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Hlavním tématem novoroční-
ho lednového Všudybylu roku
2004 je problematika cestov-
ních kanceláří. Před třemi lety,
v prvním vydání Všudybylu ro-
ku 2001 (str. 14), předseda
Asociace cestovních kanceláří
České republiky PhDr. Michal
Šeba uvedl: 

„Zákon 159/1999 Sb. měl
pro přesun do nového tisíciletí
v oblasti cestovního ruchu dát
vstupenku jen seriózním fir-
mám. Bohužel, již teď se zdá,
že bude i nadále umožněno
podnikání na hranici tohoto zá-
kona a doba prodeje zájezdů
,rozsekaných’ na kousky ne-
končí, stejně tak, jako zaruče-

né výhry v tzv. cestovatelských klubech či šňůry zájezdů, které ne-
splňují znaky živnostenského podnikání. Zákon však funguje jako
alibi, neboť vybavil ,bludiště trhu’ směrovkami a ty, občane, 
se zorientuj sám.“ 

Tanečky kolem novelizace zákona 159/1999 Sb. týkajícího se bytí
a nebytí řady cestovních kanceláří opět probíhají v rámci široké dis-
kuse subjektů a v duchu výše citované Komenského alegorie. Jak to
jen Učitel národů mohl před tři sta osmdesáti lety předvídat?

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu
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Kalend·¯ 
t·borsk˝ch 
akcÌ 2004

u  n · s

27.ñ30. ledna ReprezentaËnÌ slavnosti piva a miner·lnÌch vod

24. ˙nora Masopust v T·bo¯e

26.ñ27. kvÏtna 9. mezin·rodnÌ konference 
ÑCestovnÌ ruch a region·lnÌ rozvojì

4.ñ5. Ëervna Festival Pintovka

1.ñ4.
a 8.ñ11. Ëervna HusitskÈ dny 

Ëerven Festival vojensk˝ch pos·dkov˝ch hudeb

21. Ëervna Evropsk˝ sv·tek hudby

Ëervenec JihoËesk˝ hudebnÌ festival 

Ëervenecñsrpen T·borskÈ kulturnÌ lÈto

10.ñ12. z·¯Ì T·borsk· setk·nÌ 
ñ 13. roËnÌk mezin·rodnÌho festivalu

10.ñ12. z·¯Ì N·rodnÌ zah·jenÌ Dn˘ evropskÈho dÏdictvÌ

prosinec T·borskÈ v·noce

Jihočeský Tábor žije bohatým společenským živo-
tem, který se nezřídka inspiruje minulostí města. Do
roku 2004 vstoupí Reprezentačními slavnostmi piva
a minerálních vod. V dubnu zde budou probíhat Dny
francouzské kultury. Mezi nejpřitažlivější programy
patří červnový program na Housově mlýně určený
dětským výletníkům s názvem Husitské dny. Léto
zpříjemňuje cyklus pořadů s názvem Táborské kultur-
ní léto. Od června do září je možné zhlédnout řadu
koncertů vážné hudby, promenádní koncerty, dětská
zábavná odpoledne, pohádky pod širým nebem
a nespočet výstav. Prázdninové léto zahájí hudební
Festival Pintovka. Za návštěvu stojí  i multikulturní
open-air festival Go Planet Roxy, Jihočeský hudební
festival - koncerty vážné hudby a Festival pouličního
divadla Táborský uličník. Táborské kulturní léto vyvr-
cholí v září mezinárodním festivalem Táborská setká-
ní, který je součástí národního zahájení Dnů evrop-
ského dědictví. Na podzim se koná 10. ročník Tábor-
ského videofestu a v prosinci série programů Tábor-
ských Vánoc.
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V pátek 28. listopadu 2003 se ve Strakově paláci na
Malé Straně konal benefiční koncert. V jeho úvodu pře-
dal učitel hamburského gymnázia Süderelbe, pan
Matthias Berscheid, finanční dar Konzervatoři a Ladič-
ské škole Jana Deyla. V srpnu 2002, kdy měli jeho stu-
denti Prahu navštívit, postihly hlavní město povodně
a škola musela objednaný zájezd zrušit. Společnost Aga-
ria tours, u které byl zájezd objednán, nepožadovala po
gymnáziu stornovací poplatky a žáci se společně s učite-
li rozhodli věnovat ušetřené peníze některé z vytopených
pražských škol. Požádali pražskou pobočku německé
cestovní kanceláře, aby jim pomohla. Ta doporučila Kon-
zervatoř a Ladičskou školu Jana Deyla, které povodně vy-
topily učební prostory
na Malé Straně a zničily
internát v Karlíně. Žáci
a učitelé z Hamburku
společně vybrali 1200
 ( 37 000,- Kč) a praž-

ská pobočka Agaria
tours - cestovní agentu-
ra Matějkův dům
s.r.o., k této částce při-
dala ještě 63.000 Kč,
když se zřekla tradičního
vánočního večírku pro
své partnery. Částku sto tisíc korun před zahájením kon-
certu převzal ředitel Konzervatoře a Ladičské školy Jana
Deyla pan Miroslav Dvořák, který při té příležitosti mj. ře-
kl:

„Chtěl bych žákům a učitelům německého gymnázia
poděkovat. Finanční prostředky použijeme hlavně při ob-
nově vybavení školy učebními pomůckami. Jsem rád, že
si vybrali právě naši školu, která výrazně přispívá ke vzdě-
lání a plnohodnotnému zařazení zrakově postižené mlá-
deže do běžného života a komplexností obsahu výuky je
ojedinělou svého druhu nejen v našem státě, ale i v celé
Evropě.“ 

➤➤ www.agency-md.cz
➤➤ www.agaria.de
➤➤ www.kjd.cz/uvodem.htm

Gymn·zium
S¸derelbe
Konzervato¯i
a LadiËskÈ ökole
Jana Deyla

u  n · s

MMěěssttoo  TTáábboorr  ––  OOddbboorr  kkuullttuurryy  aa cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu
Ing. Lenka Horejsková
Žižkovo náměstí 11, 390 01 Tábor 
tel.: 381 486 300-1, 381 486 302-3
e-mail: lenka.horejskova@mu.tabor.cz

IInnffoocceennttrruumm  MMěěssttaa  TTáábboorr
Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 
tel.: 381 486 230, 381 486 232-3, fax: 381 486 239
e-mail: infocentrum@mu.tabor.cz
➤➤ www.tabor.cz
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ČČeesskkáá  cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářř  EEXXIIMM  TToouurrss  jjee  pprraavvdděěppooddoobb--
nněě  nneejjddyynnaammiiččttěějjii  ssee  rroozzvvííjjeejjííccíímm  ttoouurrooppeerrááttoorreemm
vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..  VV ssoouuvviisslloossttii  ss hhllaavvnníímm  ttéémmaatteemm
pprrvvnnííhhoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  rrookkuu  22000044  jjsseemm  ssii  pprroottoo
ddoovvoolliill  oosslloovviitt  oobbcchhooddnníí  řřeeddiitteellkkuu  EExxiimm  TToouurrssuu  ppaanníí
RRoommaannuu  SSoollaarroovvoouu..  PPaanníí  řřeeddiitteellkkoo,,  jjaakkýý  bbyyll  rrookk
22000033??

Pro EXIM Tours nejúspěšnější ze všech dosavad-
ních. Neočekávali jsme, že bude lepší než rok 2002.
Jeho začátek totiž naznačoval, že by ve světě mohly
nastat nějaké mezinárodní cestovní ruch retardující
problémy. Následný vývoj přesvědčil o opaku. Oproti
roku 2002 jsme tak dosáhli navýšení 15 %. 

CCoo  ppoovvaažžuujjeettee  zzaa  kkllííččoovvýý  mmoommeenntt  úússppěěcchhuu  aakkcciioovvéé
ssppoolleeččnnoossttii  EEXXIIMM  TToouurrss??

Věrohodnost a pohodu, a to i vzdor hektice loňské-
ho roku – dynamice patnáctiprocentního nárůstu
prodejů a s tím související administrativy. S jejím
zvládnutím nám zase vydatně pomáhaly za pochodu

aplikované špičkové informační tech-
nologie. Nejen pozitivní atmosféru ta-
dy u nás na EXIM Toursu akcelerova-
nou skutečností, že se firmě daří. Tedy
to, že se panu Ing. Feridu Nasrovi,
předsedovi představenstva naší akci-
ové společnosti, podařilo obklopit se
pohodovými a schopným lidmi. Za klí-
čový moment úspěchu považuji i v dr-
tivé míře převažující rutinně pohodo-
vou komunikaci mezi EXIM Toursem
a našimi prodejci. A věrohodnost? Ta je o zasloužené
důvěře a o tom, že ta nezasloužená je trestána, byť
třeba jen nezájmem prodávat někomu zájezdy. Před
třinácti lety cestovní kancelář EXIM Tours začínala
s programem a podnikatelskou filozofií formulova-
nou sloganem: „EXIM Tours, Váš spolehlivý partner“.
Ta platí, a dynamika EXIM Toursu ilustruje, že se
dlouhodobě vyplácí.

PPaanníí  řřeeddiitteellkkoo,,  zzmmíínniillaa  jjssttee  rruuttiinnnněě  ppoohhooddoovvoouu  kkoommuu--
nniikkaaccii  mmeezzii  EEXXIIMM  TToouurrsseemm  aa vvaaššiimmii  aaggeennttuurrnníímmii  pprroo--
ddeejjccii..

Ve spolupráci s cestovními agenturami a cestovní-
mi kancelářemi provozujícími agenturní činnost se
snažíme poskytovat servis takový, aby rezervace
a následný proces byl co nejjednodušší. V rámci své-
ho rezervačního systému jsme zavedli systém on-line
rezervací. Odpadají tím dlouhé telefonáty, časové
ztráty, náklady atd. Produkt se snažíme
koncipovat tak, aby si z něj mohlo vy-
brat co nejširší spektrum zákazníků.
Od těch, kteří chtějí do své dovole-
né investovat co nejméně peněz,
až po ty, kteří očekávají nadstan-
dardně luxusní služby. Myslím si, že

se nám povedlo vytvořit prodejcům EXIM
Toursu velký manévrovací prostor a vyjít
vstříc rozmanitým požadavkům jejich kli-
entů. Ostatně vždy jsme se snažili, aby
byl náš produkt pestrý a aby zahrnoval co
nejvíce atraktivních záležitostí. Nejde
přeci jen o ubytování a stravování, ale
o komplexní služby, což jsou transfery
k odletům zdarma, široká škála fakulta-
tivních výletů apod. Jsme dostatečně
pružní a hlavně schopní klientům připra-

vit zájezdy na míru i vprostřed vrcholné sezony. V ne-
poslední řadě významnou roli v úspěšnosti hraje lid-
ský faktor. Snažíme se, aby naši zaměstnanci, nejen
tady v Čechách, ale i v místech pobytu, nepovažova-
li klienta za zdroj příjmů, ale za člověka, který má ur-
čité představy o své dovolené a chce je realizovat.
Snažíme se dělat vše pro to, aby představy našich
klientů byly plněny. 

SS jjaakkýýmmii  nnoovviinnkkaammii  vvssttuuppuujjeettee  ddoo  rrookkuu  22000044??
Expanze EXIM Toursu v minulých letech, nejen co

se týče velikosti firmy, ale i šíře nabídky, byla výrazná.
Naší prioritou v současné etapě není další produkto-
vé rozšiřování, ale optimalizace chodu firmy včetně
systému kooperací s agenturními prodejci. Zdokona-
lování rezervačního systému a techniky prodeje tak,
aby servis, který EXIM Tours poskytuje, svou logisti-
kou odpovídal aktuálním možnostem trhu a techno-

logicky úrovni roku 2004. Tedy, aby byl čím dál
lepší. Především proto se budeme spolu

s technickým vybavením věnovat zejmé-
na lidským zdrojům – tréninku vlastních
zaměstnanců a školení našich partne-
rů – provizních prodejců. 

Nicméně co se týče produktových no-

RRoommaannaa  SSoollaarroovváá

V »esku nejv˝hodnÏjöÌ 
pomÏr kvality a ceny 
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»esk· cestovnÌ kancel·¯
»esk· cestovnÌ kancel·¯ EXIM Tours, dva roky po
sobÏ (v letech 2002 a 2003) vyhl·öen· v oborovÈ
kategorii turistick˝ ruch Ñ»esk˝ch 100 nejlepöÌch
2003ì, zah·jila svou v˘bec prvnÌ sezonu v lÈtÏ

1993. Od tÈ doby proch·zÌ velmi dynamick˝m v˝vo-
jem. V souËasnosti se ¯adÌ mezi t¯i nejv˝znamnÏjöÌ
touroper·tory na ËeskÈm trhu a u nÏkter˝ch desti-
nacÌ je jiû prvnÌ. RealizaËnÌ t˝m EXIM Toursu dnes
ËÌt· vÌce neû pÏt desÌtek zamÏstnanc˘ a p¯ibliûnÏ

stejn˝ poËet deleg·t˘ v destinacÌch, kam smÏ¯ujÌ je-
ho z·jezdy. Od prvopoË·tku se osvÏdËila jeho stra-
tegie orientovat se s maxim·lnÌm ˙silÌm na spoko-

jenost z·kaznÌka. Prioritou p¯itom vûdycky bylo
zvyöov·nÌ kvality prodeje i samotnÈ realizace, zvy-
öov·nÌ kvalifikace zamÏstnanc˘, deleg·t˘, pr˘vod-
c˘ a spolupracujÌcÌch cestovnÌch agentur. KromÏ

vlastnÌch provozoven realizuje EXIM Tours podstat-
nou Ë·st prodej˘ prost¯ednictvÌm rozs·hlÈ prodejnÌ
sÌtÏ cestovnÌch agentur pokr˝vajÌcÌ celÈ ˙zemÌ »es-

kÈ republiky. NedÌlnou souË·stÌ strategie EXIM
Toursu je rozöi¯ov·nÌ nabÌdky do oblÌben˝ch cÌlo-
v˝ch destinacÌ ËeskÈ klientely. Klienty nebo ob-

chodnÌmi partnery EXIM Toursu se stala ¯ada v˝z-
namn˝ch firem a institucÌ v tuzemsku i v zahraniËÌ.
Od roku 2001 je EXIM Tours poËtem p¯epraven˝ch
osob nejv˝znamnÏjöÌm partnerem nejvÏtöÌ, nejre-

nomovanÏjöÌ a nej˙spÏönÏjöÌ ËeskÈ charterovÈ letec-
kÈ spoleËnosti Travel Servis. KromÏ sluûeb tÈto le-

teckÈ spoleËnosti EXIM Tours vyuûÌv· p¯epravnÌ ka-
pacity ËeskÈho n·rodnÌho dopravce »SA a dalöÌch
renomovan˝ch leteck˝ch spoleËnostÌ na pravidel-
n˝ch link·ch i na sezonnÌch charterov˝ch letech. 

AktivnÌ obchodnÌ politika 
Rok 2001 se stal pro EXIM Tours v˝znamn˝m i z d˘-

vodu rozhodnutÌ zmÏnit pr·vnÌ formu cestovnÌ
kancel·¯e EXIM Tours na akciovou spoleËnost se
z·kladnÌm jmÏnÌm 12 milion˘ KË. EXIM Tours byl

jednou z prvnÌch cestovnÌch kancel·¯Ì, kter· zÌskala
koncesnÌ listinu podle z·kona Ë.159/1999 Sb. na z·-
kladÏ sjednanÈho povinnÈho pojiötÏnÌ cestovnÌch

kancel·¯Ì. EXIM Tours je aktivnÌm Ëlenem Asociace
cestovnÌch kancel·¯Ì »eskÈ republiky a RDA Inter-
nationaler Touristik Verband e.V. se sÌdlem v KolÌ-
nÏ nad R˝nem. PravidelnÏ se ˙ËastnÌ mÌstnÌch i me-

zin·rodnÌch veletrh˘ cestovnÌho ruchu, kde se
p¯edstavuje formou vlastnÌch expozic. ⁄Ëast na

tÏchto akcÌch slouûÌ p¯edevöÌm rozvÌjenÌ st·vajÌcÌch
a navazov·nÌ nov˝ch obchodnÌch kontakt˘. AktivnÌ
obchodnÌ politiku EXIM Toursu ilustruje existence

dce¯in˝ch cestovnÌch kancel·¯Ì v Polsku ñ EXIM
Tours Poland, na Slovensku ñ Kartago Tours Slova-
kia, v MaÔarsku ñ Kartago Tours Hungary a v Ru-
munsku ñ Kartago Tours Romania, kterÈ zaujÌmajÌ
na mÌstnÌch trzÌch cestovnÌho ruchu v˝znamnÈ po-
stavenÌ a jejichû spoleËn˝ obrat byl v roce 2001 po-
prvÈ vyööÌ neû obrat mate¯skÈ cestovnÌ kancel·¯e

v »eskÈ republice. 

Spolehliv˝ partner na cest·ch
NabÌdka leteck˝ch pobytov˝ch i pozn·vacÌch z·jez-
d˘, na kterÈ je soust¯edÏna Ëinnost cestovnÌ kance-
l·¯e, je st·le öiröÌ a v souËasnosti zahrnuje letnÌ na-
bÌdku destinacÌ Tunisko, Turecko, Egypt, pevninskÈ
ÿecko i ¯eckÈ ostrovy KrÈta, Rhodos, Thassos, Kor-
fu, Lefkada,  Kos a Zakynthos , Kypr, öpanÏlsk˝ os-
trov Mallorca, Menorca a öpanÏlskÈ pob¯eûÌ, Bul-
harsko, pro rok 2004 novÏ i Maroko a celou ¯adu
exotick˝ch destinacÌ v zimnÌm obdobÌ, jako jsou

Thajsko, Malajsie, Bali, Mauricius, Mexiko, Domini-
k·nsk· republika, blÌzkov˝chodnÌ SpojenÈ arabskÈ
emir·ty, Libanon, Jord·nsko, S˝rie, stejnÏ jako roz-
s·hl˝ v˝bÏr mÌst, kam EXIM Tours zajiöùuje z·jezdy
na zak·zku pro skupiny i jednotlivce. Od roku 2000
zajiöùuje prost¯ednictvÌm svÈho incomingovÈho od-
dÏlenÌ v Praze sluûby pro zahraniËnÌ turisty a part-

nery v Praze a celÈ »eskÈ republice.

vinek, nějaké přeci jen budou, a to zájezdy do
Maroka do Agadiru. Ať již poznávací, nebo po-
bytové. U stávajících destinací, které Exim

Tours nabízí, jsme nejvíce rozšířili nabídku
v Tunisku a v Egyptě. Troufám si tvrdit, že bude
nejširší a nejlepší, která kdy na českém trhu
byla.

VV ttééttoo  ssoouuvviisslloossttii  mmnnee  nnaappaaddáá  úúvvaahhaa,,  žžee  kkddyyžž
uužž  jjee  nněěkkddoo  oopprraavvdduu  hhooddnněě  vveeppřřeedduu,,  uukkaazzuujjee
cceessttuu  oossttaattnníímm..  AAllee  jjaakk  ddookkllááddáá  hhiissttoorriiee,,  kkddyyžž
ddvvaa  dděěllaajjíí  ttoottééžž,,  nneebbýývváá  ttoo  ttoottééžž..  VVeellkkoouu  vvýýhhoo--
ddoouu  EEXXIIMM  TToouurrssuu  jjee  nnaappřř..  eexxiisstteennccee  ddcceeřřiinnýýcchh
ssppoolleeččnnoossttíí  vv ddaallššíícchh  ččttyyřřeecchh  eevvrrooppsskkýýcchh  zzee--
mmíícchh..  TTeeddyy  ttoo,,  žžee  EEXXIIMM  TToouurrss  sslluužžbbyy,,  zzeejjmméénnaa
vv ppoobbyyttoovvýýcchh  mmíísstteecchh,,  nnaakkuuppuujjee  vv oobbrroovvsskkýýcchh
oobbjjeemmeecchh..  

Ano, naší velkou výhodou je, že počty klien-
tů, pro něž nakupujeme a kompletujeme služ-
by, převyšují objemy klientů, pro něž nakupují
další české cestovní kanceláře. EXIM Tours je
dnes jednou z největších cestovních kanceláří

na českém trhu. Naše služby jsou velmi kvalit-
ní. Dosahujeme vysoce konkurenčního pomě-
ru cena – kvalita, o němž si dovolím tvrdit, že
je v Česku nejvýhodnější. V celé řadě hotelů se
dokážeme dostat na neuvěřitelně nízké ceny,
které promítáme do kalkulací EXIM Toursu.
Tím pádem jsou naše zájezdy při zachování
stejné nebo i lepší kvality výrazně levnější.
V této filozofii budeme pokračovat i v příštím

roce. Smlouvy jsou již pochopitelně uzavře-
ny. V mnoha případech jsou výrazně lepší
než v roce 2003, takže na naše klienty če-
kají milá překvapení v podobě výhodných
cen, a to nehovořím o systému slev, který již
tradičně se zahájením prodejů z nových ka-
talogů EXIM Toursu nabízíme. Jinak očeká-
váme, že pokud nenastane nějaká fatální

situace, mohl by pro nás být rok 2004 v na-
ší třináctileté éře nejúspěšnějším.

