopravcem hokejovÈho öampion·tu a zajistÌ
p¯epravu hokejov˝ch t˝m˘ p¯edevöÌm z Ostravy do Prahy.

Autovlak
i mezi Prahou
a Koöicemi
ČČeesskkéé  ddrrááhhyy,,  aa..ss..  aa sslloovveennsskkáá  ŽŽeelleezznniiččnnáá  ssppoo--
llooččnnoossťť,,  aa..ss..  zzaahháájjiillyy  nnoovvěě  pprroovvoozz  aauuttoovvllaakkuu  ttaakkéé
mmeezzii  PPrraahhoouu  aa KKooššiicceemmii..  SSppeecciiáállnněě  uupprraavveennýý
vvůůzz  pprroo  ppřřeepprraavvuu  aauuttoommoobbiillůů  jjeezzddíí  ttřřiikkrráátt  ttýýddnněě
vv rráámmccii  zzkkuuššeebbnnííhhoo  pprroovvoozzuu  nnaa  rryycchhllííccíícchh
442222//442233  CCaassssoovviiaa..

Přeprava silničních vozidel v dálkových vlacích
osobní přepravy představuje moderní trend,
který spojuje výhody železniční dopravy a indivi-
duálního automobilismu. Během cesty na delší
vzdálenost se řidič nemusí věnovat řízení, čímž
se zvyšuje jeho pohodlí a bezpečnost celé po-
sádky. V místě pobytu pak má on i jeho rodina
k dispozici vlastní automobil. Provoz autovlaku
si získává stále větší oblibu. Na trase Praha –
Poprad –Tatry přepravil již více než čtyři tisíce vo-
zidel, dalších šest set zákazníků využilo v prvním
roce provozu službu autovlaku Jadran Express
mezi Prahou a Splitem.

Ve směru do Košic lze přepravit osobní auto-
mobil vždy v pondělí, ve středu a v pátek, opač-
ně pak každé úterý, čtvrtek a neděli. Rychlík 423
Cassovia odjíždí z Prahy hl. n. ve 23.15 hod., do
Košic přijede druhý den v 9.50 hod. Rychlík 422
stejného názvu vyjíždí z Košic v 18.20 hod., pří-
jezd do Prahy je v 5.19 hod. Přeprava automobi-
lu a jízdné pro řidiče stojí 31 eur (přibližně 1 020
Kč) v jednom směru. Cena nezahrnuje lehátkový
či lůžkový příplatek ani jízdné pro spolucestující.

➤➤ www.cd.cz

P¯Ìklady zp·teËnÌch cen za vlaky (rychlÌkov˝ spoj) pro fanouöky: 
Trasa km 1 osoba* 3 osoby** 5 osob** 10 osob** 
Cheb ñ Praha hl.n. 220 288,- 720,- /240,- 1008,- /201,60 1728,- /172,80 
PlzeÚ ñ Praha hl.n. 114 155,- 387,- /129,- 541,- /108,20 926,- /92,60 
⁄stÌ n./ L. ñ Praha Mas. n·draûÌ 106 144,- 360,- /120,- 504,- /100,80 864,- /86,40 
Pardubice ñ Praha LibeÚ 99 133,- 333,- /111,- 467,- /93,40 802,- /80,20 
». BudÏjovice ñ Praha hl.n. 169 232,- 580,- /193,30 812,- /162,40 1392,- /139,20 
Brno ñ Praha LibeÚ 252 344,- 860,- /286,70 1204,- /240,80 2064,- /206,40 
Olomouc ñ Praha LibeÚ 247 316,- 790,- /263,30 1106,- /221,20 1896,- /189,60 
Ostrava ñ Praha LibeÚ 348 436,- 1090,- /363,30 1526,- /305,20 2616,- /261,60 
VsetÌn ñ Praha LibeÚ 343 436,- 1090,- /363,30 1526,- /305,20 2616,- /261,60 
Jihlava ñ Praha LibeÚ 158  208,- 520,- /173,30 728,- /145,60 1248,- /124,80 
* zp·teËnÌ sleva, platÌ 2 dny 
** skupinov· zp·teËnÌ sleva, platÌ 2 dny, celkov· cena / Ë·stka na 1 osobu    

