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Jak lukrativní je podnikání
v cestovním ruchu?
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v době uzávěrky tohoto vydání časopisu Komora.cz je naše politická scéna v situaci, 
z níž cesta ven nebude snadná. Je jen několik dní po volbách do Poslanecké sně-
movny, jejich výsledky skončily patem a nedaly tak jasný signál, kterým směrem by se 
naše politická scéna měla dále ubírat. Nejde o žádné drama, revoluce se nekoná. Na 
druhou stranu jsme se ocitli v období nejistoty a očekávání ne příliš jasných zítřků. Lze 
jen těžko odhadovat následný vývoj, rovnice má více neznámých a v těchto dnech asi 
ani její hlavní aktéři netuší, jaký výsledek je na konci řešení čeká. Jisté je, že východis-
ko by mělo být nalezeno v co nejkratším možném termínu. A to nejen s ohledem na 
voliče, kteří svůj zájem o dění vysokou účastí v letošních volbách projevili zcela jedno-
značně, ale také kvůli vnějšímu světu, který politickou, a tím i ekonomickou stabilitu 
země, sleduje velmi bedlivě. 
Vzkaz nás podnikatelů vůči nově sestavené vládě, ať už v ní zasedne kdokoli, bude 
jednoznačný. Pokračovat v reformách, které již byly zahájeny, začít ty, které jsou 
nutné k ekonomickému růstu země. Požadavky Hospodářské komory ČR na zlepšení 
podnikatelského prostředí se trvale opírají o několik základních pilířů, na nichž je třeba 
nadále pracovat. Je to odbourání nadbytečné byrokracie, zjednodušení právních 
předpisů, zásadní opatření v boji proti korupci, zefektivnění činnosti státní správy, re-
forma justice a zvýšení vymahatelnosti práva. V těchto oblastech se již začalo mnohé 
dít a od nového kabinetu očekávám, že bude v této práci pokračovat. 
Věřím, že se v novém volebním období podaří připravit například důchodovou 
reformu, která bude řešit nedokonalosti dnešního systému a zmírní obavy ekonomů 
ze stárnutí populace. Potěšením by pro mne bylo, kdyby se dolní komora parlamen-
tu ve svém novém složení vrátila k nedávno přijatému Zákoníku práce, k zákonu 
o registračních pokladnách či k zákonu o nemocenské. Tyto normy mohou ve svém 
důsledku vážně poškozovat podnikatelské subjekty této země, nyní je šance, že může 
dojít alespoň k částečné nápravě.

Jaromír Drábek,

prezident 

Hospodářské komory ČR

Vážení čtenáři,

str. 3















































str. 48 str. 49červen 06 červen 06

Škola, základ života i řemesla   

Letos oslavujete osmdesáté páté naroze-
niny žižkovské uměleckoprůmyslové ško-
ly. Která období v její historii považujete 
za klíčová pro rozvoj uměleckého řemesla 
a užitého umění?

Domnívám se, že velmi důležitým obdobím 
byla pro školu léta hned po jejím vzniku. 
Tehdejší Státní škola pro zpracování dřeva 
se poměrně rychle před odbornou veřejností 
profilovala jako významné centrum vzdělá-
vání v oblasti tvorby nábytku a interiéru. Od 
začátku zde působili skvělí odborníci, kromě 
prvního ředitele arch. Františka Bubna napří-
klad Karel Havránek, Ing. Václav Kojecký, arch. 
František Novák, Karel Rubík, arch. František 
Vahala, Václav Zitta, arch. Ladislav Bartoní-
ček, akad. mal. František Trella, akad. soch. 
František Kment, akad. soch. Damián Pešan 
a řada dalších, kteří vtiskli škole ráz vzdělávací 
instituce celostátního významu. Význam-
nou úlohu zde jistě sehrál vliv výmarského 
Bauhausu, z jehož programu škola převzala 
to zásadní – neoddělitelnost kvalitního umění 
od kvalitního řemesla. Také doba nedlouho po 
vzniku samostatného československého státu 
přála snahám o pozvednutí našeho umělec-
kého řemesla a jeho prosazení v evropském 
prostoru. Škola ve dvacátých a třicátých letech 
minulého století vystupovala i jako poradenské 
centrum v oblasti truhlářské výroby, zavádění 
moderních technologií a materiálů i výrobních 
a konstrukčních postupů.