➤➤ www.eximtours.cz
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NNáávvrraattyy  kk ddrrssnnéé  ppřříírroodděě  mmii  uummoožžňňuujjíí  ppřřeekkoonnáávvaatt  nnáá--
ssttrraahhyy  ppooddnniikkáánníí  aa ddaallššíí  ttěěžžkkoossttii,,  kktteerréé  ssii  mmyy  lliiddéé  ssaa--
mmii  nnaa  sseebbee  ssvvýýmm  lliiddsskkýýmm  úúdděělleemm  bbeerreemmee..  ZZaa  ttoo,,  žžee
vvíímm,,  jjaakk  ssee  vvyybbaavviitt,,  ppoohhyybboovvaatt  ssee  vv nníí  aa cchhoovvaatt,,  dděěkkuu--
jjii  ssppoouussttěě  kkaammaarrááddůů..  SS vvdděěččnnoossttíí  vvzzppoommíínnáámm  nnaa  ssvváá
ččlleennssttvvíí  vv hhoorroolleezzeecckkéémm  ooddddíílluu  LLookkoommoottiivvaa  TTeepplliiccee,,
vv ooddddíílluu  vvýýkkoonnnnoossttnníí  ttuurriissttiikkyy  SSookkoolluu  SSeeddllooňňoovv  vv OOrr--
lliicckkýýcchh  hhoorráácchh,,  aa zzeejjmméénnaa  nnaa  kkaammaarrááddyy,,  ss nniimmiižž  jjsseemm
lleezzll  nneebboo  ssee  sscchháázzíívváávvaall  nnaa  KKrráálliicckkéémm  SSnněěžžnnííkkuu  aa vvíí--
kkeenndd  ccoo  vvííkkeenndd  ooppoouuššttěěll  mměěssttaa,,  vv nniicchhžž  jjsseemm  kkddyy  pprraa--
ccoovvaall..  JJssoouu  aallee  mmííssttaa,,  nnaa  nněěžž  ssee  ssóólloo  jjeezzddíí  ppoouuzzee  jjeedd--
nnoouu,,  aa ttoo  ppoouuzzee  ttaamm..  OOssttaattnněě,,  ddooddnneess  vv mméé  mmyyssllii  ppoo
mmnněě  zzeejjee  tteemmnnáá  ddíírraa  vv lleeddoovvéémm  šškkrraalloouuppuu  nnaadd  lleeddoovv--
ccoovvoouu  ttrrhhlliinnoouu  nnaa  ŤŤaann  ŠŠaannuu,,  zz nníížž  bbyycchh  ssee  bbeezz  kkaammaa--
rrááddůů  nniikkddyy  nneeddoossttaall..  VViissíímm  nnaa  cceeppíínnuu  vv ššeessttii  aa nněěccoo
ttiissííccíícchh  ppoodd  HHuuaassccaarráánneemm,,  kkddee  jjsseemm  uussnnuull,,  aa ppookkuudd
bbyy  mmnnee  kkddoossii  nneepprroobbuuddiill,,  ssppíímm  ssvvůůjj  vvěěččnnýý  sseenn,,  pprroo--
ttoožžee  ssnněěhhoovváá  ssttěěnnaa  ssee  zzááhhyy  ppoottéé  zzřřííttiillaa..  SSjjíížžddíímm  dděěssii--
vvěě  vvyyhhllíížžeejjííccíí  „„PPaarrooggyy““  ––  ssllaappyy  ––  řřeekkyy  ŠŠuuggoorr  nnaa  sseevveerr--
nníímm  UUrraallee,,  kktteerréé  nnaaššii  rruuššttíí  ppřřáátteelléé  rraadděějjii  ppřřeennááššeellii
aa kkddee  nnáámm  ppaakk  řřííččnníí  hhllííddkkaa  vv úússttíí  ddoo  PPeeččoorryy  ttvvrrddiillaa,,  žžee
jjssmmee  „„ppjjéérrvvyyjjee  iinnoossttrráánnccii  ppoo  bbáállššoojj  ookkťťáábbrrsskkoojj““..  TTyyhhllee
pprroožžiittkkyy  mmáámm  ddooddnneess  vv žžiivvéé  ppaamměěttii,,  pprroottoožžee  hhooddnnoo--
ttoovvýý  ssyyssttéémm  ffuunngguujjee  ii ccoo  ssee  ttýýččee  iinntteennzziittyy  pprroožžiittkkůů..
NNeezzúúččaassttnněěnnýý  ppoozzoorroovvaatteell,,  bbyyťť  ttřřeebbaa  vvááššnniivvýý  ffoottbbaalloo--
vvýý  ffaannoouuššeekk,,  pprraavvdděěppooddoobbnněě  nneenníí  sscchhooppeenn  pprroožžíítt  ttaa--
kkoovvéé  rroozzeecchhvvěěnníí,,  aa ttoo  aannii  kkddyyžž  nnáárrooddnníí  ttýýmm  vvssííttíí  rroozz--
hhoodduujjííccíí  ggóóll  nnaa  mmiissttrroovvssttvvíí  ssvvěěttaa,,  jjaakkoo  hhrrááčč  ookkrreessnnííhhoo
ppřřeebboorruu,,  kktteerrýý  ddáá  rroovvnnoocceennnnéémmuu  nneebboo  ssiillnněějjššíímmuu
ssoouuppeeřřii  bbrraannkkuu..  AAbbyy  oobbddoobbnněě  iinntteennzziivvnníí  pprroožžiittkkyy  mmoo--
hhllii  mmíítt  lliiddéé,,  pprroo  nněěžž  ppoohhyybb  vv ddrrssnnéé  ppřříírroodděě  nneenníí  ssoouu--
ččáássttíí  žžiivvoottnnííhhoo  ssttyylluu,,  ttoo  uummoožžňňuujjíí  ssppeecciiaalliizzoovvaannéé  cceess--
ttoovvnníí  kkaanncceelláářřee..  PPrroottoo  jjsseemm  vv ssoouuvviisslloossttii  ss hhllaavvnníímm
ttéémmaatteemm  pprrvvnnííhhoo  VVššuuddyybbyylluu  rrookkuu  22000044  ppoožžááddaall  oo vvyy--
pprráávvěěnníí  řřeeddiitteellee  cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee  AAddvveennttuurraa  RRNNDDrr..
JJaannaa  BBíímmaa..

PouötÌ a pralesem
Když jsem se k Adventuře dostával a když její maji-

telé tuto cestovní kancelář zakládali, bylo to proto, že
cestujeme s radostí, s velikým srdcem. Víme, jak je
důležité plnit si sny. Zažil jsem to na zájezdech už

mockrát. Člověk stoupá k vrcholu Kilimandžára a lidé
roztávají. Měl jsem tam pána, takový drobný úředník,
a ten tím žil. Od dětství si říkával, že jednou by rád.
Nějak se protloukal životem a když se rozvedl, byl
v koncích, a pak se mu tento sen splnil. Od té doby je
mým kamarádem. Opravdu je to rozdíl, zdali se ně-
kam přijedu podívat, nebo zažít a poznat. Adventura
své klienty vozí často do exotiky. Chodíme s nimi pra-
lesy, do vysokých hor, do opuštěných míst jako je La-
dak – část Kašmíru v Himaláji patřící Indii. Cestování
se snažíme dělat srdcem.To je to, co Adventuru odli-
šuje od mnoha jiných cestovních kanceláří. Tak, aby-
chom v kontextu s navštěvovanými místy poznali i se-
be sama. O tom je hloubka prožitku. Naše dovolené
obvykle nevypadají tak, že se přijede do hotelu, pak
nasedne do autobusu, který se liší jenom tím, jestli je
zapnutá klimatizace naplno (to jsme v exotice), nebo
jen napůl (pak jsme v Evropě). Jede na nějakou pa-
mátku, tam se vystoupí, udělá kuk sem, kuk tam…
My se v navštívené zemi s našimi klienty snažíme žít
a poznávat, jak se žije. Jaká je tam kultura. Jak se
chovají k přírodě. Jaké jsou běžné starosti lidí. Velmi
často se nám k místním lidem podaří dostat hodně
blízko. Pokud spíme v hotelích, snažíme si vybírat ta-
kové, které mají kolorit a jejichž služeb využívají. To
vše děláme na různých úrovních námahy a služeb,
tak abychom měli akce pro „turisty s kufrem“ i pro
zdatné dobrodruhy

Pr˘vodci, kte¯Ì zasvÏtili ûivot
Snažíme se, aby průvodci, kteří na takovéto zájez-

dy jezdí, měli k danému místu a kultuře vztah. Velmi
často to jsou lidé, kteří dané ob-
lasti zasvětili svůj život. Napří-
klad paní Ivanka Bakešová.
Odmalička se zabývá Čínou. Je
přední sinoložkou. Tamní lidé jí
skládají poklony, protože čínsky
hovoří lépe a má bohatší slovní
zásobu než oni sami. Paní Bake-
šová provádí naše klienty (ter-
mín „klienty“ ale používám ne-

rad, spíš se hodí říkat „přátele cestovatele“) a ukazu-
je jim Čínu takovou, jaká je. Nejen notoricky známé
atraktivity. Pochopitelně i naši přátelé s ní navštíví
Velkou čínskou zeď, Zakázané město apod., ale také
předměstí Pekingu. Zapadlou vesničku. Jezdí místní
dopravou, která je překvapivě kvalitní. 

Další je Jana Tomíšková. Mnoho let žila v zemích,
kde převládá islám. Umí turecky, arabsky, persky,
urucky, hindsky, sanskrt. Prostě je famózní. Když ji vi-
díte poprvé, kladete si otázku: „Jak tak křehká dívka
může dělat průvodkyni?“  

Nebo Olina Vilímková, ta naše přátele provází pře-
devším po Peru. Je to paní, která se profesně zabývá
původním obyvatelstvem. Rok tam za své peníze uči-
la na indiánské škole daleko od měst. Založila „Na-
daci Inka“, aby lidem v Česku umožnila přispívat pů-
vodním obyvatelům na vzdělání.

NejvÌc, cestuje-li vlastnÌ silou 
Sami na sobě jsme se mnohokrát přesvědčili, že

člověk z toho nejvíc má, cestuje-li vlastní silou. Naše
zájezdy často kombinují klasické druhy přepravy
s přemísťováním se pěšky, na kolech, raftech atd. Na
kolech jezdíme i pouští, např. v Maroku nebo v Tuni-
sku. V Tibetu nebo Bolívi i na nich jezdíme přes hor-
ská sedla ve výškách přes pět a půl tisíce metrů. Dis-
ponujeme speciálním terénním náklaďáčkem české
provenience – značky Ros. Jezdíme s ním napříč Is-
landem nebo Saharou. Už to sice není úplně pohyb
vlastní silou, ale je to o tom poznat pustinu na vlast-
ní kůži. Prožít to, co prožívají černoši, když putují za
prací do Evropy. Jen auto a poušť. Máme na něm na-

loženy zásoby vody a nafty a té-
měř nic jiného. Když jsem jel po-
prvé, byl to pro mne jeden z nej-
větších zážitků. Měl jsem to
štěstí přivézt s sebou přátele,
kteří by se tam jinak nedostali.
Paráda. Napříč Saharou jsme
velmi dobrodružně dojeli až na
jih Libye do pohoří Akakus. Je
celé z černých  pískovcových

S Adventurou do exotiky
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skal bizarně modelovaných erozí. Jsou tam prehisto-
rické malby lidí, kteří zde žili v dobách, kdy tato země
oplývala vodou, bohatou flórou a faunou, společně
s hrochy, nosorožci a krokodýly. Člověk tam může
úžasně intenzivně, až fatálně, pocítit sepětí s příro-
dou. S tím, že se musí spoléhat pouze sám a sám na
sebe. Spoustu zájezdů děláme do hor. S našimi přá-
teli jsme stoupali na nejvyšší horu jižní i západní po-
lokoule, na Aconcaguu (6962 m n.m.). Leží na hrani-
cích Chile s Argentinou. Byl jsem tam už dvakrát. Lo-
ni se nám podařilo, že jsme na vrcholu stanuli úplně
všichni. Šli jsme nadvakrát, dva dny po sobě. 

äkola sport˘ a pohybu v p¯ÌrodÏ
Abychom si mohli dovolit dělat takovéhle věci, mu-

síme mít perfektně připravené průvodce. Proto jsme

před třemi roky v Adventuře založili „Školu sportů
a pohybu v přírodě“. Jejím hlavním posláním je vy-
chovávat průvodce tak, aby splňovali podmínky Živ-
nostenského zákona. Vychováváme horské průvod-
ce a sportovní průvodce se specializací na cyklistiku,
vodní turistiku, rafting a vysokohorskou turistiku. Má-
me kurzy pro horolezecké instruktory. Náplň všech
kurzů je náročná. Je třeba projít mnoha hodinami
výcviku. Všechny obsahují společný blok, a to zákla-
dy průvodcovské teorie, práva kolem průvodcovské
činnosti, základní věci kolem pojištění, techniky ve-
dení lidí, komunikace apod. 

Velmi intenzivnÌ zdravotnick˝ blok
Zdravotnický blok probíhá trochu jinak než školení

Červeného kříže. Také se tam učí, jak se fixuje zlome-
ná ruka, provádí umělé dýchání apod. Je však zamě-
řen na první pomoc v divočině. Účastník kurzu se učí
nejenom to, jak provést vlastní ošetření, ale jak se
rozhodovat. Jak zhodnotit situaci. Zdali nehrozí další
rizika. Na to zapomínají i lékaři u profesionálních zá-

chranek. Prvně by se totiž měli starat o to, jes-
tli nehrozí nějaké nebezpečí jim samotným.
Jestli nespadne další lavina, další balvan
apod. Potom musí vyhodnotit zdravotní situaci.
Kolik je zraněných lidí. Kolik on sám má lidí
k dispozici a jak je může řídit. Vyhodnotit, kteří
lidé jsou nejvíce ohrožení na životě. Tady téměř
bez nadsázky platí heslo: „Kdo křičí, tomu nic
není.“ Lidé mají tendenci jít nejdřív zachraňo-
vat toho, kdo nejvíc křičí, a kdo jen tak tiše leží,
tak jim přijde, že tomu jakoby nic nebude. Ško-

litelé lékaři učí, že tomu bývá obráceně. For-
mou hry vysvětlují, jak se s čím pracuje. Pak
dojde k simulacím možných zranění a nemocí
prostřednictvím figurantů. Kurz končí záchran-
nou akcí, kdy se vyrazí do divočiny. U nás je
mnoho lokalit (a to i v rámci Prahy), do kterých
se dá vyrazit simulovat velký zásah. 

Vysokohorsk· turistika
Speciální blok věnovaný vysokohorské turis-

tice, který jsem absolvoval, je rovněž rozdělen

na tři části. První se odehrávala v Krkonoších a zahr-
novala pohyb v lavinézním terénu. Co se má dělat,
když spadne lavina. Pohyb na skialpinistických lyžích
a vedení skupiny ve skialpovém terénu. Záchranu
z ledovcové trhliny apod. Druhá část byla zaměřená
na pohyb na skalách. Metodický i praktický nácvik le-
zení a jištění. Jak vystupovat ve skupině. Dva a půl
dne bylo věnováno záchraně ve skalním terénu. Když
horolezec nebo turista uvízne ve stěně. Jak jej dostat
dolů. Jak se k němu dostat, přepnout si jej na sebe
a slanit s ním nebo jej vytáhnout nahoru. I tento blok
vyvrcholil noční záchrannou akcí. Byli jsme rozděleni
do pětičlenných družstev zasahujících v padesátime-
trové skalní stěně a vyprošťovali figuranta, který uví-
zl vprostředku. Celé to vyvrcholilo třídenním soustře-
děním v Alpách na ledovci. Zde se nacvičovalo chy-

tání pádu do trhliny a vedení skupiny mezi trhlinami.
Učili jsme se vysvětlovat lidem, jak správě pracovat
s mačkami a cepínem. 

Rafting
Spolupracujeme s mezinárodní  rafterskou organi-

zací. Na konci školení mohou absolventi skládat
zkoušky Mezinárodní raftové federace. Ti nejlepší zí-
skávají osvědčení „vůdce akce“. Ti, kteří nejsou tak
zdatní v komunikaci nebo ve zdravovědě, ale jízdu na
raftu zvládají perfektně, dostávají osvědčení „vedou-
cí lodě“. Ta je opravňuje vést loď, avšak ne celý zá-
jezd. Všichni naši hlavní i pomocní průvodci musí
projít takovýmto školením. Odpovídá to i legislativě,
kdy od října 2004 takovéto akce ze zákona nesmí
průvodcovat člověk bez kvalifikace. Získat ji může
v akreditované škole. Těmi v tuto chvíli jsou Fakulty
tělesné výchovy a sportu a naše „Škola sportu a po-
bytu v přírodě“.

➤➤ www.adventura.cz
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ŘŘeeddiitteellee  cceessttoovvnníí  kkaannccee--
lláářřee  ČČSSAA  AAiirrttoouurrss  ppaannaa
MMaarrcceellaa  TToommssuu  jjsseemm
oosslloovviill  vv ssoouuvviisslloossttii
ss hhllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  aa ppoo--
žžááddaall  oo rroozzhhoovvoorr  zzeejjmméénnaa
kkvvůůllii  oobbllííbbeennýýcchh  eeuurroovvíí--

kkeennddůůmm  ČČSSAA,,    kktteerréé  ssee  cceessttoovvnníímm  aaggeennttuurráámm  ddoobbřřee
pprrooddáávvaajjíí..

Šíří eurovíkendů ČSA Airtours patří na samou špič-
ku cestovních kanceláří operujících v Česku Evropu.
Eurovíkendy jsou již po řadu let jedním z našich hlav-
ních produktů už proto, že se dominantně zabýváme
individuální turistikou. Jsou vděčným produktem, ne-
boť klienti cestují v průběhu celého roku. Není zde
tak patrná sezonnost. Trvale se létá i do řady desti-
nací, u nichž by se nepředpokládalo, že o ně v zimě
bude tak veliký zájem. Je běžné, že lidé v zimě cestu-
jí do skandinávských zemí i do pobaltských republik. 

JJaakkýý  jjee  vvzzttaahh  mmeezzii  nnáárrooddnníímm  ddoopprraavvcceemm  aa vvaaššíí  cceess--
ttoovvnníí  kkaanncceelláářříí??

Velmi úzký. Naše spolupráce se odvíjí už od faktu,
že jsme jeho dceřinou společností, která má prioritně
za úkol zajišťovat aranžmá služeb v destinacích, kam
pasažéři Českých aerolinií létají. Nejedná se pouze
o eurovíkendy, ale o daleko širší segment trhu. Kvali-
ta našich služeb je stěžejní už proto, že České aeroli-
nie samy o sobě nabízejí vysoce kvalitní produkt, dí-
ky němuž úspěšně konkurují daleko větším leteckým
přepravcům. Tzn., že ČSA Airtours musí být schopen
nabídnout neméně kvalitní služby v místech pobytu.
V letošním roce jsme udělali další výrazný krok do-
předu. Připravili jsme se a prostřednictvím české po-
bočky jsme byli úspěšně certifikováni na manage-
ment jakosti ISO 9001:2000 renomovanou britskou
společností Bureau Veritas Quality International. 

ZZmmíínniill  jjssttee,,  žžee  sslluužžbbyy  aa zzáájjeezzddyy  zzaajjiiššťťuujjeettee  ii mmiimmoo  EEvv--
rrooppuu,,  ccoožž  ddoo  zznnaaččnnéé  mmíírryy  vvyyppllýývváá  ii zz ttoohhoo,,  žžee  ČČeesskkéé
aaeerroolliinniiee  jjssoouu  úússppěěššnnoouu  ssoouuččáássttíí  cceelloossvvěěttoovvéé  aalliiaann--
ccee  SSkkyyTTeeaamm..  

Našimi zákazníky jsou lidé, kteří po nás požadují
i řadu dalších i velmi vzdálených destinací. V tomto
ohledu se snažíme maximálně vytěžit z výhod spolu-
práce ČSA v rámci aliance SkyTeam. Největší spolu-
práci nad rámec destinací ČSA z tohoto pohledu má-
me s Air France v oblasti Karibiku. Možnosti spolu-
práce v rámci SkyTeamu jsou široké a fungují i opač-
ným směrem do České republiky. V incomingu jsme
byli ještě úspěšnější než u pasivního cestovního ru-
chu. Velký podíl na výkonech, vedle individuální tu-
ristky, měla turistika kongresová. V roce 2003 jsme
zajišťovali řadu konferencí, přičemž největší z nich
byla pražská konference evropských odborářů, které
se zúčastnilo kolem tisíce lidí. Nejvíce k nám jezdí li-

dé z Velké Británie, Irska, Kanady a slibně začíná na-
růstat příjezdová turistika z USA a Skandinávie. 

JJaakkýý  ppooddllee  vvááss  bbuuddee  rrookk  22000044??
Přál bych si, aby rok 2004 byl neméně úspěšný než

rok 2003, kdy se nám podařilo dosáhnout čtyřiceti-
procentního nárůstu tržeb. Je ale spousta věcí, které
mohou průběh roku ovlivnit. Cestovní ruch je velmi
citlivý na mezinárodní situaci. Určitě ale uděláme vše
pro to, aby rok 2004 byl pro nás úspěšný. 