»eskÈ dr·hy
p¯epravÌ öpiËky 

svÏtovÈho 
hokeje
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Nej˙spÏönÏjöÌ
partne¯i »SA za

rok 2003Velký podíl na růstu každé firmy mají její obchodní
partneři. Nejinak je tomu u Českých aerolinií. Kaž-
dým rokem proto vyhlašují a diplomem oceňují ty
nejlepší. 26. března se se svými partnery sešly v ho-
telu Diplomat v Praze. Diplomy a kytice zlatým, stří-
brným i bronzovým partnerům předávala viceprezi-
dentka pro marketing a prodej Ing. Zuzana Řezníčko-
vá spolu s řediteli – pro obchod ČR Ing. Luďkem Hla-
dišem, chartery – Ing. Zdeňkem Prejzkem a cargo
– Ing. Kamilem Slavíkem.
➤➤ www.csa.cz
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IATA
agentury

1. mÌsto: 
American Express

2. mÌsto: 
»edok

3. mÌsto: 
Student Agency

Non IATA
agentury

1. mÌsto: 
Marco Polo 

International
2. mÌsto: 
Firo Tour
3. mÌsto: 

Time Travel

Chartery
1. mÌsto: 

Akvila Travel
2. mÌsto: 

Goldair Greece
Tours

3. mÌsto: 
World Travel

Cargo
1. mÌsto: 
Schenker 
2. mÌsto: 
Danzas 

3. mÌsto: 
Maurice Ward

l e t e c k ·  d o p r a v a
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VV mmiinnuulléémm  VVššuuddyybbyylluu  vv ppoovvííddáánníí  ssii
ss ppaanneemm  JJaarroossllaavveemm  ŠŠttoollbboouu  vv ččlláánnkkuu
nnaazzvvaannéémm  „„SSeeaann  CCoonnnneerryy,,  BBrruuccee  WWiilllliiss
aa ttii  ddrruuzzíí““  ((ssttrr..  88––1111))  mmeeddiittuujjeemmee  nnaadd
ttéémmaattyy,,  jjaakkoo  jjssoouu  vvllaasstt,,  nnáárrooddnníí  hhrrddoosstt,,
kkrreeaattiivviittaa  ččeesskkýýcchh  lliiddíí,,  ššíířřeenníí  sslláávvyy  ČČeess--
kkaa..  OOssttaattnněě  kk jjeeddnnéé  zzee  ssvvýýcchh  nneejjvvěěttššíícchh
zzaakkáázzeekk  ssee  jjeehhoo  ffiirrmmaa  ddoossttaallaa  pprráávvěě  ddíí--
kkyy  ssvvěěttoovvéé  pprroosslluulloossttii  ččeesskkééhhoo  ttvvůůrrccee
JJiiřřííhhoo  TTrrnnkkyy,,  nneebbooťť  ppoorraaddccee  oommáánnsskkéé--
hhoo  ssuullttáánnaa  KKaabbúússee  zznnaall  aa mmiilloovvaall
TTrrnnkkoovvyy  aanniimmoovvaannéé  ffiillmmyy
nnaattoolliikk,,  žžee  cchhttěěll,,  aabbyy  ddoo  vvýý--
bběěrroovvééhhoo  řříízzeenníí  nnaa  ssttooddee--
sseettiimmiinnuuttoovvéé  mmeeggaasshhooww
pprroo  ssuullttáánnaa  KKaabbúússee  vv ddeenn
jjeehhoo  nnaarroozzeenniinn  bbyyllaa  zzaařřaazzee--
nnaa  ssppoolleeččnnoosstt  ii zz oonnéé  ppooddii--