Jaké změny v charakteru školy se udály 
od té doby?

Program školy, založený zejména na chápání 
užitého umění jako vystupňování kvalitní řeme-

slné dovednosti, pokládáme za trvale platný. 
Ostatně kvalitní umělecké řemeslo bylo vždy 
kvalitním uměleckým řemeslem bez ohledu 
na ideologii. Díky tomuto základnímu zamě-
ření charakter školy přežil všechna následující 
období a trvá dodnes.
Jistou změnou byla léta po druhé světové vál-
ce, kdy škola přestala přijímat pouze vyučené 
řemeslníky (jak tomu bylo v letech předváleč-
ných) a stala se po několika reorganizacích 
školou střední, od roku 1954 s maturitou. 
Tato změna přinesla jinou věkovou strukturu 
studentů. Tomu se přizpůsobila náplň studia, 
i když základní myšlenky zůstaly platné. 
V tomto období byly postupně zaváděny nové 
obory vzdělávání, které rozšiřovaly působnost 
školy do dalších oblastí uměleckého průmyslu, 
(hračka, scénografie, propagační grafika, vý-
stavnictví). Tyto změny odrážely i určitý odklon 
od řemeslné nábytkářské produkce k výrobě 
průmyslové. Skladba oborů školy se ustálila na 
konci šedesátých let a od té doby trvá dodnes 
bez významných změn.

Jak hodnotíte současnost?

Další období, které je možno chápat jako 
významné, je doba po roce 1967, kdy se stal 
na dlouhou dobu ředitelem školy akad. soch. 
Zdeněk Vodička. S ním přišla řada nových 
výtvarníků, z nichž mnozí byli absolventy této 
školy. Tato plodná doba vnesla do tváře školy 
viditelné osvěžení.
V roce 1996 byly po několika pokusech s růz-
nými formami pomaturitního studia zřízeny 
dva obory vyššího odborného studia – Design 
herních předmětů a Řezbářství a restaurování 
dřeva. Současně byla škola přejmenována na 
Vyšší odbornou školu uměleckoprůmyslovou 

a Střední uměleckoprůmyslovou školu. V roce 
1998 byl přidán k vyšší odborné škole třetí 
obor – Malba a přidružené techniky. Tím se 
škola opět přiblížila své povaze z let dvacátých 
a třicátých, samozřejmě ovšem na bázi dnešní.
Je-li i současnost pro rozvoj školy významná, 
nechť posoudí historie. Kdysi dávno jsem jako 
student tuto školu navštěvoval. Zdá se mi, že 
mezi všemi ostatními školami mi dala nejvíce, 
totiž lásku k poctivé práci. Později jsem nabyl 
přesvědčení, že bych měl jednou této škole 
vrátit, co mi tehdy dala. Pokládám si za velkou 
čest a životní štěstí, že tak nyní mohu alespoň 
podle svých skromných možností konat.

O které tradiční a nové obory je u studen-
tů největší zájem?

V současné době má škola kromě již vyjmeno-
vaných oborů vyšší odborné školy osm oborů 
středního vzdělání s maturitou: Konstrukce 
a tvorba nábytku, Propagační grafika, Scé-
nická technika, Tvarování dřeva a řezbářství, 
Tvorba hraček a dekorativních předmětů, Užitá 
malba, Výstavnictví a Nábytkářství. Nemů-
žeme si stěžovat na nedostatek uchazečů 
o přijetí ke studiu, vzhledem ke kapacitě školy 
přijímáme na základě talentových zkoušek 
každého čtvrtého, třetího zájemce. Již několik 
let je největší zájem o studium oboru Propa-
gační grafika, kde převis přihlášek ke studiu 
dosahuje poměru až 1:10. Nemyslím však, že 
tento trend bude trvalý, neboť trh práce, jak se 
zdá, již začíná být těmito odborníky nasycen. 
Poněkud vyšší počet přihlášek než na jiné 
obory bývá v poslední době také na obory 
Užitá malba a Výstavnictví. Obecně lze ovšem 
zaznamenat jistý pokles počtu uchazečů 
o studium na tomto druhu škol, způsobený jak 

rostoucím počtem gymnázií, tak i vývojem de-
mografické křivky. Ke studiu na vyšší odborné 
škole míváme okolo sto padesáti přihlášek. 
Přijímáme dvacet čtyři studentů.