➤➤ www.airtours.cz

MMaarrcceell  TToommssaa

CestovnÌ kancel·¯ 
»SA Airtours

byla zaloûena 1.9.1989 jako souË·st teh-
dejöÌch »eskoslovensk˝ch aeroliniÌ

s.p. Od 1.1.1995 je samostatn˝m pr·v-
nÌm subjektem, dce¯inou spoleËnostÌ »e-
sk˝ch aeroliniÌ a.s., kterÈ jsou jejÌm jedi-
n˝m akcion·¯em. HlavnÌm p¯edmÏtem
podnik·nÌ jsou komplexnÌ sluûby v ob-
lasti cestovnÌho ruchu p¯i cestov·nÌ do
i ze zahraniËÌ v r·mci  rekreaËnÌ i ob-

chodnÌ turistiky, l·zeÚskÈ i kongresovÈ
turistiky, v oblasti incentivnÌch firemnÌch
program˘ a p¯i skupinovÈm i individu·l-

nÌm cestov·nÌ. 

SluûebnÌ cesty
»SA Airtours poskytuje komplexnÌ 

¯eöenÌ p¯i zajiöùov·nÌ sluûeb cestovnÌho
ruchu: sluûebnÌ cesty, v˝jezdnÌ zased·nÌ,
konference, kongresy, zamÏstnaneckÈ
dovolenÈ a ostatnÌ sluûby souvisejÌcÌ
s jednotliv˝mi segmenty cestovnÌho 

ruchu. 

NabÌdka pobytov˝ch z·-
jezd˘ na zimu 2003/2004

Aruba, Bali, Barbados, Dominik·nsk· re-
publika, Egypt, Kanada, Kuba, Kypr, Li-
banon, Maledivy, Malta, Mauricius, Sey-
chely, SpojenÈ arabskÈ emir·ty, SrÌ Lan-

ka, USA, äpanÏlsko, ÿecko.

NabÌdka eurovÌkend˘ 
na zimu 2003/2004

Amsterdam, AthÈny, Barcelona, Ben·t-
ky, Brusel, Budapeöù, Cork (Irsko), Du-

blin, Edinburgh, Helsinky, Istanbul, Ko-
daÚ, Lond˝n, Madrid, Moskva, Oslo, Pa-

¯Ìû, Riga, ÿÌm, Sankt PetÏrburg,
Stockholm, Talin, Vilnius. 

VÌkendovÈ pobyty v ostat-
nÌch metropolÌch

K·hira, Monteral, New York, Toronto. 

c e s t o v n Ì  k a n c e l · ¯
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»SA Airtours 
kvalitou
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CCeessttoovvnníí  kkaanncceelláářř  AATTIISS,,  ssppeecciiaalliissttaa  nnaa  ppoobbyyttyy
vv ČČeesskkuu,,  nnaa  SSlloovveennsskkuu  aa vv eevvrrooppsskkýýcchh  ssttřřeeddiissccíícchh,,
nnaa    cchhaattyy,,  ppeennzziioonnyy,,  hhootteellyy,,  lláázznněě,,  dděěttsskkoouu  rreekkrreeaa--
ccii  aa ffiirreemmnníí  aakkccee  ppřřeeddssttaavviillaa  33..  pprroossiinnccee  22000033  nnaa
ttiisskkoovvéé  kkoonnffeerreennccii  vv hhootteelluu  PPyyrraammiiddaa  vv PPrraazzee  ssvvoouu
bboohhaattoouu  kkaattaallooggoovvoouu  nnaabbííddkkuu  ppoobbyyttůů    „„LLeettnníí  ddoo--
vvoolleennáá  22000044““,,  oobbssaahhuujjííccíí  ttéémměěřř  550000  ppoobbyyttoovvýýcchh
mmíísstt  vv ČČeecchháácchh,,  nnaa    MMoorraavvěě  aa nnaa  SSlloovveennsskkuu,,  ddooppll--
nněěnnoouu  oo ppoobbyyttyy  vv eevvrrooppsskkýýcchh  lleettoovviissccíícchh..  JJeejjííhhoo
oobbcchhooddnnííhhoo  aa pprroodduukkččnnííhhoo  řřeeddiitteellee  PPeettrraa  KKrrččee
jjsseemm  oosslloovviill  ss ttíímm,,  ccoo  bbyy  zz kkaattaalloogguu  AATTIISS  ddooppoorruuččiill..

Vzhledem k velmi široké nabídce pobytů uvede-
ných v katalogu (lázně, pobyty pro seniory, dětské
tábory, rodinné pobyty, chalupy, pobyty s progra-
mem, víkendy apod.) je to bez podrobné znalosti
představ a potřeb zákazníka téměř nemožné. Zá-
kazníkovi je však možné doporučit, aby se v první
fázi výběru zaměřil na zajímavé katalogové projekty
ATIS, neboť se osvědčily v uplynulé sezoně. Tato
nestandardní nabídka může být velmi příjemným
sdělením, které v katalozích konkurenčních cestov-
ních kanceláří nenajde. Jedná se o tyto projekty:

Dovolen· s dÏtmi
Obsahuje mnoho výhod pro rodiny s dětmi v za-

řízeních splňujících speciální podmínky pro pobyt
s dětmi. Mimo jiné např.:  dítě do 5 let zdarma,
50% sleva pro děti do 15 let, slevy školákům s vy-
znamenáním, těhotným ženám  aj.

Dovolen· pro zral˝ vÏk
U těchto programů jsou vytvořeny nadstandardní

podmínky pro pobyt seniorů – včetně dětí. Jsou
zde cenová zvýhodnění typu  „7 nocí za cenu šes-
ti“,  „14 nocí za cenu jedenácti“,  „pobyt s plnou
penzí za cenu polopenze“ a mnoho dalších.  

ZÌskejte zdarma znaËkov˝ fotoapar·t
Minolta 

Tím, že si klient vyberete jeden z mnoha pobytů
z katalogu ATIS, který je označen značkou
„MINOLTA“, získá fotoaparát v hodnotě 1500 Kč. 

Slevy ATIS
jsou tvořeny širokým spektrem možností od 5%

až po získání pobytu úplně zdarma. Např. slevy pro
držitele karet YES, CCS BONUS. Nechybí slevy pro
novomanžele, velké rodiny s dětmi, seniory, neza-
městnané, zdravotně a tělesně postižené, z druhé-
ho týdne pobytu aj.

Dovolen· jako na z·mku  
Program all inclusive „ATIS PLUS - Jezme, pijme,

užívejme“  umožňuje ve vybraných hotelích k poby-
tu přikoupit neomezenou konzumaci (vč. alkoho-
lických nápojů) a čerpání dalších hotelových slu-
žeb. Jde o ideální nabídku v případě, že pobyt je
určen coby dárek blízkým, nebo když se klienti na
své dovolené nechtějí omezovat. 

Pobyty ATIS jsou nejdostupnějším turistickým
produktem na českém trhu. Obsahují pojištění
u Pojišťovny Kooperativa a.s. a jsou prodávány na
pultech více než patnácti set cestovních kanceláří
a cestovních agentur, které jsou označeny žlutoze-
lenou samolepkou „Autorizovaný prodejce pobytů
ATIS“. Je možné si napsat o náš barevný katalog
na naši adresu.

Zpravidla každou poslední středu v měsíci se konají
klubové dny Asociace cestovních kanceláří České re-
publiky (ACK ČR). Listopadový, ve středu 26. 11., se
uskutečnil v pražském hotelu Pyramida. První část
programu, věnovanou přípravám novely zákona
159/1999 Sb., řídil předseda ACK ČR PhDr. Michal

Šeba a nešetřil skepticismem
na adresu předkladatele záko-
na. Mj. konstatoval, že další
a další varianty novely přichá-
zejí na představenstvo ACK ČR v takovém sledu, že to
se zpravidla až ex post (a bylo tomu tak i přímo na
klubovém dnu 26. 11. 2003) dozvídá, že připomín-
kuje již neaktuální verzi. Vzdor tomu vrchní ředitelka
sekce cestovního ruchu Ministerstva pro místní roz-
voj ČR Ing. Elfmarková poděkovala členům předsta-
venstev obou asociací cestovních kanceláří za velkou
pomoc při přípravě zákona a informovala je, že nove-
la je téměř připravena k předložení vládě k projedná-
ní. Konstatovala, že nezůstává mnoho sporných míst,
a ta, která dosud přetrvávají, se jistě podaří dotáh-
nout ještě v průběhu legislativního procesu.

Druhou část klubového dne věnovanou dopravě
moderoval místopředseda ACK ČR Ing. Petr Tiefen-
böck. Hosté z Ministerstva dopravy a spojů ČR,
ČESMADu, ČSAD SVT a Českých drah ve svých vy-
stoupeních hovořili o vlivu, který bude mít květnový
vstup Česka do Evropské unie v oblasti dopravy. 

➤➤ www.ackcr.cz

Klubov˝ den
ACK »R

CCKK  AATTIISS  AA..SS..
Fügnerova 7, 792 11 BRUNTÁL
tel.: 554  787 111, mobil: 602 704 804, 
603 562 640 nebo 777 206 653
e-mail: dispecink@atis.cz
➤➤ www.atis.cz

„„NNeezzaappoommeeňňttee  ddoommaa  ssvvééhhoo  ppssaa  aa kkoolloo““
Na 80 % pobytů ATIS je možné mít s sebou psa 

a úschovu vlastních kol ATIS zajistil zdarma. 

LetnÌ 
dovolen· 
s Atisem

Garance ñ novÏ proti insol-
venci pojiötÏno u Generali
pojiöùovna a.s. ñ Ë. smlouvy

1710000003
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RRoozzhhoovvoorr  ss ggeenneerráállnníímm  řřeeddiitteelleemm  ČČeeddookkuu
IInngg..  MMiirroossllaavveemm  RReesseemm,,  zzvveeřřeejjnněěnnýý  ppoodd
nnáázzvveemm  „„BBěěhh  nnaa  ddlloouuhhoouu  ttrraaťť““ppřřeedd  ttřřeemmii
rrookkyy  vv pprrvvnníímm  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  22000022
jjsseemm  tteehhddyy  zzaaččaall  kkoonnssttaattoovváánníímm,,  žžee  nneejjeenn
pprroo  pprroosslluulloosstt  zznnaaččkkyy,,  aallee  ii pprroo  ssvvoouu  ssttaabbii--
lliittuu  jjee  ČČeeddookk  vvííttaannýýmm  oobbcchhooddnníímm  ppaarrttnnee--
rreemm..  TTaakkžžee,,  ppaannee  ggeenneerráállnníí,,  jjaakk  ssee  ČČeeddoo--
kkuu  bběěžžeelloo  vv rrooccee  22000033??

Byla to opravdu podivná sezona, nicmé-
ně pro Čedok úspěšná. Podle statistik
údajně došlo k celkovému poklesu trhu, Čedoku ale
přitom zákazníků oproti předloňsku přibylo. Prodej
dovolených se díky mezinárodní situaci rozjížděl vel-
mi pomalu. Mnoho klientů čekalo s jejich nákupy.
Žádné cestovní kanceláři přirozeně nedělá radost,
když do poslední chvíle neví, jestli naplní objednaná
letadla a hotelové pokoje. Pro subjekty, které nedis-
ponují dostatečným provozním kapitálem, může být
taková situace fatální.

KKoonnččíí  ppooooll  ppoojjiissttiitteellůů  cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí..  PPřřiipprraa--
vvuujjíí  ssee  zzmměěnnyy  ZZáákkoonnaa  115599//11999999  SSbb..  BBllíížžíí  ssee  vvssttuupp
ddoo  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee..  JJaakkýý,,  ii zz ttoohhoottoo  ppoohhlleedduu,,  bbuuddee  pprroo
cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee  rrookk  22000044??

Stále je v Česku téměř tisíc cestovních kanceláří.
Nabídka převyšuje poptávku, takže jsou ceny zájez-
dů nesmyslně nízké a generují minimální zisk. Sdru-
žení pojistitelů vzniklo na společenskou objednáv-
ku. Mělo téměř monopol, a tudíž i nepsanou po-
vinnost pojistit skoro každého. Teď
se trh uvolní a pojišťovny
si budou vy-

bírat. Dá se očekávat, že některé
cestovní kanceláře pojištění nezís-
kají a budou muset skončit.  Podle
informací z tisku  Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR licenci pro příští se-
zonu nevydá několika desítkám ces-

tovních kanceláří.

VV rrooccee  22000000  ssee  ČČeeddookk  ssttaall  aakkcciioonnáářřeemm  lleetteecckkéé  ssppoo--
lleeččnnoossttii  TTrraavveell  SSeerrvviiccee..  LLeettooss  zzíísskkaall  ppaaddeessááttiipprroo--
cceennttnníí  ppooddííll  vv cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřii  EESSOO  ttrraavveell  aa vvaaššee
mmaatteeřřsskkáá  ffiirrmmaa  UUnniimmeexx  mmáá  ppooddííll  vv cceessttoovvnníí  kkaanncceelláá--
řřii  CCaannaarriiaa  TTrraavveell..  CCoo  ttíímm  sslleedduujjeettee??  

Čedok je cestovní kanceláří s nejširší nabídkou zá-
jezdů. Nebráníme se ale úzké spolupráci, případně
majetkovému propojení se specializovanými touro-
perátory. Např. u exotických zájezdů jsme takového
partnera našli v cestovní kanceláři ESO travel,
s nímž jsme již několik let spolupracovali při tvorbě
některých poznávacích zájezdů. Totéž platí o Kanár-
ských ostrovech a Canarii Travel. Čedok je univerzál-
ní  cestovní kanceláří s tradicí a zázemím. ESO travel
a Canaria Travel pak jsou naprostou  špičkou ve
svých oborech, takže je nejen obchodně prospěšné,

ale i ve prospěch klientely užitečné tento potenciál
spojit. Obdobné trendy lze pozorovat i v zahraničí.

JJaakkéé  aallee  vvnníímmááttee  hhllaavvnníí  ttrreennddyy  uu nnááss  ddoommaa  vv ččeesskkéémm
oouuttggooiinngguu  vv ppoosslleeddnníímm  oobbddoobbíí??

Jednoznačně roste podíl leteckých zájezdů na úkor
autokarových. Autobusy budou jezdit nadále přede-
vším poznávací okruhy. Stále méně lidí je ochotno
trávit na cestě k moři desítky hodin. Už i v případě
Chorvatska zaznamenáváme rostoucí zájem o leta-
dla. Další dlouhodobou tendencí je, že přibývá lidí,
kteří s námi jezdí na dovolenou vícekrát než jednou
ročně a že přibývá i těch, kteří vyhledávají ubytování
ve vícehvězdičkových kapacitách.

LLeetteecckkáá  ssppoolleeččnnoosstt  TTrraavveell  SSeerrvviiss,,  jjeejjíímmžž  jjee  ČČeeddookk
aakkcciioonnáářřeemm,,  mmáá  zzaa  sseebboouu  ddaallššíí  vveellmmii  úússppěěššnnoouu  ssee--
zzoonnuu..  

Ano, má sedm letadel a je bezkonkurenčně nej-
úspěšnější charterovou společností u nás. Je ote-
vřena všem partnerům - cestovním kancelářím, kte-
ré o její služby projeví zájem. Je vytěžována v létě
i v zimě a díky tomu své služby může nabízet za mi-
mořádně příznivé ceny. Na této skutečnosti pak pro-
fituje Čedok i jeho klienti. Travel Servis pro příští rok
přidává lety např. do Maroka, do španělské Andalu-
sie, na tuniskou Džerbu, na západní Krétu, na ostrov
Lefkada a na Sicílii. Z dálkových cílů je to brazilská
Fortaleza, Srí Lanka a Mauricius. 

SS ččíímm  ČČeeddookk  vvssttuuppuujjee  ddoo  rrookkuu  22000044??
S oprávněným optimismem podloženým čtyřia-

osmdesátiletou tradicí značky Čedok, zkušenostmi
i silným kapitálovým zázemím skupiny UNIMEX
Group s více než destimiliardovým obratem, jejímž
je Čedok, a.s. součástí. Co se týče produktu v oblas-
ti outgoiongu, výrazně rozšiřujeme nabídku pobytů
v Egyptě a v Bulharsku. Přidali jsme novinky v oblas-
ti aktivní dovolené, např. kombinace pobytů v ho-
rách a u jezer v Alpách a v Pyrenejích a také maďar-
ské lázně. Pro nadcházející léto jsme „objevili“ např.
Maroko, Venezuelu a Grónsko. Přidali jsme pozná-
vací zájezdy, např. do Irska, do Pobaltí a do východ-
ního Turecka. Tím to ale určitě nekončí, protože ve
světě dovolených je stále co objevovat.

➤➤ www.cedok.cz

IInngg..  MMiirroossllaavv  RReess

S opr·vnÏn˝m
optimismem
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NNaa  ppaannaa  VVllaassttiimmiillaa  SSvvěěttllííkkaa,,  jjeeddnnaatteellee  cceessttoovvnníí  kkaann--
cceelláářřee  HHeelliiooss..vviiaa,,  mmoohhuu  pprroozzrraaddiitt,,  žžee  jjee  jjeeddnníímm  zzee  ssttěě--
žžeejjnníícchh,,  kktteeřříí  mmnnee  ppřřiimměěllii  vvyyddáávvaatt  PPrrůůvvooddccee  llaabbyyrriinn--
tteemm  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  VVššuuddyybbyyll..  JJee  ttoommuu  jjiižž  vvííccee  nneežž
ttřřii  rrookkyy,,  ccoo  jjssmmee  ssppoolluu  ddáávvaallii  ddoohhrroommaaddyy  ččlláánneekk  pprrvv--
nnííhhoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  rrookkuu  22000011  nnaazzvvaannýý::  „„ŠŠeessttáá--
kkoovvýý  oobbcchhoodd  aanneebb  CCeessttoovvnníí  kkaanncceelláářř““..  NNaa  ttoo,,  ccoo  jjee
pprráávvěě  ss jjeehhoo  „„ššeessttáákkoovvýýmm  oobbcchhooddeemm““,,  jjsseemm  ssee  jjeejj  zzee--
ppttaall  kkoonncceemm  rrookkuu  22000033..

Čas utíká velmi rychle. Za námi je další rok práce.
A protože se má stále něco dít, neseděli jsme se za-
loženýma rukama. Jedním z „činů roku“ byl vstup
mých dlouhodobých „tichých“ spolupracovníků jako
jednatelů do cestovní kanceláře Helios.via s.r.o.

Jak mnozí ze čtenářů Všudybylu ví, Helios.via se za-
bývá jak výjezdy českých klientů do zahraničí, tak pří-
jezdy zahraničních do Česka. V té první oblasti jsme
zjistili, že řada zákazníků daleko více využívá služeb
internetu a dokáže si v evropských přímořských leto-

viscích zajistit svoji dovolenou sama, ve druhé pak
ověřili, že se dají dobře nabízet i jiná místa než jen
Praha. Takže v pohodě pokračujeme v obou oblas-
tech i v roce 2004.

PPrroo  rrookk  22000044  jjssttee  ssee  rroozzhhooddllii  rroozzššíířřiitt  ssvvéé  sslluužžbbyy  oo ddoo--
pprraavvuu  mmiikkrroobbuusseemm  88++11..  

Po lehké úvaze jsme došli k tomu, že by to mělo být
IVECO DAILY, a to vzhledem k prostoru, který nabízí.
Mikrobus byl v republice rychle, ale dost jsme naše
dodavatele potrápili svými požadavky na jeho vyba-
vení. Nicméně výsledek, který můžete vidět na obráz-
cích, nám připadá zdařilý. Mikrobus má všechny se-
dačky pro cestující sklopné jako v autobusu. Opěrky
mezi sedadly vytvářejí dojem soukromí. Dostatečný
prostor pro nohy dává tomuto vozu výborné předpo-
klady i pro cesty do zahraničí. Zavazadla jsou ulože-
na v samostatném prostoru, odděleném od cestují-
cích přepážkou. Pro komfort cestujících je v mikrobu-
su nezávislá klimatizace, rádio s mikrofonem a tele-
vize s videem. 

Mikrobus s mo-
torem o síle 146
Hp a šestistupňo-
vou převodovkou
dává záruku, že
jízda bude svižná
i při plném nalo-
žení vozu. Tempo-
mat zklidní jízdu
na dálnici a elekt-
ronová kola zlepší
v letních měsících
image vozu. Věří-
me, že naši zákaz-
níci budou s našimi službami spokojeni. Pro tuzem-
ské cestovní kanceláře či agentury nabízíme svozy
k autobusům nebo samostatné cesty v tuzemsku
i do zahraničí. Incomingářům nabízíme transfery
a využití vozu pro výlety. Své služby nabízíme i hote-
lům, firmám mimo oblast cestovního ruchu i indivi-
duálním zájemcům. Jsme připraveni poskytovat kva-
litní služby za výhodné smluvní ceny. Věříme, že o na-
še služby projevíte zájem. 

IVECO ante portas!