vvuuhhooddnnéé  zzeemměě,,  kktteerráá  ddaallaa  ssvvěěttuu  JJiiřřííhhoo  TTrrnnkkuu..
RRoozzhhoovvoorr  ss ppaanníí  JJaannoouu  MMaalloouu,,  ppřřeeddsseeddkkyynníí
ddrruužžssttvvaa  MMoorraavvsskkáá  úússttřřeeddnnaa  BBrrnnoo,,  ttíímmttoo
ppřřiippoommeennuuttíímm  nneezzaaččíínnáámm  jjeenn  ttaakk,,  aallee  pprroo--
ttoožžee  pprroosslluulloosstt  ččeesskkýýcchh  aanniimmoovvaannýýcchh
ffiillmmůů  vv oobbrroovvsskkéé  mmíířřee  ppoommááhháá  ii jjee--
jjiicchh  bbyyzznnyyssuu,,  kktteerrýý  jjee  ttaakkéé  oo ššíířřeenníí
ppoovvěěddoommíí  oo ppooddiivvuuhhooddnnéé  zzeemmii
vv ssrrddccii  EEvvrrooppyy..  MMoorraavvsskkáá  úússttřřeedd--
nnaa  BBrrnnoo  ššíířříí  sslláávvuu  ČČeesskkaa  nneejjeenn
ttíímm,,  žžee  ssaammaa  vvyyvváážžíí  ddoo  cceellééhhoo
ssvvěěttaa,,  aallee  jjeejjíí  hhrraaččkkyy,,  ssuuvveennýýrryy
aa pprrooppaaggaaččnníí  ppřřeeddmměěttyy  ((pprroo--
ttoožžee  pprráávvěě  ppřřáánníí  aa rraa--
ddoosstt  dděěttíí  bbýývvaajjíí  nneejj--
vvěěttššíí  mmoottiivvaaccíí  rrooddiiččůů))
ooppoouuššttěějjíí  ČČeesskkoouu
rreeppuubblliikkuu  vv zzaavvaa--
zzaaddlleecchh  zzaahhrraanniičč--
nníícchh  ttuurriissttůů..

O Moravské ústředně je známo, že vy-
rábí pravé české hračky. Vytýčili jsme si
základní cíl, a to, že zůstaneme u ruční
výroby pravých českých figurek, jež mají
svůj styl, který se podstatně liší od kon-
kurence na Dálném východě. Naším vý-
vozním artiklem jsou hlavně maňásky
a kornouty, v nichž se odráží přívětivost.
Výraz obdobných hraček z dálného vý-
chodu bývá totiž přísný až zlý. Abychom
si udrželi a získávali zákazníky, kteří na-
kupují naše zboží v zahraničí, ale i po-

ptávku turistů navštěvujících Česko, neustále inovu-
jeme nabídkové kolekce představujících hrdiny díky
českým animátorům světově známých pohádek. Vy-

rábíme ale i postavičky, které jsou zná-
my z animovaných seriálů a pohádek

dané země, do níž je pak
exportujeme.

ZZee  vvššeecchh  ssttrraann
ssee  nnaa  oobbyyvvaatteellee
ČČeesskkaa  vvaallíí  lleevvnnéé
rryycchhlloooobbrrááttkkoovvéé
zzbboožžíí  vvččeettnněě  hhrraa--
ččeekk..  JJaakk  ttoommuu
ččeellííttee??

Držíme se
zásady pro-
d u k o v a t
kvalitní čes-
kou hračku.

A drželi jsme se jí
i začátkem deva-
desátých let, kdy
jsme stáli před roz-
hodnutím, zda pů-
jdeme cestou, kte-
rá by tenkrát pro

nás byla ekonomic-
ky zajímavá, jít do

hraček levných. Tím
momentem bychom
se ovšem museli
srovnávat s hračkami,
které se do Česka za-

čaly valit z Dálného východu. Rozhodli jsme se po-
kračovat v nastoleném trendu a ještě více rozšířili
spolupráci s českými autory populárních postaviček
známých z knih a televizních obrazovek. Dá se kon-
statovat, že dnes spolupracujeme se všemi nejzná-
mějšími. S panem Milerem, panem Smetanou, pa-
nem Jiránkem, paní Pilařovou, paní Dubskou a další-
mi. Když si vezmeme postavu Krtka, protože český
Krteček je jednička, tak přes Krtečka jsme se dosta-
li až na Tchaj–wan – čili na výsostné území naší kon-
kurence, do Japonska, do německy hovořících zemí
atd. Tzn. že se nám česká inspirace vyplácí. V obcho-
dě se zřetelně ukazuje, co má a nemá trvalejší či tr-
valou hodnotu. Přijde nějaká módní zahraniční figur-
ka, díky níž máme útlum, ovšem netrvá to dlouho
a její boom je pryč, a lidé se vrací k naší české
hračce. Vždy nás na zahraničních veletrzích těší kon-
statování našich obchodních partnerů: vždyť ten
Krteček nebo ten Vochomůrka s Křemílkem, vždyť to
je tak milé, že se tím přijde na zcela jiné myšlenky.
České hračce proto budeme věrni i nadále.