Připomeňte největší úspěchy vaší školy 
v zahraničí...

Zde se musím vrátit do dvacátých let minu-
lého století. V roce 1925, nedlouho po svém 
vzniku, se škola zúčastnila světové výstavy 
dekorativních umění v Paříži, kde obdržela 
Grand Prix za interiér ředitelny, řadu zla-
tých a stříbrných medailí, diplomů a dalších 
ocenění. Tento interiér je dnes památkově 
chráněn. Významná byla také účast na výstavě 
odborných uměleckoprůmyslových škol v roce 
1934 v Londýně stovkou žákovských výkresů 
ze speciálního ateliéru tvorby interiéru arch. 
Ladislava Bartoníčka. Je pochopitelné, že 
podobná zahraniční vystoupení se později 
musela na dlouhou dobu omezit jen na země 
východního bloku. I v tomto období lze ovšem 
uvést například návrh a realizaci zařízení síně 
nevládních organizací pro palác UNESCO 
v Paříži v roce 1958 a účast oddělení tvorby 
hraček na EXPO 58 v Bruselu. V roce 1982 
uspořádala škola výstavu v Československém 
kulturním středisku v Havaně.
Doba po roce 1990 je charakteristická ná-
růstem zahraničních aktivit školy. Zde uvádím 
zejména spolupráci s Berufsbildende Schule 
Wirtschaft v Ludwigshafenu a Lycée Louis 
Couffignal ve Štrasburku na designu sekretá-
řového stolu pod názvem EUROPA 2003. Dílo 
symbolizující sjednocení Evropy a jednotnou 
evropskou měnu, které realizovali žáci fran-
couzské školy podle návrhu a dokumentace 
žáků naší školy a pod organizačním a mar-

ketingovým zajištěním německého partnera, 
bylo v únoru 2003 slavnostně představeno   
v Evropském parlamentu za účasti mezinárod-
ní veřejnosti, představitelů evropských a fran-
couzských institucí a médií. Další prezentace 
tohoto projektu proběhly ve státních institucích 
v Německu a v České republice.
Jako další je možno uvést souborné výstavy 
školy v roce 2001 ve Švédsku (Stockholm, 
Örebro) pod záštitou Velvyslanectví České 
republiky, a také vánoční výstavy ve Francii 
(2004 Saint Dizier, 2005 Vittel). V současné 
době běží několik mezinárodních projektů 
s partnery z Německa, Švédska, Finska, 
Francie, Itálie a Litvy.

Jak spolupracujete s Hospodářskou 
komorou ČR?

Od roku 1999 mají naši maturanti možnost 
získávat Osvědčení Hospodářské komory ČR 
za mimořádně kvalitní studijní výsledky. Hos-
podářská komora ČR udělila škole opakovaně 
čestné uznání za vynikající úroveň praktické 
přípravy.

Jaké se vaši  absolventi uplatňují v praxi?

Přibližně jedna třetina absolventů pokračuje ve 
studiu na vysokých nebo vyšších odborných 
školách. Nacházejí uplatnění podle vystudo-
vaného oboru v činnostech souvisejících s na-
vrhováním, designem a konstrukcí nábytku, 
projektováním interiérů, v oblasti umělecké 
a rukodělné práce se dřevem, v restaurá-
torských dílnách, v hračkářském průmyslu, 
v malířských odvětvích, v podnicích zabýva-
jících se interiérovou či exteriérovou archi-
tekturou, jako řídící pracovníci nebo asistenti 

scénických architektů i jako samostatní jevištní 
výtvarníci, dále jako pracovníci výstavních 
agentur a reklamních studií nebo v reklamních 
odděleních obchodních domů a prodejních 
řetězců, v neposlední řadě i jako samostatní 
výtvarní umělci a umělečtí řemeslníci. Tu a tam 
se podaří i „export“ našich absolventů do 
ciziny. Nemáme zprávy, že by naši absolventi 
rozšiřovali řady nezaměstnaných.