PF 2004
Dlážděná 5, 110 00 Praha 1

tel.: 224 238 173 – 52,
fax: 222 246 348

e−mail: heliosvia@heliosvia.cz

wwwwww..hheell iioossvviiaa..cczz

Outgoing:
ZIMA –Andorra,  

Rakousko

LÉTO
–Itálie, 
Španělsko,
Chorvatsko
–poznávací
zájezdy po Evropě

Incoming:
–kompletní služby
pro zahraniční turisty

Incentiva:
–kompletní služby

pro malé i velké    
společnosti

MIKROBUS  
IVECO 8+1

–luxusní 
interiér, sklop−

ná sedadla,
televize

–možnost dopravy 
po ČR i do zahraničí

Quo vadis, 
Helios.via
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SS ppaanneemm  RRoommaanneemm  ŠŠiimmkkeemm,,  řřeeddiitteelleemm  cceessttoovvnníí
kkaanncceelláářřee  PPaarrkkaamm  HHoolliiddaayy’’ss,, ssii  ppoovvííddáámmee  oo zzeemmii  SSlluu--
nneeččnnííhhoo  bbřřeehhuu,,  PPlliisskkyy  aa kkvvaalliittnnííhhoo  vvíínnaa..  PPaarrkkaamm  HHoollii--
ddaayy’’ss ssee  ddoommiinnaannttnněě  pprrooffiilluujjee  jjaakkoo  ttoouurrooppeerrááttoorr  nnaa
BBuullhhaarrsskkoo..  BBuullhhaarrsskkoo  jjee  zz ttuurriissttiicckkééhhoo  hhlleeddiisskkaa  vveellmmii
zzaajjíímmaavvoouu  aa uu ččeesskkýýcchh  oobbččaannůů  ččíímm  ddááll  oobbllííbbeenněějjššíí
ddeessttiinnaaccíí..  PPaannee  ŠŠiimmkkuu,,  jjaakkáá  bbyyllaa  vvaaššee  llooňňsskkáá  sseezzoonnaa
vv BBuullhhaarrsskkuu??

Považuji ji za nejlepší, jakou jsme kdy měli. Každý
týden jsme tam odlétali po dvou plně obsazených le-
tadlech z Ostravy a Brna a po třech charterových le-
tech z Prahy. Samo o sobě už navýšení počtu klientů
svědčí o tom, že zájem o Bulharsko opět stoupl a že
se naší cestovní kanceláři dařilo.

ČČíímm  bbuullhhaarrsskkéé  ppoobbřřeežžíí  ČČeerrnnééhhoo  mmoořřee  ččeesskkoouu  kklliieennttee--
lluu  ttoolliikk  ppřřiittaahhuujjee??

Pokud to vztáhnu na sebe, do Bulharska jsem přijel
poprvé v roce 1994. A přesto, že podmínky pro provo-
zování aktivit cestovního ruchu, včetně jeho infras-
truktury, od té doby k současnosti stouply o dvě stě
procent, už tehdy, jako teď, to byla jakási všeobjíma-
jící pohoda, která okamžitě dýchne na českého turis-
tu, přírodní a klimatické podmínky a pohostinnost
místních lidí. Dále fakt, že si vzájemně rozumíme a že
tam jsou pro nás velice příznivé cenové relace. 

NNaa  zzaaččááttkkuu  jjsseemm  zzmmíínniill  SSlluunneeččnníí  bbřřeehh  aa PPlliisskkuu..
To je tradiční věc a doufám, že zůstane i v nastávají-

cích sezónách. Naši klienti si užívají černomořských
slunečných břehů, ale i již zmíněných kvalitních bul-
harských brandy a vín. Zpravidla si je pak odváží sebou
domů jako suvenýry a vzpomínku na Bulharsko.

AAnnoo,,  zzpprraavviiddllaa  jjaakkoo  pprrcchhaavvoouu  vvzzppoommíínnkkuu  nnaa  BBuullhhaarr--
sskkoo,,  ttaakkžžee  ssee  uužž  vveellmmii  zzááhhyy  ttěěššíí  nnaa  ddaallššíí  lleettnníí  ddoovvoollee--

nnoouu  ss cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářříí  PPaarrkkaamm  HHoolliiddaayy’’ss uu ČČeerrnnééhhoo
mmoořřee,,  aabbyy  ssppoolluu  ss nnaassáávváánníímm  mmííssttnníí  aattmmoossfféérryy  ddooppll--
nniillii  zzáássoobbyy..  ČČeeššttíí  ((aa ii oossttaattnníí))  ttuurriissttéé  aallee  mmaajjíí  BBuullhhaarr--
sskkoo  rrááddii  nneejjeenn  pprroottoo,,  žžee  zzddee  mmoohhoouu  mmíítt  lleevvnněě  nnaakkoouu--
ppeennoo,,  aallee  ii kkvvůůllii  oopprraavvddoovvýýmm  sslluunneeččnníímm  bbřřeehhůůmm,,  ppíí--
sseeččnnýýmm  pplláážžíímm  aa nneemméénněě  oopprraavvddoovvýýmm  mmoořřsskkýýmm  vvll--
nnáámm,,  kktteerréé  jjiinnddee  uu tteeppllýýcchh  eevvrrooppsskkýýcchh  mmoořříí  bbýývvaajjíí
zzřřííddkkaakkddyy..

Ano tím je Bulharsko rovněž zajímavé. Málokdy je
tam moře úplně bez vlnek. Povětšinou tam odpoled-
ní vítr, zvaný bris, žene vlny ke břehu. Dovádějí v nich
děti i dospělí. Není výjimkou, že se zvedají do půldru-
hametrové výše. Všichni vyhlížejí ty největší. Moře je
velice čisté už proto, že na pobřeží není žádná fabri-
ka, která by jej znečišťovala.

BBuullhhaarrsskkoo  ssee  ssttaalloo  nneejjeenn  nneejjoobbllííbbeenněějjššíí  ččeerrnnoommoořř--
sskkoouu  kkoouuppaaccíí  ddeessttiinnaaccíí  pprroo  ččeesskkoouu  kklliieenntteelluu,,  aallee  ii pprroo
eevvrrooppsskkoouu  aa zzeejjmméénnaa  zzááppaaddooeevvrrooppsskkoouu..  SSppoouussttaa  iinn--
vveessttoorrůů  zz NNěěmmeecckkaa  aa ddaallššíícchh  zzeemmíí  zzddee  iinnvveessttuujjee  ddoo
iinnffrraassttrruukkttuurryy  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu..  BBuullhhaarrsskkuu  jjee  ppřřeedd--
ppoovvííddáánnaa  vveellkkáá  bbuuddoouuccnnoosstt..

To je další věc a pro nás možná i trochu nebezpeč-
ná. Vyhlášené letovisko Sluneční Pobřeží už v roce
2004 nabízíme především klientům, kteří vědí, že je
sice vyjde dráž, ale že jim tam budou poskytovány
služby na evropské úrovni čtyř až pěti hvězdiček. Slu-
neční Pobřeží je už zcela přebudováno do západoev-
ropského stylu.

AAllee  PPaarrkkaamm  HHoolliiddaayy’’ss uummíí  ssvvéé  kklliieennttyy  vvoozziitt  nneejjeenn  ddoo
lluuxxuussnníícchh  zzaařříízzeenníí,,  aallee  ii ddoo  ssttřřeeddiisseekk,,  kktteerréé  ssii  pprroo  nnááss
ssttaarrššíí  zzaacchhoovvaallyy  aažž  ttéémměěřř  nnoossttaallggiicckkyy  ppůůvvooddnníí  kkoolloorriitt..
DDoo  ppeennzziioonnkkůů  aa ssoouukkrroommíí,,  kktteerréé  mmaajjíí  ssiiccee  oossoobbnněějjššíí
rráázz,,  aallee  zzáárroovveeňň  jjssoouu  cceennoovvěě  ddaalleekkoo  ddoossttuuppnněějjššíí..
ZZvvllááššttěě  vv pprrvvooppooččááttkkuu  ssee  ČČeesskkéé  rrooddiinnyy  ddoo  BBuullhhaarrsskkaa

Bulharsko
i v roce 2015

Parkam Holidayís
CestovnÌ kancel·¯ Parkam 

Holidayís poskytuje od svÈho vzni-
ku v roce 1994 komplexnÌ sluûby
zajiötÏnÌ dovolen˝ch v Bulharsku,
It·lii, Rakousku a Chorvatsku. Vy-
branÈ lokality nerozöi¯uje o dalöÌ

zemÏ, ale dÌky d˘slednÈ specializa-
ci zlepöuje a zkvalitÚuje poskytova-
nÈ sluûby v dan˝ch destinacÌch ke

spokojenosti sv˝ch klient˘. 

Bulharsko
U Bulharska, kam cestovnÌ kance-
l·¯ Parkam Holidayís kaûdoroËnÏ

p¯epravuje nejvÌce turist˘ vlastnÌmi
charterov˝mi lety, si turistÈ mohou
vybrat z jeho jiûnÌ Ë·sti od zn·mÈ-
ho SluneËnÌho Pob¯eûÌ, aû po civili-
zacÌ a turismem nep¯Ìliö dotËenou
p¯Ìrodu v Achtopolu. Pro svÈ p¯e-
v·ûnÏ pÌseËnÈ pl·ûe s pozvoln˝m
vstupem do mo¯e a nÌzkÈ ceny za
sluûby a zboûÌ je rekreace v Bul-

harsku vhodn· p¯edevöÌm pro rodi-
ny s dÏtmi. St·le ËastÏji ji vyhled·-

vajÌ ti, kte¯Ì si chtÏjÌ dovolenou
proûÌt u ËistÈho mo¯e a bez vel-

k˝ch finanËnÌch v˝daj˘. 

It·lie
It·lie je druh˝m mÌstem, kde 

cestovnÌ kancel·¯ Parkam 
Holidayís zajiöùuje od kvÏtna aû do

z·¯Ì letnÌ pobyty. MimosezonnÌ
termÌny (kvÏten, Ëerven, z·¯Ì) vy-
uûÌvajÌ p¯edevöÌm ökoly, sportovnÌ
kolektivy a lidÈ v d˘chodovÈm vÏ-
ku. V tomto obdobÌ je zde menöÌ
turistick˝ ruch a lze si vychutnat

pÏknÈ a klidnÈ prost¯edÌ mÏsta l·-
zeÚskÈho typu. V blÌzkÈm okolÌ

pobytov˝ch mÌst je moûno navötÌ-
vit mnoûstvÌ historick˝ch pam·tek. 

Rakousko
Rakousko je z·leûitostÌ zejmÈna

zimnÌ sezÛny ñ milovnÌk˘ zimnÌch
sport˘, i kdyû, i poËet letnÌch 
turist˘ se neust·le zvyöuje. 

PestrostÌ sportovnÌho vyûitÌ a kvali-
tou letnÌho odpoËinku, pat¯Ì Ra-

kousko mezi nejkvalitnÏji p¯iprave-
nÈ destinace. Proto nechybÌ ani

v letnÌ nabÌdce cestovnÌ kancel·¯e
Parkam Holidayís.

Chorvatsko
Chorvatsko se tÏöÌ velkÈmu z·jmu
Ëesk˝ch turist˘. L·k· je pr˘zraËn·

voda, panensk· p¯Ìroda, dobrÈ
sluûby i relativnÏ kr·tk· cesta

k mo¯i. Lokalita, kde leûÌ kapacity
cestovnÌ kancel·¯e Parkam 

Holidayís je vhodn· i pro ty, kte¯Ì
pot¯ebujÌ ozdravn˝ pobyt u mo¯e

(astma, koûnÌ choroby atd.), 
protoûe miner·lnÌ sloûenÌ vody

a vliv slunce zde m· lÈËebnÈ 
˙Ëinky.
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vvyypprraavvoovvaallii  nneejjeenn  kkvvůůllii  mmoořřii  aa jjiissttéé  nnoossttaallggiiii,,  aallee  ppřřee--
ddeevvššíímm  kkvvůůllii  vvýýhhooddnnýýmm  cceennoovvýýmm  rreellaaccíímm..

Pochopitelně, ceny mírně stoupají i v Bulharsku,
ale řekl bych, že pomaleji, než rostou příjmy českých
občanů. Vzhledem k tomu, že se tam ceny pohybují
v desítkách korun, deset procent inflace není tak vel-
ké navýšení, aby české klienty odradilo a Bulharsko
je přestalo zajímat.

TTaakk..  AA tteeďď  mmii  ddoovvoollttee  jjeeddnnuu  oopprraavvdduu  zzáá--
lluuddnnoouu  oottáázzkkuu..  CCoo  jjssttee  ppřřiipprraavviillii
nnaa  sseezzóónnuu  rrookkuu  22001155??

Věřím, že i tato sezóna přijde na
pořad dne. Když jsme zakládali cestov-
ní kancelář Parkam Holiday’s a rozjížděli
Bulharsko, budovali jsme ji poctivě, aby
nám vydržela hodně dlouho. Do příštích
let bychom chtěli stále udržovat to, co
děláme doteď. Spíše brát pěkné penzio-

ny s kapacitou mezi dvaceti až čtyřiceti lůžky a ve vel-
kých hotelech jen pár pokojů pro klientelu, která si je
vysloveně žádá. Věřím, že i v roce 2015 si budeme
s našimi provizními prodejci stejně dobrými a vítaný-
mi obchodními partnery, jako je tomu dnes. Proto
bych jim chtěl i prostřednictvím prvního Všudybylu
roku 2004 poděkovat, protože i do budoucna s námi
dominantní část klientů pojede právě jejich prostřed-
nictví. Nezakládáme vlastní pobočky. Sázíme na ně,

protože právě jejich dovednost, kredit a znalost po-
měrů v místech, kde působí, nám v roce 2003 umož-
nily vypravovat sedm plně obsazených letadel z Čes-
ka do Bulharska týdně.

NNoo,,  jjeejjiicchh  ddoovveeddnnoosstt  aa vváášš  pprroodduukktt  aa oobbcchhooddnníí  ppoodd--
mmíínnkkyy  pprroovviizznnííhhoo  pprrooddeejjee..  ZZkkrrááttkkaa  pprrooddáávvaatt  zzáájjeezzddyy
cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee  PPaarrkkaamm  HHoolliiddaayy’’ss bbyyll  pprroo  nněě  vv rroo--
ccee  22000033  zzaajjíímmaavvýý  bbyyzznnyyss..  SSeezzoonnuu  rrookkuu  22001155  jjssmmee
aallee  zzaassee  zzaammlluuvviillii..  TTaakk  aassppooňň,,  jjaakkáá  bbuuddee  lleettnníí  sseezzoonnaa
rrookkuu  22000044??

Věřím, že úspěšná jako v roce 2003. Z jedné
věci ale obavy mám. Bulharsko je, co se týče
zájmu turistů, sázkou na jistotu. Spousta ces-
tovních kanceláří, která jej nikdy před tím ne-
dělala, si je zařadila do své nabídky. A pokud
se chce kdo prosadit oproti již zavedeným ces-
tovním kancelářím na daném trhu, zpravidla
tak činí cenou. Zákonitosti souvztažnosti mezi
kvalitou, množstvím poskytovaných služeb

a cenou, ale platí i v Bulharsku. Takže zpravidla
musí někde něco šidit. Buď sebe a nebo klien-
ty. Navíc v Bulharsku je už po dva roky pro čes-
ké subjekty nezbytnou podmínkou jejich půso-
bení nutnost kooperovat s místními cestovními
kancelářemi. Za dobu, co Parkam Holida-
y’s v Bulharsku působí, jsme vyzkoušeli několik
tamních touroperátorů. Nyní již šestým rokem
(od roku 1998) spolupracujeme s firmou, s níž

jsme spokojeni nejen my, ale zejména naši čeští kli-
enti. Náš bulharský partner, nejen že měl vždy snahu,
ale také se naučil vycházet českým turistům maxi-
málně vstříc.

KKrroomměě  BBuullhhaarrsskkaa,,  IIttáálliiee,,  RRaakkoouusskkaa  aa CChhoorrvvaattsskkaa  uužž
nnaabbíízzííttee  ii ttaakk  ssttrraatteeggiicckkyy  vvýýzznnaammnnoouu  aa úúžžaassnněě  ppeerr--
ssppeekkttiivvnníí  ddeessttiinnaaccii  jjaakkoo  jjee  ČČeesskkoo..  JJee  ttoommuu  pprroottoo,,  žžee

jjssttee  ssee  rroozzhhooddllii  zzaacchhyyttiitt  jjeehhoo  ddrrttiivvýý  nnáássttuupp??  OOssttaattnněě
((vvzzddoorr  mmnnoouu  uužžiittéémmuu  vvýýrraazziivvuu))  vv rráámmccii  ddoommááccííhhoo
cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  oopprraavvdduu  ddoocchháázzíí  kk jjaakkéémmuussii  ččeesskkéé--
mmuu  nnáárrooddnníímmuu  oobbrroozzeenníí……

Momentálně propagujeme zimu a prodáváme Če-
chy - Krkonoše, v nichž cestovní kancelář  Parkam
Holidays koupila horskou chatu. Vše se jeví, že ne-

zůstaneme u tohoto jediného pobytového místa a že
se v daleko větší míře budeme v rámci domácího
cestovního ruchu věnovat spolupráci s dalšími uby-
tovateli a poskytovateli služeb.

➤➤ www.parkam.cz

c e s t o v n Ì  k a n c e l · ¯
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KKddyyžž  vv lleeddnnuu  vv rrooccee  11999977  vvyyššeell  vvůůbbeecc
pprrvvnníí  ččaassooppiiss  VVššuuddyybbyyll  ss cciittaaccíí  zz LLaabbyyrriinn--
ttuu  ssvvěěttaa  JJaannaa  AAmmoossee  KKoommeennsskkééhhoo
vv úúvvooddnnííkkuu,,  jjeehhoo  ttiittuullnníí  ssttrraannuu,,  oobbddoobbnněě
jjaakkoo  ttiittuullnníí  ssttrraannuu  lleeddnnoovvééhhoo  VVššuuddyybbyylluu
rrookkuu  22000044,,  zzddoobbiilloo  llooggoo  DDeellttyy..  PPřřeedd  sseedd--
mmii  lleettyy  ttoo  bbyylloo  llooggoo  lleetteecckkéé  ssppoolleeččnnoossttii
DDeellttaa  AAiirr  LLiinneess..  TToo  lleettooššnníí  ffiirrmmyy  DDeellttaa
EEnneerrggyy  SSyysstteemmss..  GGeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee
ssppoolleeččnnoossttii  DDeellttaa  EEnneerrggyy  SSyysstteemmss
((CCzzeecchh  RReeppuubblliicc)),,  ssppooll..  ss..rr..oo.. IInngg..  JJiiřřííhhoo
KKoouutteennsskkééhhoo  jjsseemm  ssii  ddoovvoolliill  oosslloovviitt  zzee--
jjmméénnaa  vv ssoouuvviisslloossttii  ss nnaaddcchháázzeejjííccíímmii  vveelleettrrhhyy  cceessttoovv--
nnííhhoo  rruucchhuu  aa ppřřeeddeevvššíímm  ppaakk  ss RReeggiioonnttoouurreemm  vv BBrrnněě,,
kkddee  ssee  pprreezzeennttuujjíí  nneejjeenn  vvššeecchhnnyy  kkrraajjee  ČČeesskkéé  rreeppuubbllii--
kkyy,,  aallee  ii ssppoouussttaa  mměěsstt,,  ttuurriissttiicckkýýcchh  rreeggiioonnůů  aa rreeggiioo--
nnáállnníícchh  ssddrruužžeenníí  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu..  VVššeemm  ttěěmm  jjssoouu
ttoottiižž  uužžiitteeččnnéé  pprroodduukkttyy,,  kktteerréé  nnaa  ččeesskkýý  ttrrhh  ddooddáávváá
DDeellttaa  EEnneerrggyy  SSyysstteemmss  ((CCzzeecchh  RReeppuubblliicc))..  SS ppaanneemm
KKoouutteennsskkýýmm  vvee  VVššuuddyybbyylluu  nneehhoovvoořříímm  ppoopprrvvéé  aa aannii
ssppoolleeččnnoosstt  DDeellttaa  EEnneerrggyy  SSyysstteemmss  ssee  vv ČČeesskkuu  nneeoobbjjee--
vviillaa  zzččiissttaajjaassnnaa..  

Ano, společnost Delta Energy Systems (Czech Re-
public) je pokračovatelkou švýcarské telekomuni-
kační společnosti ASCOM Praha v době, kdy divize
napájecích systémů švýcarského koncernu ASCOM
celosvětově změnila majitele a název. Navazujeme
na výsledky koncernu ASCOM v České republice.
Delta Energy Systems patří do skupiny Delta Electro-
nic a Delta Group. Obdobně jako ASCOM se na svě-
tové úrovni zabývá telekomunikacemi a produkty
z oblasti telekomunikací i informačních technologií.
Skupina Delta je dnes světovou špičkou v napájecích
systémech a naše firma Delta Energy Systems

(Czech Republic) má stejnou snahu
a cíl být jedničkou v oblasti napájecích
systémů v České republice. 

NNaappáájjeenníí  aa nnaappáájjeeccíí  ssyyssttéémmyy  ssee  uuppllaatt--
ňňuujjíí  zzeejjmméénnaa  uu tteelleekkoommuunniikkaaččnníícchh
ooppeerrááttoorrůů    vv oobbllaassttii  iinnffoorrmmaaččnníícchh  tteecchh--
nnoollooggiiíí..

Celý koncept by se dal v anglické ter-
minologii shrnout pod název Power
House. Jsou to zařízení zajišťující na-
pájení rozličných technologií stejnos-

měrným i střídavým elektrickým proudem. Zálohova-
cí elektrické dieselagregáty, napájecí baterie, napá-
jecí systémy, střídače atd. Komplexní řešení napáje-
ní telekomunikačních a informačních technologií za-
řízeními, bez nichž by např. nefungovaly sítě mobil-
ních operátorů. Všechna tato zařízení, aby mohla
fungovat, potřebují elektrickou energii v přesně defi-
nované formě.