➤➤ www.mubrno.cz

Moravsk· ˙st¯edna Brno, druû-
stvo umÏleckÈ v˝roby, je firmou
se stabilnÌ pozicÌ na tuzemskÈm
i zahraniËnÌm trhu. Byla zaloûe-

na v roce 1909 jako sdruûenÌ
drobn˝ch v˝robc˘ d·rkov˝ch

a umÏleck˝ch p¯edmÏt˘ z Mora-
vy a Slezska. JejÌmi hlavnÌmi
obory jsou v˝roba textilnÌch

a plyöov˝ch hraËek, maÚ·sk˘,
maÚ·sk˘ v kornoutu, masek, re-
klamnÌch a d·rkov˝ch p¯edmÏ-

t˘. NabÌzÌ kompletnÌ servis
v oboru reklamnÌch a propagaË-
nÌch v˝robk˘ spojen˝ s n·vrhem

a realizacÌ firemnÌch maskot˘
a reklamnÌch kost˝m˘. Vöechny
jejÌ v˝robky splÚujÌ ËeskÈ i mezi-

n·rodnÌ normy a p¯edpisy.

»esk˝ Krtek 
je jedniËka

JJaannaa  MMaalláá
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SS JJUUDDrr..  VVááccllaavveemm  SSllaavvííččkkeemm  ssee  ppoo--
ttkkáávváámmee  33..  bbřřeezznnaa  vv hhootteelluu  VVoorroonněěžž,,
kkddee  jjsseemm  bbyyll  ssppoolluuppoořřaaddaatteelleemm  řříízzee--
nnéé  ddeegguussttaaccee  vvíínn..  PPrroo  VVššuuddyybbyyll  jjssmmee
nneehhoovvoořřiillii  oo vvíínneecchh,,  aallee  oo eexxiisstteennccii  ččii
nneeeexxiisstteennccii  dduuttyy  ffrreeee  pprrooddeejjůů  ČČSSAA,,
oo nníížž  jjssmmee  ssii  ssppoolluu  ppoovvííddaallii  uužž  vvee  ddrruu--
hhéémm  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  22000033  ((ssttrr..  3322))
vv ččlláánnkkuu  nnaaddeeppssaannéémm  „„NNeeččeekkeejjttee,,  aažž
ccoo  zzbbyyddee““..  ŘŘaaddaa  lliiddíí,,  ss nniimmiižž  hhoovvoořříímm,,
ssee  ttoottiižž  ddoommnníívváá,,  žžee  11..  kkvvěěttnneemm  22000044
kkoonnččíí  vveešškkeerrýý  pprrooddeejj  dduuttyy  ffrreeee..

Duty free na letištích v Brně, Praze, Karlových Va-
rech, Ostravě, prostě na všech mezinárodních le-
tištích v České republice budou mít možnost pro-
dávat stále bez poplatků, ovšem už jen do destina-
cí mimo státy Evropské unie. Tzn. když někdo pole-
tí do Paříže, bude za stejné zboží platit o něco více,
než když poletí do Moskvy nebo do Curychu z toho
důvodu, že Švýcarsko ani Ruská federace nejsou
v Evropské unii. My, ČSA, se zařizujeme tak, že bu-
deme aplikovat oba způsoby prodejů jak v tranzit-
ním prostoru letiště, tak na palubách letadel.
V současné době čekáme, až dojde ke konečnému
schválení Zákona o dani z přidané hodnoty, který
už prošel sněmovnou, a čeká se, jak dopadne v se-
nátu a až bude podepsán panem prezidentem. Po-
tom bychom měli dostat konečné povolení k pro-
deji na letištích i na palubách našich letadel. Sa-
mozřejmě, omezení duty free prodejů pro nás bude
znamenat nižší marži, takže výsledky, které jsme
měli do loňského roku, se letos zřejmě trošku sníží.
Chceme tomu čelit větší i širší nabídkou ve více
prodejnách a ve více letadlech. Stávající formy
prodeje budou dále rozšířeny o možnosti výběru
a objednávky, například přes internet, v klidu, ně-

kolik dní před konkrétním odletem.
V příštím roce otevřeme v nové části
pražského letiště další obchod a v roce
2006, až bude zprovozněn celý termi-
nál Sever 2, by ČSA měly otevřít třetí
prodejnu. Realizací zmíněných závěrů
vyplníme výpadek vzniklý aplikací no-
vých předpisů odpovídajících právním
normám Evropské unie a vytvoříme si
předpoklady pro pravidelný meziroční
nárůst hospodářského výsledku při za-

chování vysoké kvality a úrovně služeb.