UUppllaattňňoovváánníí  mmooddeerrnníícchh  iinnffoorrmmaaččnníícchh  aa kkoommuunniikkaačč--
nníícchh  tteecchhnnoollooggiiíí  vv oobbllaassttii  vveeřřeejjnněě  ppřřííssttuuppnnéé  kkoommuunnii--
kkaaccee  jjee  nneejjeenn  vvyyssooccee  úúččiinnnnýýmm  nnáássttrroojjeemm  iinntteerraakkttiivvnníí--
hhoo  ddiiaalloogguu,,  nneebboo  ssppííššee,,  ddoovvoollttee  mmii  tteenn  nneeoollooggiissmmuuss,,
„„mmuullttiiaalloogguu““  ss úúččaassttnnííkkyy  vv ddoopprraavvěě,,  nnáávvššttěěvvnnííkkyy  ttuu--
rriissttiicckkýýcchh  ccííllůů,,  mměěsstt  ččii  rreeggiioonnůů,,  aallee  ii vv oobbllaassttii  kkoommuu--
nniikkaaccee  mmeezzii  mmííssttnníímmii  aa rreeggiioonnáállnníímmii  ssaammoosspprráávvaammii
aa oobbyyvvaatteellssttvveemm..

Ano, partnery firmy Delta Energy Systems (Czech
Republic) jsou města i kraje už proto, že spousta na-
šich produktů souvisí s oblastmi veřejných informač-
ních a komunikačních systémů, ale také bezpečnos-
ti. Zabýváme se nejen zařízeními, která slouží k napá-

jení systémů a jsou umístěna v technologických sek-
torech, ale i výrobky, jejichž úkolem (kromě usnadně-
ní komunikace) je poutat pozornost a pomáhat ori-
entovat se někomu, kdo např. navštíví krajský nebo
městský úřad. Jsou to internetové multimediální ter-
minály, které je možné vidět ve vstupech do těchto
úřadů. Jedním z míst, kde jsou naše zařízení uplatně-
na, je např. jihočeské město Tábor nebo na druhém
konci republiky např. Krajský úřad v Ostravě.

IInnffoorrmmaaccee,,  aa zzeejjmméénnaa  ttuurriissttiicckkéé  iinnffoorrmmaaccee,,  jjssoouu  aallffoouu
aa oommeeggoouu  vveellkkééhhoo  bbyyzznnyyssuu,,  kktteerrýýmm  bbeezzeessppoorruu  cceess--
ttoovvnníí  rruucchh  jjee..  OObbddoobbnněě  jjee  ttoommuu  vv oobbllaassttii  bbeezzppeeččnnooss--
ttii,,  ccoožž  jjee  ddaallššíí  zzee  ssfféérr  ppůůssoobbeenníí  vvaaššíí  ssppoolleeččnnoossttii..  BBeezz--
ppeeččnnoossttnníí  ssiittuuaaccee  vvččeettnněě  úúččiinnnnééhhoo  uuttlluummoovváánníí  ii ttaakk
((ddeejjmmee  ttoommuu))  bbaannáállnnííhhoo  oorrggaanniizzoovvaannééhhoo  zzllooččiinnuu,,
kktteerrýý  pprroovvoozzuujjíí  ggaannggyy  kkaappeessnníícchh  zzlloodděějjůů,,  mmáá  rroozzhhoo--
dduujjííccíí  vvlliivv  nnaa  ppoovvěěsstt  ttuurriissttiicckkéé  ddeessttiinnaaccee,,  nnaa  jjeejjíí
nnáávvššttěěvvnnoosstt  aa nnaa  ttoo,,  kkoolliikk  vv nníí  nnáávvššttěěvvnnííccii  rrááddii  ooppaakkoo--
vvaanněě  nneecchhaajjíí  ppeenněězz..  TTeeddyy  nnaa  vvýýššii  aa iinntteennzziittěě  ppřříílliivvuu
zzaahhrraanniiččnnííhhoo  iinnkkaassaa  ddoo  ddaannéé  ((vv nnaaššee  ppřřííppaadděě  ččeesskkéé))
eekkoonnoommiikkyy..

Informace jsou alfou i omegou všeho. Naše zaříze-
ní sama o sobě tyto informace nevyrábí, ale zpro-
středkovávají. Umožňují k nim přístup veřejnosti. Viz
např. internetové kiosky na Pražském hradě nebo na
letišti v Praze Ruzyni. Způsobují, že turistické a další
informace jsou dostupné i náhodně přicházejícím

IInngg..  JJiiřříí  KKoouutteennsskkýý

i n f o r m a Ë n Ì  t e c h n o l o g i e

Informace alfou
i omegou vöeho



návštěvníkům daných míst. Naše zařízení
jsou víceúčelová a jsou koncipována tak,
aby vydržela poněkud tvrdší zacházení. V če-
ských podmínkách zejména, aby byla vyšší
měrou zabezpečená proti vandalismu.

Co se týče bezpečnostní oblasti, naše fir-
ma se zabývá věcmi, které jsou velmi užiteč-
né nejen turistům, ale i obyvatelům měst
a obcí. Příkladem může být městský rádiový
systém Tetra, jehož jedním z hlavních uživa-
telů je Městská policie hl.m. Prahy, která se
stará o pořádek a bezpečí nejen obyvatel
Prahy, ale i jejích návštěvníků. Tento radio-
komunikační systém umožňuje poskytování informací, hlasové propojení mezi dispečinkem
a strážníky, navíc umožňuje i dnes tolik žádané datové přenosy informací.

TTiittuullkkuu  zzddoobbíí  nneejjeenn  llooggoo  ssppoolleeččnnoossttii  DDeellttaa
EEnneerrggyy  SSyysstteemmss,,  aallee  ii mméé  rrooddnnéé  mměěssttoo  TTáá--
bboorr..

To proto, že bylo jedním z prvních měst,
kde jsme aplikovali náš multimediální in-
formační terminál, sloužící široké veřej-
nosti v oblasti státní správy i regionální
i komunální samosprávy. Je umístěn v pa-
sáži hotelu Slovan na třídě 9. května.

Zmínil jste Regiontour. Jako rodáka ze
Zlína, který celé dětství prožil v Plané nad
Lužnicí, mne velmi těší, že se na tomto ve-
letrhu neprezentují pouze notoricky zná-
má turistická centra, ale že turistické cíle
(a v mnoha případech i úspěchy v tomto
odvětví) prezentuje řada obcí měst a regi-
onů. Česká republika je zahraničním
návštěvníkům známa především díky Pra-
ze. Domnívám se, že pro další rozvoj
a směrování expanze zahraničních hostů
do ostatních regionů Česka je třeba dale-
ko větší úsilí v oblasti informatiky a propagace. Je třeba upozorňovat na další turisticky zají-
mavá místa, kterých je po celém území Česka obrovské množství. 

➤➤ www.deltaenergysystems.com
➤➤ www.kingproducts.cz
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Multimedi·lnÌ 
kiosky KING

TouchWebTM

je multimedi·lnÌ kiosek pro ve¯ejnÈ prostory. Je vyba-
ven odolnou dotykovou obrazovkou, kl·vesnicÌ

s trackballem a bezpeËnostnÌm krytem. TelefonnÌ va-
rianta TouchWeb je ide·lnÌ pro internetovÈ telefonnÌ
automaty a pro internetovÈ p¯ÌstupovÈ body v pro-
st¯edÌ bez obsluhy. Zn·m˝ vzhled telefonnÌho auto-

matu upout· a motivuje k interakci. V˝konn· techno-
logie platformy a transakËnÌ p¯ÌsluöenstvÌ (nap¯. ËteË-
ky Ëipov˝ch inteligentnÌch nebo kreditnÌch karet a tis-
k·rna) dovolujÌ vyuûÌvat TouchWeb v ¯adÏ aplikacÌ od
reklamy a internetovÈho prodejnÌho mÌsta p¯es vyspÏ-

lÈ multimedi·lnÌ aplikace po e-obchod a telefonnÌ
sluûby.

KING Wall Integrated
je multimedi·lnÌ kiosek, kter˝ poskytuje v˝konnou in-
teraktivnÌ funkËnost v elegantnÌm, prostorovÏ nen·-
roËnÈm provedenÌ. Instaluje se zavÏöenÌm na stÏnu Ëi
do otvoru ve stÏnÏ. ätÌhl˝ vzhled stojanu (75 mm) je

ide·lnÌ pro stylovÈ interiÈry vËetnÏ obytn˝ch celk˘, ad-
ministrativnÌch budov, firemnÌch center, v˝stavnÌch s·-
l˘, muzeÌ, knihoven, nemocnic, univerzit, n·kupnÌch

st¯edisek a ve¯ejn˝ch budov.

Plynth
je svÏtovÏ uzn·van˝ v˝robek firmy KING Products &

Solutions. Jeho ˙zk˝ profil a lehk· konstrukce dovolu-
je snadnÈ p¯emÌstÏnÌ a instalaci. Mal˝ p˘dorys je

vhodn˝ pro p¯Ìpady, kde je nedostatek mÌsta. K inte-
rakci motivuje elegantnÌm vzhledem. VyuûÌv· v˝konnÈ
technologickÈ platformy a transakËnÌ p¯ÌsluöenstvÌ, ja-
ko nap¯. ËteËky inteligentnÌch karet / kreditnÌch karet
a tisk·rny. Lze ho pouûÌt v ¯adÏ aplikacÌ od z·kladnÌ
distribuce a zobrazov·nÌ informacÌ po vyspÏl· multi-

mÈdia, e-obchod a telefonnÌ sluûby.

SystÈm KINGnetTM

je komplexnÌ ¯adou produkt˘ zahrnujÌcÌch software
pro internetovÈ kiosky a servery. Produkty jsou vytvo-
¯eny tak, aby podporovaly öirokou ök·lu multimedi·l-
nÌch aplikacÌ. NabÌzejÌ dokonalou flexibilitu v robust-
nÌm, bezpeËnÈm, integrovanÈm a snadno udrûovatel-

nÈm package. Software pro multimedi·lnÌ kiosky
KINGnet zprost¯edkov·v· koncovÈmu uûivateli styk

s kioskem a je vytvo¯en tak, aby poskytl flexibilnÌ plat-
formu pro öirokou ök·lu sluûeb a robustnost umoûÚu-
jÌcÌ provoz bez dozoru. Dokonal· ochrana proti hacke-
r˘m, vËetnÏ p¯ÌmÈ integrace s hardwarov˝mi bezpeË-
nostnÌmi prvky, zvyöuje mj. dobu provozu. Software

KINGnet poskytuje personalizovanÈ sluûby koncov˝m
uûivatel˘m p¯Ìmo na stojanu. Centralizovan˝ servero-
v˝ software poskytuje zpracov·nÌ plateb, z·kaznickÈ

profily, ¯ÌzenÌ vÏrnostnÌch program˘, d·lkovou spr·vu
a sledov·nÌ provozu a vyuûitÌ sluûeb. 

Software KINGnetTM

Server Management
je mimo¯·dnÈ ¯eöenÌ pro centr·lnÌ dohled vÏtöÌch po-
pulacÌ kiosk˘. KromÏ dohledu nad provozuschopnostÌ
kaûdÈho termin·lu umoûÚuje i flexibilnÏ mÏnit nabÌd-
ku sluûeb provozovan˝ch na  ve¯ejn˝ch multimedi·l-
nÌch kioscÌch a termin·lech. Je navrûeno pro modernÌ
obchodnÌ modely a jeho intuitivnÌ internetovÈ rozhra-
nÌ poskytuje oper·tor˘m komplexnÌ ¯eöenÌ jak optima-
lizovat v˝nosy v maxim·lnÏ bezpeËnÈm a automatizo-
vanÈm prost¯edÌ. Software KINGnet Server Manage-
ment je zaloûen na öpiËkov˝ch technologiÌch JavaTM

a na otev¯enÈ architektu¯e a nabÌzÌ nejsilnÏjöÌ intero-
perabilitu a ök·lovatelnost v nejkomplexnÏjöÌm ¯eöenÌ,

kterÈ je na trhu.

i n f o r m a Ë n Ì  t e c h n o l o g i e
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V·noËnÌ koncert
Nadace Terezy

MaxovÈ
se za účasti top modelky Terezy Maxové uskuteč-

nil 17. prosince loňského roku v hlavním sále Slo-
vanského domu v Praze jako předvánoční přátelské
setkání partnerů Nadace Terezy Maxové. Generál-
ním partnerem projektu byla společnost Transgas.
Hlavním partnerem pak prostřednictvím své české
dceřiné společnosti největší nebankovní poskyto-
vatel služeb v oblasti zajištění a realizace meziná-
rodních plateb a zároveň největší emitent cestov-
ních šeků VISA a Mastercard na světě společnost
Travelex. Večerem provázel Marek Eben, jenž na
pódiu uvítal děti z dětských domovů, soubor Bam-
bini di Praga, Věru Bílou v doprovodu skupiny Kale,
skupinu Čechomor, zpěváky Lenku Dusilovou, Ka-
mila Střihavku aj.

➤➤ www.nadacetm.cz



f i n a n Ë n Ì  s l u û b y

PPookkuuss  oo ppřřeeddvváánnooččnníí  rroozzhhoovvoorr  ss ppřřeedd--
sseeddoouu  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  aa ggeenneerráállnníí  řřee--
ddiitteelleemm  aakkcciioovvéé  ssppoolleeččnnoossttii  TTrraavveelleexx
CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  aa..ss.. ppaanneemm  JJiiřříímm  KKrreejj--
ččoouu  jjsseemm  mmuusseell  nněěkkoolliikkrráátt  ooppaakkoovvaatt..
„„PPaann  řřeeddiitteell  jjee  vv BBrraattiissllaavvěě““,,  ooddmmííttllaa
mměě  jjeehhoo  aassiisstteennttkkaa  vv úútteerrýý  aa ddooddaallaa::
„„VVee  ssttřřeedduu  jjee  ttoo  ttaakkyy  ššppaattnnýý,,  úúččaassttnníí
ssee  cceellooddeennnníí  ddeebbaattyy  vv SSeennááttuu  nnaa  ttéé--
mmaa  bboojj  pprroottii  kkoorruuppccii  aa pprraanníí  ššppiinnaa--
vvýýcchh  ppeenněězz..““  
„„JJsseemm  nnaa  lleettiiššttii  HHeeaatthhrrooww  aa mmáámm  jjeedd--
nnáánníí..  ZZaavvoolleejj  zzííttrraa““,,  hhoouukkll  nnaa  mmnnee,,  kkddyyžž  jjsseemm  mmuu  vvee
ččttvvrrtteekk  vvoollaall  nnaa  mmoobbiill..  
VV ssoobboottuu  ssee  kkuuppooddiivvuu  oozzvvaall  ssáámm::  „„CChhyyttiillii  SSaaddddáá--
mmaa,,  vvííšš  ttoo??!!““  VV ddoobbrréé  vvííkkeennddoovvéé  nnáállaadděě  mmnněě  ppooppii--
ssoovvaall,,  jjaakk  kkaammaarrááddůůmm  zz bbaaggddááddsskkéé  ppaarrttyy  ((oossaazzeenn--
ssttvvoo  kkaanncceelláářřee  SSttrroojjeexxppoorrttuu  BBaagghhddaadd  vv 8800.. lleetteecchh
mmiinnuullééhhoo  ssttoolleettíí  ––  ppoozznnáámmkkaa  rreeddaakkccee))  ppoossííllaall  SSMMSS
oo zzaaddrržžeenníí  bbýývvaallééhhoo  iirráácckkééhhoo  pprreezziiddeennttaa..  

„Představ si,“ Milan odpověděl: „jo! teď mu to
nandají!“ a Péťa zavtipkoval: „Já vím, Saddám už
mi to ráno volal!“ Jenom Tomáš nereagoval. Že by
mu to bylo líto? 

„„CCoo  nnoovvééhhoo  uu TTrraavveelleexxuu??““  ssnnaažžiill  jjsseemm  ssee  nnaavvooddiitt
ttéémmaa  rroozzhhoovvoorruu..  CCoo  bbuuddeettee  dděěllaatt,,  aažž  ČČeesskkáá  nnáárroodd--
nníí  bbaannkkaa  zzaavvřřee  ssmměěnnáárrnnyy,,  jjaakk  nneeddáávvnnoo  ssppeekkuulloovvaa--
llaa  nněěkktteerráá  ččeesskkáá  mmééddiiaa??

V létě zmrzlinu, v zimě svařák… Ale vážně, toto té-
ma jsem diskutoval s Českou národní bankou i ně-
kterými bankéři a mohu prohlásit, že Travelex je
v transparentnosti podnikání a v oblasti boje proti
praní špinavých peněz a jiným nešvarům jedno-
značně v jedné linii s významnými bankami.

Vnitřní procedury a pravidla Travelexu jsou často
nastaveny ještě přísněji než u českých bank. Limi-
tuje to náš obchodní rozmach zejména v novém
projektu zahraničních plateb. Bez důkladné zna-
losti klienta a účelu jeho plateb neprovedeme žád-
nou transakci, a nahráváme tak konkurentům, kte-

ří v zájmu výdělku jsou ochotni „při-
mhouřit oči“ a „neobtěžovat“ klienta
zbytečnými dotazy.

Přesto jsem velmi spokojen s nárůs-
tem nových bezhotovostních devizo-
vých obchodů. Věnuji hodně času ta-
ké debatám s předními bankéři a vy-
světluji jim naši pozici na trhu. Podpo-
ruji snahy o zpřísnění regulace ne-
bankovních devizových obchodů
hlavně v oblasti kontroly.

Z hlediska hospodářského výsledku
jsme měli dobrý rok a mohli jsme tak letos přispět
více než obvykle na Nadaci Terezy Maxové. Fandím
oběma Terezkám (patronce Maxové a ředitelce Na-
dace Pláškové) v jejich projektu Dejte šanci dětem
(www.dejtesancidetem.cz) a také v jejich snaze do-
sáhnout legislativních změn, které by umožnily ry-
chlou adopci opuštěných dětí. Tím by se snížil počet
obyvatel dětských domovů, a o to jde především.

Spolu s Nadací a agenturou Proximity jsme vy-
tvořili vánoční a novoroční přání. Tady je, a s ním

přání hodně úspěchů a pohody všem čtenářům
Všudybylu.    

-JK-
➤➤ www.dejtesancidetem.cz
➤➤ www.travelex.cz

Jiří Krejča

R·no mi volal Sadd·mÖ





100»esk˝ch 
nejlepöÌch

V p·tek 28. listopadu 2003 byl Vöudybyl
opÏt p¯i tom, kdyû se na PraûskÈm hradÏ
v r·mci galaveËeru organizovanÈho pan-
evropskou spoleËnostÌ pro kulturu, vzdÏ-
l·v·nÌ a vÏdecko-technickou spolupr·ci
Comenius vyhlaöovalo Ñ»esk˝ch 100 nej-
lepöÌchì. P¯ed·v·nÌ diplom˘ v oborov˝ch

kategoriÌch: ÑDynamick˝ r˘stì, ÑInfor-
maËnÌ technologie ve st·tnÌ spr·vÏì, ÑPilÌ-

¯e st·tnÌho rozpoËtuì,  ÑSME medi·lnÌ
hvÏzdy ekonomickÈho tiskuì,ÑStavebnic-
tvÌì, ÑTuristick˝ ruchì, ÑV˝robnÌ druûstev-
nictvÌì, ÑZdravotnictvÌì, ÑZemÏdÏlsk· v˝-
robaì, potravin·¯sk˝ pr˘mysl a lesnictvÌì
a ÑLady Pro 2002ì byl osobnÏ p¯Ìtomen

prezident »eskÈ republiky 
prof. V·clav Klaus. 

➤➤ www.comenius.cz 
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K¯est v Z·padoËeskÈm muzeu
Slavnostního křtu publikace Plzeňský kraj v Zápa-

dočeském muzeu se zúčastnili hejtman Plzeňského
kraje MUDr. Petr Zimmermann, generální ředitel Zá-
padočeské energetiky Ing. Jaroslav Hába, mediální
partneři, starostové měst a obcí a zástupci firemních
managementů partnerů publikace. Za firmu ACR Alfa
její jednatelka a ředitelka MgA. Blanka Langerová
a výkonný ředitel Ing. Zdeněk Kameník. V kulturním
programu účinkovali členové smyčcového kvinteta
Plzeňské filharmonie, chodská legenda dudák Anto-
nín Konrády se synem a Soubor písní a tanců Jiskra
s uměleckým vedoucím Ing. Miroslavem Šimandlem.

Velkým zpestřením bylo vystoupení českého velvy-
slance Spolku rytířů šampaňského vína Milana Prů-
chy. Večerem provázela Michaela Vondráčková z Če-
ského rozhlasu Plzeň.

Hejtman Plzeňského kraje mj. řekl: „Publikace bu-
de region dobře propagovat, a to nejenom v Česku,
ale především v zahraničí, protože její trojjazyčnost
umožňuje distribuovat ji do celého světa. Jsem rád,
že se dílo podařilo nad očekávání dobře. Jistě si na-
jde hodně čtenářů, kteří si oblíbí náš kraj“. 

Generálním partnerem knihy je Západočeská ener-
getika a.s., mediálními Český rozhlas Plzeň a Deníky
Bohemia Vydavatelství Vltava-Labe-Press.

Kniha PlzeÚsk˝ kraj
Stejně tak, jako již vydané publikace „Karlovarský

kraj“, „Olomoucký  kraj“ a „Královéhradecký kraj“
i kniha „Plzeňský kraj“ vznikla podrobnějším rozpra-
cováním příslušné kapitoly z celorepublikové knihy
„Praha a turistické perly České republiky“ s podtitu-
lem „Vítejte v krajích České republiky“ (třetí vydání).
Vychází v rámci projektu mapování České republiky
obrazem, mapou a slovem. Má stejně tak jako ostat-
ní 200 stran,  trojjazyčný text, četné fotografie a ilus-
trace. Je pozvánkou do kraje mnoha tváří, za nevšed-
ními přírodními a krajinnými krásami. Od hraničních
vrcholků Šumavy a Českého lesa, až k údolí Beroun-
ky. Ale také za četnými kulturně historickými objekty
a památkami, skutečnými perlami. V procházce kra-
jem navštívíte pětašedesát měst a obcí, setkáte se
s věhlasnými a významnými osobnostmi i slavnými
rodáky, s tradičními kulturně společenskými  a spor-
tovními akcemi mezinárodního významu. Projdete se
historií Škodových závodů, stejně tak i pivovarnictví,
těžby kaolinu a keramické výroby, i slávou sušických
zápalek nebo tradicí výroby brýlových obrub. Sezna-
muje rovněž prostřednictvím firem se současným
průmyslovým vývojem. Součástí je i pohled zblízka
na historické a kulturní objekty měst a přírodní atrak-
tivity přes hranici k německým sousedům v rámci Eu-
roregionu Šumava/Böhmerwald a Euroregia Egren-
sis. V rejstříkové části najdete základní  informace
a adresář  Plzeňského kraje.

Do PlzeÚskÈho kraje
zve v˝pravn· 

publikace ACR Alfa
ÑPokud publikace PlzeÚsk˝ kraj p¯ispÏje k uchov·nÌ  kle-

not˘ a perel zdejöÌho regionu  pro generace budoucÌ, mo-
hu b˝t spokojena. A to bych si p¯·laì, tak uvedla 

MgA. Blanka Langerov· spoleËensk˝ veËer v Z·padoËes-
kÈm muzeu 27. listopadu 2003, kter˝ byl k¯tem a z·roveÚ

oslavou ËtvrtÈ krajskÈ knihy, kterou firma ACR Alfa
s.r.o. v letoönÌm roce uvedla na trh.
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KKrraajjsskkoouu  ppuubblliikkaaccii  „„PPllzzeeňňsskkýý  kkrraajj““    nnaabbíízzíí
IInnffoocceennttrruumm  mměěssttaa  PPllzznněě  aa vvyybbrraannáá  kknniihhkkuu--
ppeeccttvvíí  vv PPllzzeeňňsskkéémm  kkrraajjii..  OObbjjeeddnnaatt  jjii  llzzee    nnaa
aaddrreessee  AACCRR  AAllffaa,,  ss..rr..oo..  

AACCRR  AAllffaa,,  ss..rr..oo..  ––  AAGGEENNTTUURRAA  PPRROOPPAAGGAACCEE  ČČRR    
Boleslavova 141/3  , 140 00  Praha 4 
tel.: 261 215 703, mobil: 606 645 084
fax: 261 215 695 
e-mail: info@acr-alfa.cz
➤➤ www.vitejte.cz
➤➤ www.acr-alfa.cz

u  n · s



Praha je Babylonem
Prolíná se tu směsice lidí, kultur, ja-

zyků i jídel. Angličané pro tento kul-
turní mix s oblibou používají výraz
„melting pot“ - hrnec, ve kterém se
něco vaří nebo mísí. Možností k de-
gustaci exotického nápoje, pokrmu či
hudby je v české metropoli víc než
dost. A nejde jen o vzdálený Orient.
Své restaurace nebo kluby mají v Pra-
ze Irové, Američané, Francouzi i Ru-
sové. Tato jinokulturní prostředí před-
stavuje pořad Radia Praha „Stepping Out“. Jak ná-
zev napovídá, jde o vykročení za hranice všedních
dní. Pořad připravuje redaktor anglického vysílání
Jan Velinger a naleznete jej ve zvukové i textové po-
době na webu www.radio.cz/en. Jedním z posled-
ních míst, která Jan Velinger navštívil, byla arabská
restaurace Dahab v Dlouhé ulici v Praze. 

Dahab znamen· v arabötinÏ zlato 
a je to také oáza na Sinajském poloostrově. 

„Před dvanácti lety tady nikdo nevěděl, co je to
chill-out (místnost pro relaxaci, odpočívárna),“
vzpomíná majitel Dahabu Luboš Rychvalský. „Měl
jsem představu, jak by takové místo mohlo vypa-
dat. Od nápadu k realizaci to trvalo deset let.“

Luboš Rychvalský procestoval řadu zemí. Při pu-
tování po Blízkém východě v něm uzrála myšlenka,
že v Praze musí vzniknout podnik tohoto typu. 

„Z posledních dvanácti let jsem dva roky proces-
toval po arabském světě: byl jsem v Maroku, Tuni-
sku, Egyptě, Turecku i v Saudské Arábii. Arabská
pohostinnost, způsob komunikace při čaji i uvol-

něný způsob života na mě velmi za-
působily. Vypěstoval jsem si cit pro
arabskou kuchyň, interiér a detail.“

P¯i vstupu do Dahabu v·s
ohromÌ 

velikost hlavního sálu, jeho příslu-
šenství a neuvěřitelný smysl pro de-
tail: arabské kachlíčky, výzdoba stro-
pu, perské koberce, nábytek z tma-
vého dřeva. V hlavním sále máte po-
cit, že jste v kině. Nebo v harému.

Nebo ve snu. „Restaurace je dlouhá jako kavárna
v Káhiře, barevná jako turecká čajovna a navíc vy-
bavená marockým nábytkem. Je to mix, který se
zrodil v mé hlavě,“ dodává Luboš Rychvalský. 

Dahab je zajímavý i tím, co nabízí. Lze tu okusit
například vodní dýmky nebo břišní tanec, a to jak
pasivně (každý pátek), tak aktivně (v kurzech).

Většina návštěvníků je překvapena tím, co všech-
no se uvnitř skrývá. Návštěvníky z arabského světa
nejvíc udivuje, že podnik nepatří někomu z nich.
Jak říká Luboš Rychvalský: „Kroutí hlavou nad tím,
že tak arabské místo nevlastní Arab.“ 

A tak až budete unaveni prohlídkou historické
Prahy a monolog průvodce pro vás bude nudný,
nebo budete hledat příjemné místo pro večeři
s přáteli, můžete vklouznout do Dahabu, usadit se
na perský koberec, zavřít oči a nechat se unést da-
leko do říše snů. 

Miroslav Krupička

JJaann  VVeelliinnggeerr

Ar·bie v Praze
u  n · s
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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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První prosincový týden roku 2003 se v hotelu Barceló
Praha uskutečnily zajímavé dny španělské gastronomi-
e. Ředitel tohoto hotelu pod španělským vedením, pan
José Ramón Álvarez-Cervela Rodríguez, vyjádřil naději,
že se z těchto v pořadí prvních gastronomických dnů
stane tradice, která pomůže seznamovat českou veřej-
nost se španělskou kuchyní v její nepřeberné rozmani-
tosti. Cílem gastronomických dnů bylo přiblížit španěl-
skou kuchyni zimního období se zvláštním důrazem na
kastilskou kuchyni. Jejím hlavním protagonistou byl
dlouholetý šéfkuchař segovijské restaurace „Cándido“
pan Tamás Urrialde. Restaurace Mediterráneo hotelu
Barceló Praha tak po dobu několika dní zažívala gastro-
nomickou přehlídku zahrnující speciality, jako jsou „ju-
diones de la Granja“, kastilská polévka, pstruh a la Se-
goviana, marinovaný tuňák nebo tradiční jídla severní-
ho Španělska, jako např. „porrusalda“ nebo sépie ve
vlastní šťávě. Ze všech těchto jídel však bylo největší
specialitou pečené selátko, které pan Tomás Urrialde
krájel přímo před hosty typickým segovijským způso-
bem pomocí talíře. Nechyběla řada nejlepších španěl-
ských vín, která pro tuto příležitost vybral Philippe Gan-
det, ředitel F&B společnosti  Barceló Hotels & Resorts.
Také při podávání dezertů španělská kuchyně sehrála
důležitou roli: „smažené mléko“, mléčná rýže, segovij-
ský dort, vanilkový krém Natillas… Dnů španělské gas-
tronomie se kromě představitelů španělského konzulá-
tu zúčastnili zástupci tisku, podnikatelských subjektů
cestovního ruchu a dalších institucí. 

➤➤ www.barcelo.cz

Nejlepší z realit Awards mají prestižní mezi-
národní pověst za vyznamenávání nejvyšší
úrovně kvality ve výstavbě a investování v Če-
ské republice. Nejlepší z realit je jediná cena,
která je udílena z pohledu úspěšného rozvo-
je a souvisejících investičních příležitostí, zá-
kladu pro udržitelný trh s nemovitostmi. V ka-
tegorii hotelové projekty v letošním roce cenu
obdržel hotel Le Palais Prague***** za
úspěšné vytvoření luxusního hotelu s příjem-
nou atmosférou v atypickém prostředí.

➤➤ www.palaishotel.cz

P·t˝ roËnÌk 
NejlepöÌ 
z realit

Awards 
13. listopad
2003 Praha

Nejen Francie, ale i Česko má svoji galerii Louvre.
Její provoz byl zahájen 10. prosince 2003 vernisáží
výstavy „Les Singuliers“ ve spolupráci se stejno-
jmennou pařížskou galerií. Galerie se nachází
o patro níž, než proslulý restaurant Café Louvre
v Praze na Národní třídě 20. 

➤➤ www.galerielouvre.cz

SamorostlÌ
v galerii
Louvre

h l a v n Ì  t È m a

Dny öpanÏlskÈ 
gastronomie 
v hotelu BarcelÛ 

Praha 
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PPoo  88..  pprroossiinnccii  llooňňsskkééhhoo  rrookkuu  jjee  PPeecc  ppoodd  SSnněěžžkkoouu  jjeešš--
ttěě  zznnáámměějjššíí..  TToohhoo  ddnnee  zzddee  bbyyll  ssllaavvnnoossttnněě  zzaahháájjeenn
pprroovvoozz  ččttyyřřsseeddaaččkkoovvéé  llaannoovvéé  ddrrááhhyy  nnaa  HHnněěddýý  vvrrcchh..
SSkkvvěěllýý  ccaatteerriinngg  vvee  vvyyttááppěěnnéémm  ssttaannuu  uu ddoollnníí  ssttaanniiccee
llaannoovvkkyy  ii ooddppoolleeddnnee  vvee  ssvvýýcchh  kkoonnggrreessoovvýýcchh  pprroossttoo--
rreecchh  zzaajjiiššťťoovvaall  HHootteell  HHoorriizzoonntt..  DDoobbrréé  jjmméénnoo  PPeeccee  ppoodd
SSnněěžžkkoouu  aa ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ttaakk  ii ddííkkyy  ttoommuuttoo  kkuulliinnáářř--
sskkéémmuu  zzáážžiittkkuu,,  ssppoolluu  ss oossttaattnníímmii,,  bbuuddee  vvee  ssvvěěttěě  ssvvýýmm
oossoobbnníímm  ssvvěěddeeccttvvíímm  ššíířřiitt  úússppěěššnnýý  rraakkoouusskkýý  ppooddnniikkaa--
tteell  ppaann  MMiicchhaaeell  DDooppppeellmmaayyeerr,,  kktteerrééhhoo  ddoopprroovváázzeell
oobbcchhooddnníí  rraaddaa  oobbcchhooddnnííhhoo  oodddděělleenníí  rraakkoouusskkééhhoo
vveellvvyyssllaanneeccttvvíí  DDrr..  MMiicchhaaeell  AAnnggeerreerr..  FFiirrmmaa  DDooppppeellmmaa--
yyeerr  ppaannaa  MMiicchhaaeellaa  DDooppppeellmmaayyeerraa  ppaattřříí  mmeezzii  ddvvěě  nneejj--
vvěěttššíí  nnaa  ssvvěěttěě,,  zzaabbýývvaajjííccíí  ssee  vvýýrroobboouu  vvlleekkůů  aa llaannoovveekk..  
PPřřii  ttéé  ppřříílleežžiittoossttii  jjsseemm  oo kkrrááttkkéé  vvyyjjááddřřeenníí  ppoožžááddaall  ppaa--
nnaa  FFrraannttiišškkaa  VVaammbbeerruu,,  řřeeddiitteellee  ffiirrmmyy  SSkkii  PPeecc
aa..ss..,, kktteerráá  nnoovvoouu  ččttyyřřsseeddaaččkkoovvoouu  llaannoovvkkuu  pprroovvoozzuujjee..

Návštěva pana Michaela Doppelmayera i účast pa-
na obchodního rady nás obzvláště potěšily už proto,

že pan Doppelmayer
ve svých čtyřiceti le-
tech navštívil Česko
vůbec poprvé. Považu-
jeme to za velkou čest.
Jeho firma vyrábí přes
sto padesát takových-
to zařízení ročně, při-
čemž naše lanovka,  první v Peci pod Sněžkou, roz-
hodně nepatří k největším. Nahrazuje vlek, který zde
byl od roku 1969. Zvyšuje bezpečnost přepravova-
ných osob a umožní dosažení Hnědého vrchu i (dej-
me tomu) slabším lyžařům.V Peci pod Sněžkou se ly-
žuje zhruba sto dnů v roce. Ale i déle. Např. v roce
1998 jsme lyžovali sto třicet dnů. Obavy o lyžování
v Krkonoších opravdu nemám. I když nenapadne pří-
rodní sníh, máme to pojištěno technickým. 

➤➤ www.skipec.com
➤➤ www.hotelhorizont.cz

Michael Doppelmayer
v Peci pod SnÏûkou 

u  n · s
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Přijďte si zpříjemnit náš hektický všední život
kulturou vína. Tak touto výzvou generální ředi-
tel společnosti Bohemia Sekt, Českomorav-
ská vinařská akciová společnost Ing. Josef
Vozdecký, ředitel společnosti Víno Mikulov
Ing. Jaroslav Hlaváč a ředitel společnosti Ré-
vounion Velké Bílovice zvali na 3. prosince do
hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre
na tradiční ochutnávku odrůdových vín z mo-
ravských vinic. Zvaní hosté měli jedinečnou
příležitost prochutnat i kolekci 20 vzorků
odrůdových vín a unikátních rarit archivního
sklepa ročníků 1961–1997. Atmosféra de-
gustace byla podbarvena cimbálovou muzi-
kou Katrán.

➤➤ www.bohemiasekt.cz

V listopadu loňské-
ho roku v hotelu Holi-
day Inn Prague Con-
gress Centre křtili „Zla-
tou kuchařku“. Je určena
pro začátečníky i pokroči-
lé. Všechny receptury jsou
připravovány z běžně do-
stupných ingrediencí a zá-
roveň naznačují změnu
v domácí gastronomii. Re-
cepty se vyznačují jednodu-
chostí, rychlostí a moderním
pojetím. Zlatá kuchařka obsa-
huje i praktické rady pro jedno-
dušší přípravu a inspiraci.

Eva Filipov·
Po gymnáziu vystudovala fyzioterapii a pozdě-

ji Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc.
J. Skály. Od roku 1988 řídila v hotelu Forum Pra-
ha první hotelové fitness centrum, kde se po
stáži v Norsku a Švédsku, výrazně podílela na
celkové koncepci. Do roku 2001 pracovala jako
vedoucí rehabilitačního centra v Praze 4. Od ro-
ku 1993 byla externí redaktorkou několika ča-
sopisů a deníků. Zabývá se především temati-

kou společenského chování. V současné době je redaktorkou časopisů
Patriot a Prestige. Po roce 1991 byla jednou z prvních, která začala
s programem úspěšných kurzů pro ženy. Sama absolvovala studium na
Mezinárodní škole pro estetiku v New Yorku. Její mimořádně vřelý vztah
k dobrému jídlu a ke gastronomii vůbec ji přivedl k myšlence realizace
této kuchařky.

Martin »Ìûek
V roce 1997–2000 získával zkušenosti jako

kuchař v Německu. Nejprve ve vládním hotelu
Petersberg v Bonnu, později v pětihvězdičkovém
hotelu Maritim v Kolíně nad Rýnem, kde praco-
val ve francouzské restauraci, která byla hodno-
cena dvěma „micheliny“. V Praze nastoupil nej-
prve do hotelu Renaissance a pak Möven-
pick.Od roku 2001, od otevření prvního design
hotelu v České republice Holiday Inn Prague

Congress Centre, zde pracuje jako šéfkuchař. Mnoho zkušeností získal
také na stáži u Hanse J. Sisteka ve známém restaurantu Am Galusplatz
v St. Gallen ve Švý-
carsku, s nímž spo-
lupracoval při oteví-
rání hotelu Holiday
Inn Prague Congress
Centre. V roce 2002
se zúčastnil meziná-
rodního kongresu
šéfkuchařů ve špa-
nělské Andalusii.

g a s t r o n o m i e

Zp¯Ìjemnit ûivot
kulturou vÌna

K¯est ZlatÈ
kucha¯ky

➤➤ www.holidayinn.cz
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HHll..mm.. PPrraahhaa  ggeenneerruujjee  nněěccoo  mmeezzii  3300  aažž
4400  mmiilliiaarrddaammii  kkoorruunn  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  iinnkkaa--
ssaa  zz cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  rrooččnněě,,  ccoožž  jjee  oodd--
hhaaddoovvaannýý  oobbrraatt..  VVee  ssvvéémm  sseeddmméémm  vvyy--
ddáánníí  llooňňsskkýý  VVššuuddyybbyyll  iinnffoorrmmoovvaall,,  žžee  ssee
PPrraahhaa  ssttáávváá  rráájjeemm  nníízzkkoonnáákkllaaddoovvýýcchh
lleetteecckkýýcchh  ddoopprraavvccůů..  TTii  vvee  ssvvýýcchh  zzeemmíícchh
iinnvveessttuujjíí  aassttrroonnoommiicckkéé  ffiinnaannččnníí  pprroo--
ssttřřeeddkkyy  ddoo  rreekkllaammyy  nnee  pprroottoo,,  aabbyy  vvyyvváá--
žžeellii  PPrraažžaannyy  ddoo  ssvvěěttaa,,  aallee  aabbyy  vvyydděělláávvaa--
llii  nnaa  ttoomm,,  žžee  vvoozzíí  oobbrroovvsskkáá  mmnnoožžssttvvíí  zzaa--
hhrraanniiččnníícchh  hhoossttůů  ddoo  PPrraahhyy..  JJaakk  kkoonnssttaa--
ttoovvaall  řřeeddiitteell  hhootteelluu  HHoolliiddaayy  IInnnn  PPrraagguuee  CCoonnggrreessss
CCeennttrree  JJUUDDrr..  JJaann  FFiilliipp  vv ddeevvááttéémm  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu
llooňňsskkééhhoo  rrookkuu  ((ssttrr..  77))::  „„SSvvěětt  ssee  vvrraaccíí  ddoo  nnoorrmmáálluu..““
OO ooffiicciiáállnníímm  ssttáánnkkuu  hhll..mm.. PPrraahhyy,,  pprrooppaagguujjííccíímm  PPrraahhuu
ccoobbyy  ttuurriissttiicckkoouu  ddeessttiinnaaccii,,  jjsseemm  ppssaall  jjiižž  nněěkkoolliikkrráátt..
ZZaasslloouužžíí  ssii  ttoo..  TTaattoo  eexxppoozziiccee  jjee  zzřřeejjmměě  vv rráámmccii  pprreessttiižž--
nníícchh  mmeezziinnáárrooddnníícchh  vveelleettrrhhůů  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  rrookkuu
22000033  nneejjúússppěěššnněějjššíí  nnaa  ssvvěěttěě..  OO ttoomm,,  žžee  bbyyll  ssttáánneekk
hhll..mm.. PPrraahhyy  vvyyhhooddnnoocceenn  jjaakkoo  nneejjlleeppššíí  nnaa  WWTTMM  LLoonn--
ddýýnn  22000033,,  iinnffoorrmmoovvaalloo  jjiižž  ddeessááttéé  vvyyddáánníí  llooňňsskkééhhoo
VVššuuddyybbyylluu  ((ssttrr..  1100))..  TTěěžžkkoo  uuvvěěřřiitteellnnéé  ddiimmeennzzee  ttoohhoo
úússppěěcchhuu  ssii  vvššaakk  zzřřeejjmměě  nnaappllnnoo  uuvvěěddoommíí  ppoouuzzee  tteenn,,
kkddoo  kkddyy  lloonnddýýnnsskkýý  WWoorrlldd  TTrraavveell  MMaarrkkeett  nnaavvššttíívviill
aa ookkuussiill  jjeehhoo  aattmmoossfféérruu  gglloobbáállnnííhhoo,,  oobbrroovvsskkééhhoo  vvzzáá--
jjeemmnnééhhoo  ssoouuppeeřřeenníí  aa ppřřeeddhháánněěnníí  ssee  vv nnááppaaddiittoossttii
eexxppoozziicc..  RRaaddnnííhhoo  hhll..mm.. PPrraahhyy  zzooddppoovvěěddnnééhhoo  zzaa  cceess--
ttoovvnníí  rruucchh  RRNNDDrr..  IIggoorraa  NNěěmmccee  jjsseemm  ppřřii
ttééttoo  ppřříílleežžiittoossttii,,  ppoo  pprráávvěě  sskkoonnččeennéé  ttiiss--
kkoovvéé  kkoonnffeerreennccii  2244..  lliissttooppaadduu  22000033,,
nnaa  nníížž  ssppoolluu  ss řřeeddiitteelleemm  PPrraažžsskkéé  iinnffoorr--
mmaaččnníí  sslluužžbbyy  IInngg..  VVááccllaavveemm  NNoovvoottnnýýmm
oo ttoommttoo  úússppěěcchhuu  iinnffoorrmmoovvaallii  nnoovviinnáářřee,,
ppoožžááddaall  oo rroozzhhoovvoorr..