TTěěššíí  mmnnee,,  žžee  vvzzddoorr  cceelloossvvěěttoovvéé  ssttaaggnnaaccii  ppooppttáávvkkyy
ppoo  lleetteecckkéé  ddoopprraavvěě,,  kkddyy  mmii  ddoo  rreeddaakkccee  VVššuuddyybbyylluu
rreennoommoovvaannéé  zzááppaaddooeevvrrooppsskkéé  lleetteecckkéé  ssppoolleeččnnoossttii
ppoossííllaajjíí  ttiisskkoovvéé  iinnffoorrmmaaccee  oo ttoomm,,  jjaakkéé  kkrrookkyy  ppooddnnii--
kkaajjíí,,  aabbyy  ssnniižžoovvaallyy  ssvvéé  zzttrrááttyy,,  mmaajjíí  ČČeesskkéé  aaeerroolliinniiee
rrůůssttoovvoouu  ddyynnaammiikkuu..

Ano, a je třeba podtrhnout i to, že se tak děje

v době, kdy do Prahy začala létat celá řada nízko-
nákladových aerolinií. Přestáli jsme. Výsledky byly
dobré a očekávají se ještě lepší. Obdobně jako
v segmentu „duty free“ a „duty paid“, kde chceme
nejen kvalitou, ale i množstvím navyšovat hospo-
dářské výsledky a současně s tím přispívat k vyšší
úrovni služeb, chce vedení podniku vyšším počtem
letadel a nalétávaných destinací zvýšit i zkvalitnit
nabídku letecké přepravy z/do České republiky od
národního leteckého dopravce.

DDííkkyy  vvýýkkoonnůůmm  ččeesskkééhhoo  nnáárrooddnnííhhoo  ddoopprraavvccee  aa jjeehhoo
zzaappoojjeenníí  ddoo  lleetteecckkéé  aalliiaannccee  SSkkyyTTeeaamm  vveellmmii  ppoossiilluujjee
ii ppoossttaavveenníí  lleettiiššttěě  PPrraahhaa..  SSttáávváá  ssee  vvýýzznnaammnnýýmm
eevvrrooppsskkýýmm  ttrraannzziittnníímm  uuzzlleemm..

Když už hovoříme o SkyTeamu, má Praha tu výho-
du, že v této alianci jsou jak společnosti z americké-
ho kontinentu, tak z Evropy, ale i z Dálného výcho-
du. Její zeměpisná poloha tak přispívá ke zvyšování
role tzv. aliančního hubu, do kterého letecké spo-
lečnosti směrují „svoje“ cestující nebo cargo, aby je
předaly / převzaly od svých partnerů na další leto-
vý úsek. Pochopitelně, že se rovněž snaží do těchto
„hubů“ operovat přímo svými letadly, což doku-
mentuje např. náš alianční partner KoreanAir, který
začne v letním letovém řádu nově „nalétávat“ Pra-
hu. Tato letecká společnost jistě nebude jediná
a ještě v průběhu tohoto roku lze očekávat operová-
ní dalších leteckých společností do Prahy. A proto-
že, jak víme, vše souvisí se vším, takže větší provoz
na letišti znamená více cestujících, a více cestují-
cích znamená více zákazníků, a těm zase my rádi
posloužíme jak v našich prodejnách, tak na palu-
bách našich letadel.