Nejdříve k těm miliardám. Těch třicet
až čtyřicet miliard korun je hodně. Pra-
ha má však ve svém rozpočtu z toho
pramálo. Rozdíl mezi částkou v rozpo-
čtu na cestovní ruch a vygenerovanými
miliardami je bizarní. Ceny z WTM si
velmi vážíme, protože z řady loňských
ocenění této výstavní expozice
hl.m. Prahy je bezesporu nejprestiž-
nější. Náš stánek už ani lépe oceněn
být nemůže. V lednu Praha obdržela
první cenu na veletrhu Slovakiatour
v Bratislavě za nejlepší zahraniční ex-

pozici. V březnu na francouzském vele-
trhu Mahana v Lyonu za nejlepší pre-
zentaci tzv. „Zlatý Guignole“ a listopadu
v Londýně na World Travel Market. Řekli
jsme si, že když se cena dostane popr-
vé, je to zajímavost, když podruhé, tak
také, a když je to potřetí, pak je to udá-
lost, která si zaslouží tiskovou konferen-
ci. Ceny jsou však čtyři, neboť druhou
ze čtyř prvních cen za rok 2003 stánek
hl.m. Prahy získal v únoru na Holiday
World 2003. 

JJaakkýý  bbyyll  llooňňsskkýý  rrookk  vv PPrraazzee??  
S potěšením můžeme konstatovat, že se Praha

v počtu přenocování vrátila do normálu. Srovnává-
me-li pololetí před povodněmi a pololetí letošní, do-
jdeme k podobným číslům. 

PPřřeessttoo,,  žžee  cceessttoovvnníí  rruucchh  mmáá  vveellkkýý  ppooddííll  nnaa  zzaamměěssttnnaa--
nnoossttii,,  nnaa  vvyyttvváářřeenníí  ppooddnniikkaatteellsskkýýcchh  ppřříílleežžiittoossttíí,,  nnaa
ppřříílliivvuu  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  iinnkkaassaa  ddoo  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,  jjee
ssttáállee  nnaa  ookkrraajjii  zzáájjmmuu  ppoolliittiikkůů  aa ppoolliittiicckkýýcchh  ssttrraann..  ŽŽáádd--
nnáá  ssttrraannaa  aannii  vvllááddaa  jjeejj  nneeuucchhooppiillaa  jjaakkoo  ššaannccii  jjaakk  ppoo--
mmooccii  vvyyvvéésstt  ČČeesskkoo  zz pprroohhlluubbuujjííccííhhoo  ssee  zzaaddlluužžoovváánníí
ssttááttuu..  JJaakk  vv ddaalleekkoo  vvěěttššíí  mmíířřee  zzíísskkáávvaatt  ddoo  ččeesskkééhhoo
eekkoonnoommiicckkééhhoo  pprroossttoorruu  ppeenníízzee  zzee  zzaahhrraanniiččíí  nnaa  ppllnněě--
nníí  ppřřeeddvvoolleebbnníícchh  sslliibbůů..  JJee  šškkooddaa,,  žžee  jjssoouu  ttaakk  vvššee--

oobbeeccnněě  mmaalláá  ooččeekkáávváánníí  oodd  cceessttoovvnnííhhoo
rruucchhuu..  JJeeddiinnoouu  rreeáállnnoouu  ššaannccii,,  žžee  ssee
ss ttíímm  kkddoo  zzaaččnnee  zzaabbýývvaatt,,  ssii  pprroottoo  ssppoojjuu--
jjii  ss mmoožžnnoossttíí,,  žžee  ssee  vv ttoomm  zzaaččnnoouu  aannggaa--
žžoovvaatt  nnaaššiinnccii  ––  cceessttoovvaatteelléé  vvyylleeppššuujjííccíí
ssii  ttuuzzeemmsskkéé  ppooddppoorryy  oo ssoocciiáállnníí  ddáávvkkyy
ffaassoovvaannéé  vv zzaahhrraanniiččíí  vv iimmiiggrraaččnníícchh  ttáá--
bboorreecchh  VVeellkkéé  BBrriittáánniiee,,  KKaannaaddyy  aappoodd..
TTeeddyy,,  aažž  ttiittoo  mmoouuddřříí  lliiddéé,,  kktteeřříí  vvíí,,  žžee  žžii--
vvoott  jjee  kk žžiittíí  aa nnee  kk uuppooddnniikkáánníí  ssee  aa uupprraa--
ccoovváánníí  ssee,,  rroozzjjeeddoouu  kkaammppaaňň::  „„SSttááttee,,
ddeejj  nnáámm  vvíícc!!  MMáámmee  mmáálloo,,  pprroottoožžee  kkaašš--
lleešš  nnaa  cceessttoovvnníí  rruucchh,,  kktteerrýý  bbyy  nnaa  nnááss
mmoohhll  kkrráássnněě  vvyydděělláávvaatt,,  aanniižž  bbyycchhoomm
mmuusseellii  nněěkkaamm  jjeezzddiitt..““  PPrroočč  ssii  žžááddnnýý
zz ppoolliittiikkůů  jjaakkoo  ssvvůůjj  pprrooggrraamm  nneessttaannoovviill
ddaalleekkoo  vvíícc  vvyyuužžíívvaatt  eekkoonnoommiicckkýýcchh  aa ssoo--
cciiáállnníícchh  ppřříínnoossůů  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  vvee
pprroossppěěcchh  vvššeecchh  oobbččaannůů  aa bbllaahhoobbyyttuu
ttééttoo  zzeemměě??  PPrroočč  nneejjssoouu  oobbččaannyy  aannii  ppoo--

lliittiikkyy  ddeekkllaarroovváánnaa  vvěěttššíí  ooččeekkáávváánníí  oodd  ččeesskkééhhoo  pprrůů--
mmyysslluu  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu??

Voliče diskuse na toto téma příliš nezajímá. Pokud
to nejsou přímo podnikatelé nebo lidé zaměstnaní
v oboru, incomingový i domácí cestovní ruch je spíš
obtěžuje.Vnímají přeplněné uličky, či jiné překážky
související s cestovním ruchem jako nežádoucí ele-
menty komplikující již tak komplikovaný život ve vel-
koměstě. Přínosy cestovního ruchu příliš nevnímají
a v každodenním shonu se jim nelze ani divit. A jestli
něco děláme? Ano. Ale moc o tom nehovoříme. Ono
ani není příliš kde, protože ani pro média to není pří-
liš zajímavé, pokud se nejedná o nějaký skandál.
Úspěchy se prostě nenosí. Nehodí se do pracně me-
diálně vytvářeného obrazu země. Zato výsledky má-
me mimořádné. Nejsou to jen ceny z prestižních me-
zinárodních veletrhů cestovního ruchu, o nichž jsme
se zmiňovali. Z šetření britského odborného časopi-
su Travel Magazine vyplývá, že mezi evropskými met-
ropolemi, do nichž Britové nejraději jezdí utrácet své
peníze, Praha figuruje na třetím místě. V popularitě
za Prahou jsou tedy taková města jako Benátky, Flo-

rencie, Řím, Vídeň, Amsterodam, Berlín aj. Před ná-
mi je pouze Barcelona a Paříž. Jedním z politicko-
ekonomických problémů je, že si lidé velice málo
uvědomují, co cestovní ruch pro Prahu znamená. Že
i díky němu je Praha tak vysoko hodnocena v rámci
Evropské unie, s indexem 1,4 v rámci měst Evropské
unie. Že právě obrat z cestovního ruchu dělá z Prahy
bohaté město – což je mimo jiné patrné ve srovnání
s indexem nezaměstnanosti nebo výší průměrného
platu ve srovnání s ostatními oblastmi a městy repu-
bliky. Praha už dávno není průmyslovým městem, ale
městem služeb, městem, jehož příjmy ovlivňuje a bu-
de ovlivňovat čím dál tím více i cestovní ruch.

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

RRNNDDrr..  IIggoorr  NNěěmmeecc

SBA-Expert, a.s.
Kongresové centrum Praha

Na Pankráci 17–19/1685, 140 21 Praha 4
mobil: 603 517 970, 728 642 063, 602 430 920

tel./fax: 261 174 196
e-mail: info@sbaexpert.cz, www.sbaexpert.cz 

Praha 40% nad 
pr˘mÏrem EvropskÈ unie
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Pumelenice a takÈ snÏhov·
Stalo se několikaletou tradicí, že s blížícím se

koncem roku pořádá společnost La Bohéme Tours
předvánoční party. Do restaurace Creperie u Kar-
lova mostu byli na dne 28. listopadu 2003 pozvá-
ni její obchodní partneři a spolupracovníci. Přícho-
zí vítala „horská služba“ horkým svařákem a šálou
kolem krku, aby připravenou „sněhovou bouři“
hosté přežili ve zdraví a v dobré náladě.

Zah·jenÌ v lyûa¯skÈm stylu
Zahajovalo se módní přehlídkou, jak jinak než

v lyžařském stylu, na níž pracovníci La Bohéme,
coby modelky a modelové, představili úžasné sty-
lové modely do hor od 20. do 80. let minulého sto-
letí. Přehlídkovou show moderoval zkušený komik
a harmonikář František Albrecht. Poté následovalo
promítání filmu, který byl parodií na téma televizní-
ho zpravodajství zimních sportů. Film byl natočen
týmem pracovníků La Bohéme v čele s Ladislavem
Krulichem. 

Aleöe zlat˝ skok
Dalším překvapením pro hosty byl příchod zlaté-

ho olympionika Aleše Valenty v podání Aleše Kruli-
cha, který předvedl všem známý „zlatý“ skok z dře-
věného můstku do sněhových peřin. Někteří hosté
neodolali a osobně si akrobatický skok také vy-
zkoušeli. 

P·rek s ho¯ËicÌ
Po vyčerpávajícím zahájení večera byl hostům

k dispozici bohatý raut, ale i stylový párek s hořčicí,

pečené kaštany, bowle, svařené víno a jiné dobro-
ty, které patří neoddělitelně k pobytu na horách.

Organiz·to¯i doufajÌ
Finálem večera se pak stalo vyhlášení tomboly,

kterou věnovala La Bohéme a další sponzoři. Na
závěr pro ty, kteří vydrželi celý náročný večer fit, by-
la odměnou diskotéka nejen na, ale i ve sněhu
v podání „DJ“ Fajn Rádia Praha Petra Bělíka. Orga-
nizátoři zimního výcviku doufají, že se večer na ho-
rách líbil, a věří, že se za rok se všemi pozvanými
opět sejdou na další party 2004.

➤➤ www.la-boheme.cz

La BohÈme party
aneb Lyûa¯sk˝ v˝cvik v KrkonoöÌch
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DDvvaaccááttéé  sseeddmméé  sseettkkáánníí  ddáámmsskkééhhoo  kklluubbuu  CCoossmmooppoollii--
ttaann  EExxeeccuuttiivvee  HHeellaass  LLaaddiieess  CClluubb  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  11..  pprroo--
ssiinnccee  22000033  vv hhootteelluu  LLee  PPaallaaiiss  vv PPrraazzee..  PPaanníí  HHeelleennaa  KKoo--
hhoouuttoovváá,,  jjeeddnnaatteellkkaa  AAggeennttuurryy  HHeellaass,,  kk ttoommuu  řřeekkllaa::  

Stalo se pravidlem, že setkání, jimiž zakončujeme
rok, jsou věnována zdraví, zvyšování kondice a péči
o nás, ženy. Prostředí hotelu Le Palais, včetně jeho we-
llness centra, je velmi noblesní. Členky klubu se o tom
mohly přesvědčit s průvodcem nejpovolanějším, ge-
nerálním ředitelem hotelu panem Jiřím Gajdošíkem.
Čestným hostem setkání byl čtyřnásobný mistr ve fit-
ness WNBF, dvojnásobný mistr České republiky ve fit-
ness, mistr světa a Evropy ve free stylu karate kata
SAKEV pan Radek Hadrovský. Společnost Gillette
Czech se svými značkami Braun a Oral B si pro nás, dí-
ky paní Mgr. Evě Hruškové a panu Martinovi Černíkovi

připravila salon krásy a zdraví. Výstavku luxusních
sportovních švýcarských hodinek značky Ebel zase
společnost La Boutique Swiss paní Sylvie Holubové.
Alespoň na dálku jsme poděkovali naší člence paní
Iloně Vyskočilové a společnosti HVM PLASTY, jež se na
setkání partnersky podílely. Dalším partnerem byla
společnost BOIRON, za což jsme poděkovaly paní Iva-
ně Zikmundové, vedoucí vzdělávacích projektů. Další
z aktérek sedmadvacátého setkání byla sportovní lé-
kařka MUDr. Miroslava Plchová z Centra sportovní
a preventivní medicíny, která dlouhé roky pečuje o na-
ši vrcholovou reprezentaci. Radila nám jak na to, „aby
sport nebolel“ s výrobkem SPORTENINE. Dalším hos-
tem byla paní Klenot (vizážistka podílející se na tvorbě
image celebrit jakými jsou například Celine Dion, Cher
atd.), jež nás informovala o profesionálních službách
kosmetického salonu pana Michala Červeného, který
sídlí v hotelu Le Palais. Po skvělé sportovní exhibici
Radka Hadrovského jsme se přemístily do Wellness
centra, kde mimo prezentací partnerských společnos-
tí probíhala i jeho autogramiáda. Vynikající  pohoštění
v prostorách wellness centra připravil hotel Le Palais.

➤➤ www.palaishotel.cz

z e  s p o l e Ë n o s t i

Siemens
v ObecnÌm

domÏ
V pátek 5. prosince společnost Siemens, již tra-
dičně v předvánočním období, zvala na slav-
nostní večer své zákazníky a obchodní partnery.
Letos je generální ředitel Siemensu Ing. Pavel
Katka zval na adventní koncert a recepci do
Smetanovy síně Obecního domu v Praze.

➤➤ www.siemens.cz

p r v n Ì  v y d · n Ì  2 0 0 4

Cosmopolitan 
Executive 
Helas Ladies Club 
po sedmadvac·tÈ

centrála: Korunovaăní 22, 170 00 Praha 7, tel.: 233 377 711, fax: 233 377 716
poboăka Slovensko: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, tel.: 00421 252 965 246

www.esotravel.cz, www.exotika.cz, e-mail: info@esotravel.cz

ASIE
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AMERIKA
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Žádejte
naše nové 
katalogy

2003–2004

Žádejte
naše nové 
katalogy

2003–2004
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VVáánnooččnnííhhoo  vveeččíírrkkuu  LLiioonnsskkééhhoo  kklluubbuu  PPrraahhaa  OOrreell  vv rree--
ssttaauurraannttuu  LLvvíí  ddvvůůrr  nnaa  PPrraažžsskkéémm  hhrraadděě  ssee  33..  pprroossiinnccee
zzúúččaassttnniillii  vvyyssooccíí  ppřřeeddssttaavviitteelléé  kkaattoolliicckkéé  aa pprraavvoossllaavv--
nnéé  ccíírrkkvvee  --  JJeehhoo  EExxcceelleennccee  MMssggrree  JJaann  GGrraauubbnneerr  --  aarrccii--
bbiisskkuupp  oolloommoouucckkýý  aa ppřřeeddsseeddaa  ČČeesskkéé  bbiisskkuuppsskkéé  kkoonn--
ffeerreennccee  ssee  ssvvýýmm  ttaajjeemmnnííkkeemm,,  JJeehhoo  VVyyssookkooppřřeeoossvvííccee--
nnoosstt    vvllaaddyykkaa  KKrryyššttooff  aa ppáátteerr  IInngg..  MMiilloossllaavv  FFiiaallaa  --
oossoobbnníí  ttaajjeemmnnííkk  kkaarrddiinnáállaa  VVllkkaa  aa pprreezziiddeenntt  ČČeesskkéé  kkaa--
ttoolliicckkéé  cchhaarriittyy..  LLvvíí  kklluubb  PPrraahhaa  OOrreell  bbyyll  zzaalloožžeenn  vv rrooccee
11999900  jjaakkoo  pprrvvnníí  zz lliioonnsskkýýcchh  kklluubbůů  nnaa  úúzzeemmíí  ČČeesskkoo--
sslloovveennsskkaa..  JJee  vvlliivvnnoouu  oorrggaanniizzaaccíí  oorriieennttoovvaannoouu  nnaa
cchhaarriittuu..  KK jjeehhoo  ččiinnnnoossttii  ttaajjeemmnnííkk  kklluubbuu  MMUUDDrr..  JJaarroo--
ssllaavv  BBaarrttáákk  řřeekkll::  

„Nyní před Vánoci, a to i díky iniciativě prezidenta
klubu Ing. Zbyňka Štáfy - generálního ředitele čoko-
ládoven Orion - věnujeme postiženým dětem z praž-
ského Ústavu pro zrakově postižené čokoládové dár-
ky, obdobně jako to děláváme i na Mezinárodní den
dětí. Několik tisíc korun jsme poslali Nadaci paní Vě-
ry Luxové. Orientujeme se i na vzdělávací činnost.
Podporujeme mezinárodní výměnu studentů. Každý
rok posíláme řadu z nich na studia do zahraničí a na

mezinárodní lví tábory. Lví hnutí má své kluby ve
zhruba sto devadesáti zemích světa v třiačtyřiceti ti-
sících klubech, sdružujících cca 1,6 milionu členů.
V Česku a na Slovensku je ve lvím hnutí přímo zapo-
jeno zhruba tisíc členů v devětadvaceti klubech. Na-
vázali jsme osobní přátelství s jediným lvím klubem
v Jeruzalémě, s klubem v Naardenu v Holandsku, ve

Švýcarsku v italské Ferraře a v Neapoli. Na dalších
místech v Itálii a také ve Francii navazujeme další.
Naše hnutí představuje elitní organizaci, podobnou
té, jakou měli v minulosti svobodní zednáři a v sou-
časnosti mají rotariáni. Tzn. jsme uzavřené elitní sku-
piny lidí, kteří si vzájemně pomáhají, pomáhají elitě
národa, společnosti a státu, v němž žijí.“  

★ prvotřídní surovina z Aljašky
★ u n i k á t n í  č e sk á  r e c e p t u r a

★ s v ě t o v á  k v a l i t a Objednávky:
Lesy Hluboká nad Vltavou, a. s.

Lesní 691, 373 41 Hluboká nad Vltavou
tel.: +420 387 965 201,, fax: +420 387 965 220

e-mail: info@caviar.cz, www.caviar.cz

Ve LvÌm dvo¯e

➤➤
w
w
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Mezinárodní folklorní festivaly
a slavnosti v České republice jsou
známy po celém světě dlouholetou
tradicí, programovou bohatostí, vel-
kým počtem účinkujících dětí, mlá-
deže i dospělých, krojovou pestrostí,
hudebností a taneční líbivostí. Festi-
valy jsou hojně navštěvovány domá-
cími i zahraničními diváky. V rámci
programů řady našich festivalů se
mohou jejich hosté seznámit i s tra-
dičním lidovým řemeslem i speciali-
tami místní kuchyně. Našich festivalů se zúčastňu-
jí folklorní soubory z celého světa. Folklorní sdruže-
ní je nevládní organizací, kterou tvoří tanečníci
a hudebníci působící ve folklorních souborech
v České republice a která spolupořádá 44 meziná-
rodních folklorních festivalů a lidových slavnos-
tí v celé ČR. Od svého vzniku v roce 1990
se stalo sdružení významnou kulturní
organizací, která dnes sjednocuje
více než 13.500 členů v 392 člen-
ských souborech a 17 regionál-

ních sdruženích. Vážení přátelé, Folklorní sdružení
České republiky Vám touto cestou nabízí přehled
významných folklorních festivalů a slavností v Čes-
ké republice v roce 2004. Věříme, že některé
z těchto akcí navštívíte při svých soukromých i slu-
žebních cestách do naší země. Těšíme se na Vaši
návštěvu a věříme, že se Vám u nás na slavnostech
i festivalech bude líbit. Srdečně Vás zveme k ná-

vštěvě našich folklorních slavností
a významných folklorních festivalů
a přejeme Vám příjemné kulturní zá-
žitky.

Zdeněk Pšenica – předseda 
Folklorního sdružení České republiky

Na naší adrese si můžete také ob-
jednat kompletní „Kalendář folklor-
ních akcí 2004“, který obsahuje ne-
jen přehled folklorních festivalů
a slavností, ale i řady dalších folklor-

ních akcí, prodejních výstav a trhů lidových výrob-
ků, pořadů ve vlastivědných muzeích nebo našich
skanzenech lidové architektury, které jsou připra-
veny na rok 2004 místními pořadateli, regionální-
mi folklorními sdruženími nebo našimi členskými
soubory. Každá informace uvedená v našem „Ka-

lendáři folklorních akcí“ má krátkou anotaci
v češtině a anglický, německý, francouz-

ský a španělský překlad názvů, dopl-
něný grafickými symboly charakteri-
zujícími zaměření těchto akcí.