➤➤ www.csa.cz

JJUUDDrr..  VVááccllaavv  SSllaavvííččeekk

Duty free do destinacÌ 
mimo Evropskou unii



SSppiiššsskkéé  PPooddhhrraaddíí  ssoomm  ppoonnaajjpprrvv  vv žžii--
vvoottee  nnaavvššttíívviill  pprreedd  ttrriiddssiiaattiimmii  rrookkmmii
aakkoo  žžiiaakk  VVoojjeennsskkeejj  hhuuddoobbnneejj  šškkoollyy
vv rráámmccii  kkoonncceerrttnnééhhoo  ttuurrnnéé  tteejjttoo  šškkoollyy,,
kkttoorréé  vvyyvvrrcchhoolliilloo  nneezzaabbuuddnnuutteeľľnnýýmm
ggaallaakkoonncceerrttoomm  pprreedd  nnááččeellnnííkkmmii  VVýý--
cchhooddnnééhhoo  vvoojjeennsskkééhhoo  ookkrruuhhuu
vv pprreekkrráássnneejj  ddiivvaaddeellnneejj  ssáállee  vvoo
SSppiiššsskkeejj  NNoovveejj  VVssii,,  oo kkttoorroomm  ssoomm  uužž
ppííssaall  vvoo  ššttvvrrttoomm  vvyyddaanníí  VVššuuddyybbyylluu
((ssttrr..  3333))  vv ppaassáážžii  „„OO  ppřřeeppaaddlléémm  bbuubbee--
nnííkkoovvii““..  HHllaavvnnýýmm  ddôôvvooddoomm,,  pprreeččoo  ssaa
kkaažžddoorrooččnnee  iiššlloo  pprráávvee  ddoo  ttoohhttoo  mměěssttaa,,  bbooll  ffaakktt,,  žžee
kkooppaa  ppeeddaaggóóggoovv  nnaaššeejj  šškkoollyy  ooddttiiaaľľ  mmaallaa  ssvvoojjee  mmaann--
žžeellkkyy,,  pprreettoožžee  SSppiiššsskkéé  PPooddhhrraaddiiee  jjee  jjeeddnnýýmm  zz mmiieesstt,,
kkddee  kkeeddyy  VVoojjeennsskkáá  hhuuddoobbnnáá  šškkoollaa  ssííddlliillaa..  NNáásslleeddnnee
ssoomm  ssaa  ttuu  zzaassttaavviill  nnaa  jjeeddnnoomm  zzoo  ssvvoojjiicchh  ččuunnddrroovv  SSlloo--
vveennsskkýýmm  rraajjoomm..  NNeesskkôôrr  uužž  ssoomm  ssoo  ssvvoojjiimm  vvtteeddyy
ppääťťrrooččnnýýmm  ssttaarrššíímm  ssyynnoomm  MMaarrttiinnoomm  ddoo  PPeennzziióónnuu
PPooddzzáámmookk  ššiieell  nnaaiissttoo..  MMaarrttiinnkkoo  ssii  ddooddnneess  ppaammäättáá
oocckkoovvuu  ppaammäättnnúú  vveettuu,,  kkttoorrúú  ssoomm  ppoovveeddaall  uu rraaňňaa--

jjookk:: „„KKddyyžž  jjssmmee  nnaa  SSppiiššii,,  ttaakk  ssii  ddáámm  ssppiiššsskkéé  ppáárrkkyy..““
MMáá  ppoosslleeddnnáá  nnáávvšštteevvaa  uu ppáánnaa  ŠŠtteeffaannaa  SSýýkkoorryy  vv PPeenn--
zziióónnuu  PPooddzzáámmookk  ssaa  uusskkuuttooččnniillaa  66..  ffeebbrruuáárraa  ttoohhttoo  rroo--
kkuu..  PPrrii  tteejj  pprríílleežžiittoossttii  ssoomm  ppáánnaa  SSýýkkoorruu  ppoožžiiaaddaall
oo kkrrááttkkyy  rroozzhhoovvoorr..  PPáánn  SSýýkkoorraa,,  vvaaššaa  ffiirrmmaa  jjee  ssúúččaassťťoouu
zzddrruužžeenníí  „„SSlloovveennsskkýý  rraajj““..

Áno, nachádzame sa v oblasti často navštevovanej
zahraničnými aj domácimi turistami. Je tu veľmi
zaujímavá história celého Spiša, čo sa týka mu-
zeálnych záležitostí, stavieb a prírodných atraktivít.
Je tu možno relaxovať a využívať nášho regiónu po tu-
ristickej či kultúrnej stránke. Slovenský raj je úžasne
atraktívnou turistickou lokalitou.

KKttoo  ttvvoorríí  ččlleennsskkúú  zzáákkllaaddňňuu  vvááššhhoo  zzddrruužžee--
nniiaa??

Sme asociáciou Súkromných podnika-
teľov prevádzkujúcich predovšetkým uby-
tovacie zariadenia. Okrem združenia
„Slovenský raj“ sme ešte v ďalšom ta-
komto uskupení súkromných ubytovate-
ľov „Levoča“. Toho času zakladáme aj
združenie turismu Spišské Podhradie.

JJee  zzaaččiiaattookk  ffeebbrruuáárraa  aa vváášš  ppeennzziióónn  jjee  ppllnnee
oobbssaaddeennýý  ss ttíímm,,  žžee  ssoomm  ssii  zzaappllaattiill  ppoosslleeddnnéé  vvoollnnéé
aappaarrttmmáá  ss vvýýhhľľaaddoomm  pprriiaammoo  nnaa  aarreeááll  SSppiiššsskkééhhoo  HHrraa--
dduu..  NNaaoozzaajj  mmaalleebbnnýý  ppoohhľľaadd,,  aajj  nnooččnnýý,,  nnaa  nnááddhheerrnnee
oossvveettlleennéé  vvááppeennccoovvéé  hhrraaddbbyy  nniieelleenn  mmeessiiaaccoomm
vv úúppllnnkkuu,,  aallee  vveeľľkkoolleeppoo  kkoonncciippoovvaannýýmm  uummeellýýmm
oossvveettlleenníímm..  ČČíímm  ttoo,,  žžee  jjee  zzaaččiiaattkkoomm  ffeebbrruuáárraa  oo uubbyyttoo--
vvaanníí  vv PPeennzziióónnuu  PPooddzzáámmookk  ttaakk  vveeľľkkýý  zzááuujjeemm??

Štrnásť kilometrov odtiaľ je lyžiarsky areál Plejsy
– Krompachy, kde je veľmi kvalitný svah a kde sa
jazdí aj európsky slalom žien. Takisto je tu v blízkosti
Levočská dolina, s novo vybudovaným svahom. Sa-
mozrejmosťou je umelé zasnežovanie, čiže sú tu
veľké možnosti aj v oblasti zimných športov.

Naše zariadenie je zamerané predovšetkým na
agroturistiku, relaxačné pobyty a rodinné dovolenky.
V okolí Spišského hradu máme urobené celodenné
trasy pre jazdy na koňoch s patričným očerstvením
a zastávkami po rôznych zaujímavostiach Spiša.

Vieme zabezpečiť opekanie prasiatok aj baranov či
iné barbecue, denné i večerné pikniky u nás v areáli
penziónu u bazénu s výhľadom na panorámu
Spišského hradu.

NNoo,,  aazzddaa  nnaajjvvääččššoouu  aattrraakkcciioouu  vvššaakk  jjee  ssáámm  aarreeááll
SSppiiššsskkééhhoo  hhrraadduu……

Samozrejme. Spišský hrad je európskou raritou.
Spoločne so Spišským Podhradím a Spišskou Kapi-
tulou je zapísaný na zoznam svetového dedičstva
UNESCO. Pred tromi rokmi bola na Spiši obnovená
a vyznačená „Gotická cesta“ vedúca od poľských
hraníc až po hranice s Maďarskom. Sú na nej vyzna-
čené významné pamiatky v gotickom slohe. Popri
Spišskom hrade sa nachádza štátna prírodná re-
zervácia „Dreveník“, vápencový útvar s množstvom
podzemných jaskýň, travertinových útvarov
a vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Spišský hrad
je najväčším hradom vo strednej Európe. Je navšte-
vovaný ľuďmi z celého sveta. Počínajúc Japoncami,
Kanaďanmi až po Australanov. Čiže aj my, tuná
v Penziónu Podzámok to pociťujeme tým, že k nám tí-
to hostia z celého sveta prichádzajú sa občerstviť a aj
bývať. Dá sa povedať, že predovšetkým (aj keď tu ke-
dysi sídlila vaša Vojenská hudobná škola) kvôli ne-
mu sme veľmi známou lokalitou. Hádam, že po vstu-
pe Slovenska do Európskej únie to tuná bude ešte
navštevovanejšia oblasť.

SSýýkkoorraa

PPeennzziióónn  PPooddzzáámmookk
Štefan Sýkora
Podzámková ulica 28, 035 04 Spišské Podhradie
tel.: 00421 53 454 17 55, fax: 00421 53 469 97 55
e–mail: sykora@sn.psg.sk
➤➤ www.penzionpodzamok.sk
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