Dev·t˝ salon
Zentiva

ZZddeenněěkk  PPššeenniiccaa

Podrobnější informace o jednotlivých slavnostech 
nebo festivalech lze získat na adrese:
FFoollkklloorrnníí  ssddrruužžeenníí  ČČRR
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@adam.cz, psenica@adam.cz,
synek@adam.cz
➤➤ www.fos.cz

z e  s p o l e Ë n o s t i  

FolklornÌ 
ud·losti v »esku

Devátý salon (18. prosince 2003) předseda před-
stavenstva a generální ředitel společnosti Zentiva Ji-
ří Michal zahájil otevřením výstavy akademického
malíře a grafika Jiřího Anderleho. Adventní čas ozdo-
bil slavnostní křest publikace „To byl profesor Josef
Charvát“, výkony houslistky Adély Štajnochrové a vi-
oloncellistky Alžběty Vlčkové, Dětský sbor Sedmihlá-
sek, Komorní sbor Pontes, Virtuosi di Praga s citací
České mše vánoční a vánočních koled i úvaha prof.
MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.na téma „Kroky za
horizont“.

➤➤ www.zentiva.cz
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EliöËino n·b¯eûÌ 375, 500 02 Hradec Kr·lovÈ
tel.: + 420 49 50 52 111, fax: + 420 49 50 52 204

e-mail: sales@aldis.cz

www.aldis.cz
● POLYGRAFICK… SLUéBY
● REKLAMNÕ A PROPAGA»NÕ SLUéBY

● V›STAVY, VELETRHY
● KONGRESY, KONFERENCE, FESTIVALY

● PRON¡JMY S¡LŸ A KANCEL¡ÿÕ
● RESTAURACE, CATERING

foto L. Chytr˝

77..  aažž  99..  kkvvěěttnnaa Středočeský folklorní festival Tuchlovice
77..  aažž  88..  kkvvěěttnnaa Setkání cimbálových muzik 

Valašského království Frenštát pod Radhoštěm
2288..  aažž  3300..  kkvvěěttnnaa Jihočeský folklorní festival Kovářov
2288..  aažž  2299..  kkvvěěttnnaa Dětská Strážnice Strážnice
2299..  aažž  3300..  kkvvěěttnnaa Pod křenovskó májó Křenovice
44..  aažž  66..  ččeerrvvnnaa Horácko zpívá a tančí Světlá nad Sázavou
44..  aažž  66..  ččeerrvvnnaa Podluží v písni a tanci Tvrdonice
1111..  aažž  1122..  ččeerrvvnnaa Mělnický vrkoč Mělník
1111..  aažž  1133..  ččeerrvvnnaa Dětský festival Liptál
2233..  aažž  2255..  ččeerrvveennccee  Selské slavnosti Holašovice
2244..66..  aažž  2244..77.. Folklorní scéna (vždy čtvrtek, pátek, sobota) Brno
66..  aažž  88..  ssrrppnnaa Národopisný festival Kyjovska Milotice
1144..  aažž  1155..  ssrrppnnaa Chodské slavnosti Domažlice
2211..  ssrrppnnaa Sochovy národopisné 

slavnosti Lhotka pod Ondřejníkem
2277..  aažž  2288..  ssrrppnnaa Frenštátské slavnosti Frenštát pod Radhoštěm
2288..  aažž  2299..  ssrrppnnaa Adámkovy folklorní slavnosti Hlinsko v Čechách
44..  aažž  55..  zzáářříí Lidový rok Velká Bystřice
99..  aažž  1122..  zzáářříí Folklorní festival Babí léto Valašské Meziříčí
1100..  aažž  1122..  zzáářříí Hanácké slavnosti Prostějov
1111..  aažž  1122..  zzáářříí Slezské dny Dolní Lomná
1144..  aažž  1177..  řřííjjnnaa Polabská vonička Nymburk
1188..  lliissttooppaadduu Setkání pražských lidových muzik Praha
2266..  aažž  2277..  lliissttooppaadduu Hudecké dny Jožky Kobzíka Břeclav

FolklornÌ slavnosti roku 2004
2277..  aažž  3300..  kkvvěěttnnaa 13. Mezinárodní dětský 

festival Štěpy Veselí nad Moravou

44..  aažž  66..  ččeerrvvnnaa Mezinárodní folklorní 
festival Pardubice, Hradec Králové

1111..  aažž  1133..  ččeerrvvnnaa Rožnovská valaška Rožnov pod Radhoštěm

1111..  aažž  1133..  ččeerrvvnnaa Mezinárodní folklorní festival Plzeň - Dýšina P1zeň

1111..  aažž  1133..  ččeerrvvnnaa Mezinárodní folklorní festival 
Tolštejnského panství Krásná Lípa

1155..  aažž  2211..  ččeerrvvnnaa 10. Mezinárodní folklorní 
festival Frýdek - Místek Frýdek - Místek

1155..  aažž  2200..  ččeerrvvnnaa Mezinárodní folklorní festival Kunovické léto Kunovice

1188..  aažž  2200..  ččeerrvvnnaa 30. Mezinárodní folklorní festival 
Slavnosti pod Zvičinou Lázně Bělohrad

1188..  aažž  2200..  ččeerrvvnnaa Mezinárodní folklorní festival Šumava Čestice

2244..  aažž  2266..  ččeerrvvnnaa 16. Mezinárodní folklorní festival 
Čermenské slavnosti Dolní Čermná

2244..  aažž  2277..  ččeerrvvnnaa Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec Vsetín

2255..  aažž  2277..  ččeerrvvnnaa 59. Mezinárodní folklorní festival Strážnice

22..  aažž  66..  ččeerrvveennccee Rožnovské slavnosti Rožnov pod Radhoštěm

88..  aažž  1111..  ččeerrvveennccee Mezinárodní folklorní festival Klatovy

99..  aažž  1111..  ččeerrvveennccee Mezinárodní folklorní 
festival Mistřín Svatobořice-Mistřín

3300..77..  aažž    11..88.. Jánošíkův dukát Rožnov pod Radhoštěm

1122..  aažž  1166..  ssrrppnnaa Mezinárodní folklorní festival Šumperk Šumperk

1166..  aažž  2200..  ssrrppnnaa Mezinárodní folklorní festival Folklor bez hranic Ostrava

1188..  aažž  2222..  ssrrppnnaa Mezinárodní folklorní festival Písek

1188..  aažž  2222..  ssrrppnnaa 50. Mezinárodní folklorní festival 
Červený Kostelec Červený Kostelec

2200..  aažž  2211..  ssrrppnnaa Setkání s folklorem Hradec Králové

2255..  aažž  2299..  ssrrppnnaa 35. Mezinárodní folklorní festival 
Liptálské slavnosti Liptál

2266..  aažž  3300..  ssrrppnnaa Mezinárodní folklorní festival Brno

2255..  aažž  2299..  ssrrppnnaa Mezinárodní dudácký festival Strakonice

3300..  88..  aažž  55..99.. Jarmark Praha

44..  aažž  66..  zzáářříí Mezinárodní folklorní festival Karlovy Vary

Mezin·rodnÌ folklornÌ festivaly 2004

77..  úúnnoorraa Národní krojovaný ples 
folklorního sdružení ČR Žďár nad Sázavou

2211..  úúnnoorraa Moravský ples Praha
1122..  bbřřeezznnaa Ples sdružení Tradice Praha
1155..  aažž  1166..  kkvvěěttnnaa Zpěváčci 2004 Velké Losiny
1111..  aažž  1122..  ččeerrvvnnaa Zemská přehlídka dětských souborů Mělník
1100..  aažž  1122..  zzáářříí Mezinárodní dětský folklorní 

festival písní a tanců Luhačovice
88..  aažž  1100..  řřííjjnnaa Slavík - zpěváček 2004 Praha

V˝znamnÈ akce FolklornÌho sdruûenÌ »eskÈ republiky 2004



Knižní projekt „Evropa a my – My v Evropě“ dospěl 4. prosince v pražském ho-
telu Pyramida křtem knihy fotografa Karola Benického „Země česká, domov
můj“ do své druhé třetiny. Knize předcházel již v polovině roku první díl „Zlatá
Praha“. Celá trilogie pak bude dovršena v roce 2004 v den vstupu České repu-
bliky do Evropské unie třetím dílem „Evropané“, ve kterém se představí nově
vstupující země. V dnešní době, kdy nevychází příliš mnoho podobných kniž-
ních projektů, je to jistě cesta, jak ukázat lidem Prahu a Českou republiku ob-
jektivem fotoaparátu člověka, který to určitě umí. Knihy v reprezentativních ko-
ženkových vazbách jsou opatřeny úvodním slovem MUDr. Jana Cimického. Fo-
tografie jsou doplněny popisky v několika jazycích. To knihu přímo předurčuje
jako vhodný dárek například pro zahraniční návštěvníky naší republiky. Kmotry,
kteří knihu v Pyramidě pokřtili, byli například houslista Jaroslav Svěcený, který
zde také zahrál, Gabriela Vránová, Jan Vodňanský, Miloš Nesvadba, Jiří Kryti-
nář, Miro Smolák, zástupci mnoha sponzorů, bez nichž by kniha nemohla vyjít,

a mnoho dalších. Příjemnou atmo-
sféru odpoledne doplňovalo vyni-
kající občerstvení a nápoje připra-
vené pracovníky hotelu. Na závěr
vylosoval z vizitek přítomných Ka-
rol Benický bohatou tombolu,
a tak si snad každý kromě knihy
a hezkého zážitku odnášel malý
dárek, který věnovali sponzoři.

KKAARROOLL  BBEENNIICCKKÝÝ  ((11994400)) Umělecký fotograf, nakladatel, designer, iniciátor hu-
manitárních projektů, zakladatel Pražského mezinárodního knižního majálesu
(1995), cestovatel. Autor mnoha výstav, fotopublikací, tisků
a happeningů. Držitel mnoha ocenění – například první místo
a medaile FIAP nebo Cena Evropské unie umění za uměleckou
tvorbu. Žije a tvoří v Praze.

MMAATTÚÚŠŠ  BBEENNIICCKKÝÝ  ((11997766)) Umělecký fotograf, majitel naklada-
telství Art Benický. Žije a tvoří v Praze. 
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11. prosince 2003 se v TOP HOTELu Praha konal slavnostní galavečer u příle-
žitosti setkání obchodních partnerů TOP HOTELu Praha, s následným předáním
cen nejlepším cestovním kancelářím za rok 2003. Mezi třemi oceněnými ces-
tovními kancelářemi, jejichž zástupci obdrželi hodnotné věcné dary, byli před-
stavitelé cestovních kanceláří Jerome travel, Kompas Praha a Special Tours

Prague. Vrcholem večera byl slavnostní ceremoniál vyhlášení „Ceny českých
sympatií Evropské unii 2003“, jež se konala pod záštitou Mecenáš klubu. Ceny
předal pan Richard Langer, producent Mecenáš klubu. Mezi oceněné země Ev-
ropské unie se dostaly: Francie – cenu za zemi Evropské unie s nejdokonalej-
ším cestovním ruchem a nejtvořivějšími umělci přebral pan Charles Malinas,
první rada Velvyslanectví Francouzské republiky, Spojené království Velké Bri-
tánie a Severního Irska – cenu za zemi Evropské unie s nejzdatnějšími sportov-
ci převzal pan Alan Caughey, druhý tajemník Velvyslanectví Spojeného králov-
ství, Finsko – cenu za zemi Evropské unie s nejpanenštější přírodou převzala Je-

ho Excelence pan Jorma Inki, velvyslanec Finské republiky, Řecko - cenu
za zemi Evropské unie s nejvýraznější architekturou převzala Jeho

Excelence pan Eleftherios Karaynnis, velvyslanec Řecké repu-
bliky, Itálie - cenu za zemi Evropské unie s nejchutnější ná-

rodní kuchyní převzala paní Luciana Rocca, kulturní
atašé při Velvyslanectví Italské republiky. Hlavní ce-

nu za zemi Evropské unie, které nejvíce fandíme
a je našemu srdci nejbližší, získala Francie.

Mezi dalšími významnými hosty tohoto
galavečera byli například Jeho Excelen-

ce velvyslanec Jihoafrické republiky, 1.
náměstek ministra pro místní rozvoj

Bc. Ivo Hartmann, MBA, Prof.
MUDr. Pavel Klener DrSc. a další

čelní představitelé našeho poli-
tického a kulturního života.  

➤➤ www.tophotel.cz

»eskÈ sympatie
EvropskÈ unii 

Evropa a my ñ
My v EvropÏ 
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BMW Williams F1 a Allianz Group
Na pozvání Allianz pojišťovny, a.s., jež v roce

2003 získala první místo v anketě „100 nejobdivo-
vanějších firem České republiky“, navštívil 1. pro-
since 2003 Česko Juan Pablo Montoya, pilot
F1, aby zde představil projekt spolupráce týmu
BMW Williams F1 a Allianz Group. V Praze se set-
kal se zástupci společnosti Allianz, fanoušky a no-
vináři, kterým mj. předvedl své jezdecké umění na
speciálním racing simulátoru. 

„Je pro nás velikou ctí přivítat zde jednoho z nej-
lepších pilotů formule 1 světa. Spojení F1 a Allianz
je symbolické. Allianz Group je jednou z nejvýznam-
nějších pojišťovacích společností na světě, a proto
se zaměřuje na projekty spojené s bezpečností zá-
vodů formule 1 a zkušenosti zde získané přenáší
i do normálního provozu,“ řekl předseda předsta-
venstva Allianz pojišťovny, a.s. Miroslav Tacl.

Juan Pablo Montoya pak společně s Miroslavem
Taclem představil partnerství Allianz Group a týmu
BMW Williams: „Jsem velice rád, že jsem se mohl

podívat do tak krásného města, jako je Praha.
Vím, že formule 1 tu má spoustu fanoušků. V loň-
ském roce dokonce do kokpitu formule usedl prv-
ní český jezdec. Velmi oceňuji přínos Allianz v ob-
lasti bezpečnosti nejen pro závody F1, ale zejména
pro zvýšení bezpečnosti na běžných komunika-
cích. Poznatky ze závodů pomáhají zachránit mno-
ho lidských životů.“ 

SpravedlivÈ sazby v povinnÈm ruËenÌ
Pro rok 2004 připravila Allianz pojišťovna změny

v povinném ručení. Úpravu pojistných sazeb podle
rizikovosti skupin klientů. Doposud většina pojiš-
ťoven uplatňovala pouze systém bonus/malus,
který zohledňoval, zda byla provozem vozidla způ-
sobena škoda, nebo ne. Statistiky ale vykazují, že
škodní průběh výrazně ovlivňuje region, z něhož
vlastník vozidla pochází. Podstatný vliv mají i další
parametry, jakými jsou například věk klienta, nebo
zda se jedná o občana či podnikatele nebo práv-
nickou osobu. Ředitel úseku pojištění vozidel Mi-
loš Velíšek o novém systému řekl: 

„Připravili jsme nový model povinného ručení,
který jsme interně nazvali „spravedlivé sazby“. Za-
vedli jsme regionální tarifní roztřídění České repu-
bliky do tří skupin. V první skupině jsou obyvatelé
Prahy, ve druhé obyvatelé obcí na území bývalých
okresů Praha-východ a Praha-západ a měst nad
90 tisíc obyvatel a ve třetí obyvatelé menších měst
a venkova. Pro každou z těchto regionálních sku-
pin jsme pak na základě škodního průběhu stano-
vili výši pojistného. To v praxi znamená, že řidiči
z menších měst a vesnic zaplatí u Allianz pojišťov-
ny podstatně nižší pojistné než řidiči z Prahy.“ 

➤➤ www.allianz.cz

SSccaannddiinnaavviiaann  AAiirrlliinneess  SSyysstteemm
Aviatická 12, P.O.Box 112, 160 08 Praha 6
tel.: 220 115 001, fax: 220 115 306
e-mail: sasprg@sas.dk
➤➤ www.scandinavian.net

d o p r a v a

Lucia-Gloegg
party

11. prosince 2003 letecká společnost Scandinavian
Airlines System pořádala tradiční party inspirovanou
skandinávskou slavností návratu světla v Crystal Ba-
llromu hotelu Radisson SAS Alcron Praha. Účastníky
party spolu s general managerem Scandinavian Ai-
rlines System pro Česko, Slovensko, Maďarsko,
Chorvatsko a Slovinsko Ing. Jiřím Matouškem pod
svou střechou přivítal i nový ředitel hotelu Radisson
SAS Alcron Praha pan Pasquale Baiguera.

Allianz Group vyuûÌv· v˝sledk˘
bezpeËnostnÌch v˝zkum˘, kterÈ

prov·dÌ Allianz centrum pro tech-
nologie, a p¯en·öÌ je do bÏûnÈho

provozu. Rychle se rozvÌjejÌcÌ
technologie u voz˘ formule 1 p¯i-
n·öÌ mnoho nov˝ch technick˝ch

a bezpeËnostnÌch prvk˘. Proto se
Allianz v roce 2002 zapojila do

kolotoËe F1 a stala sponzorem t˝-
mu BMW Williams F1.

Juan Pablo 
Montoya v »esku 



St·le v oblacÌch 
Něco mne ze spacáku přeci jen dostalo. A tak jsem
šel při té příležitosti nabrat vodu. Při březích plesa
pěna. Vysoká bílá jako v čističkách odpadních vod.
Nabírám ji raději z přítoku. Snídani vařím ze spacáku.
Říkám si: „Ještě se mi po tom bude stýskat.“
1122..0000 Opět musím ven. Stále jsme v oblacích. Z obě-
dového menu vybírám: česnek, lovečák, chléb a čaj.
1133..1100 Opět musím ven. Poté medituji nad mapou,
co by, kdyby. Odněkud od Zubů Peleagy hukot. Něco
mezi vichřicí a ledovcovou řekou.

1133..2255 Slyším nějaké hlasy.
1155..0000 Opět vylézám ze stanu. Poté jsem se jal va-
řit. Bujon, čaj a čočku. Konečně jídlo, které se dá
kousat. Opět svítí slunce. Na maličký okamžik
nádhera.
1177..3300 Neprší již hodnou chvilku, během níž jsem
vylezl ze stanu vyčistit si zuby.  Poté se snažím
zvyknout prsty na menzuru šestnácticentimetrové
zobcové flétny. Jde to. Beru si vitamíny a acylpy-

rin. Trochu mne bolí v krku. Zítra bych šel rád bydlet
jinam.
1188..3300 Opět prší.
1199..1155 Neprší. Zkouším mobil. Dochází dvě zprávy.
Nějak to stihly, protože jinak tu není signál. Jinak ne-
ní jinak. Stále v oblacích.

PodruhÈ na Buku¯e 
1155..77.. 99..0000 Ó, jak nechtělo se mi. Venku stále v ob-
lacích. Uplynulou noc občas déšť s vichřicí. Není té-
měř vidět a já mám opustit svůj teplý pelíšek a jít ně-
kam? Kdyby to byla jenom mlha. Ale ono je úplné še-
ro. Ani vařit, ani nic se mi nechce. Ještě chvíli hnípu.
Pak se dávám do vaření, během něhož dochází vaři-
či benzin. Nalévám nový a sakruji i jinak ventiluji. 
1100..0000 Jsem po snídani. Správný vodák nevyráží před
jedenáctou hodinou. Zkřehlýma rukama dobaluji
mokrý stan. Vyrážím po červené. Jdu mlhou do sedla
mezi Papušou a Peleagou. Ve 12.15 obědvám těsně
pod vrcholem Peleagy. Potom zase po červené. Stá-
le v mlze. Za sedlem, kde červenou protíná modrá
značka, začíná pršet. Na Bukuru docházím za regu-

lérního lijavce. Ocitám se tu podruhé v životě. Prvně
v roce 1986, poté, co jsme s Pavlem Mališkou v tan-
demu vylezli severní stěnou. Druhou dvojici tvořili
Rahan a Šílený Felčar - Petr Tříska. Lezl v kanadách
a během výstupu hulákal francouzská slovíčka a frá-
ze, an se připravoval na svou mnohaletou chirurgic-
kou misi v Kasserine v Tunisku.

Boty opÏt plnÈ vody
Za Bukurou ztrácím značku. Není. Jdu nad tušenými
srázy po nějaké pěšince mlhou a deštěm. Objevuje
se žlutý pruh. Sestupuji po něm kamsi dolů do mlhy.

Kamzíci. V mlze se ale špatně fotografují. Boty mám
opět regulérně plné vody. Kolem 16.00 se z mlhy vy-
nořuje pleso. Tady budu bydlet! Rekognoskuji terén.
Prší. Všechno mi pod nohama čvachtá. Nakonec na-
cházím relativně nepodmáčený plácek. Za silných
poryvů větru v dešti stavím stan. Kotvím jej pro jisto-
tu ještě pomocnými provázky. Přesto si každou chvíli
lehá. Skoro všechno mám mokré. Nabírám vodu
a přináším placatý šutr na vaření. Nejdůležitější sou-
částí výbavy je teď ručník. 
1188..4400 jsem po večeři. Brkaše. Pravděpodobně tá-
bořím u Tua Portii. Ale že jsem se po předchozí čtyři
dny a tři noci ve stanu u Laku Mare na ten dnešní
drsný přechod něco nadřel!

➤➤ www.mtromania.ro
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