Můžete prozradit, jaké plány máte ve 
škole do budoucna?

V současné době pracujeme na projektu 
nového oboru vyšší odborné školy – Interiér 
a design nábytku. Takto specifiky zaměřený 
obor na vysokých školách není, a nám se jeví 
jako potřebný z hlediska současného stavu 
našeho odborného školství a předpokládané-
ho vývoje interiérové tvorby a výroby i průmys-
lového designu.
Program školy stojí na přesvědčení, že každé 
umělecké dílo musí být kvalitní i po stránce 
svého řemeslného zpracování. Umění, které 
je řemeslně nekvalitní, bývá historií označeno 
za neumění. Nelze však přehlížet názory, které 
směřují ke zpochybnění řečeného. Proto cítíme 
jako svou první povinnost bránit umění před 
neuměním a dobré řemeslo před diletantis-
mem. Vzdělávání, které vytváří předpoklady 
pro budoucí uměleckou tvorbu, nelze s touto 
tvorbou zaměňovat. Je nepochybné, že poslá-
ním školy je především vzdělávání. V podstatě 
je náš cíl i do budoucna prostý – dělat dobrou 
školu.
     

                           Miloslav Vlk,

viceprezident sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea

Foto: archiv autora

ukázky ze studentských prací

UMĚLECKÁ ŘEMESLA SE MOHOU I DO BUDOUCNA DÁLE ROZVÍJET 
TAKÉ DÍKY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝM ŠKOLÁM, KTERÉ MAJÍ U NÁS 
DLOUHOU TRADICI, SAHAJÍCÍ AŽ DO DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ. 
K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM PATŘÍ DNEŠNÍ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLEC-
KOPRŮMYSLOVÁ A STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA ŽIŽ-
KOVĚ NÁMĚSTÍ V PRAZE 3. BOHATOU MINULOST I ŽIVOU SOUČASNOST 
V ROZHOVORU PŘIBLIŽUJE JEJÍ ŘEDITEL PAVEL KOVÁŘÍK. 

ŘEMESLA ŘEMESLA
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Biotechnologie v Chicagu
Technologie, inovace, biotechnologie. Slova, která jsou  
synonymem pro úspěch, nové příležitosti a byznys s vysokou 
přidanou hodnotou. Trochu zaklínadlo, trochu šance 
pro stagnující Evropu.

I takový byl letos v dubnu veletrh biotechnolo-
gií v Chicagu BIO 2006. Největší v historii, se 
zastoupením více než šedesáti zemí z celého 
světa, 1700 vystavovateli, 18 tisíc m2 výstav-
ních ploch, 4 tisíci delegátů, desítkami seminá-
řů a prezentací, 500 zástupci médií. Pravděpo-
dobně vůbec největší ekonomickou prezentaci 
na ekonomickém fóru ve Spojených státech 
uspořádala i Česká republika. Vládní agentury 
CzechTrade a CzechInvest si ve společné akci 
vytkly za cíl nejen rozšířit spektrum českého 
vývozu, ale i příliv zahraničního know-how. 
Podpořily účast českých firem na tomto me-
zinárodním fóru a je nutno hned zpočátku říci, 
že s plným nasazením a velmi úspěšně. Po 
americku. Úvodní recepce se konala v hotelu 
Intercontinental za účasti velvyslance Petra 
Koláře, obchodních radů, zástupců vládních 
agentur a zástupců amerických firem, inves-
torů a obchodních komor. Celodenní prezen-
tační maraton mohl začít. Snad pro každého 
z účastníků bylo při prezentaci České republiky 
překvapením dozvědět se, jak na tom doma 
jsme, jaké se připravují projekty, s kolika peně-
zi lze počítat, kde jsme na světové úrovni i kde 
máme slabiny.

Biotechnologie jsou cestou pokroku

Strategie prezentace České republiky v USA 
se zaměřila na moderní biotechnologie. Podle 
zástupců českých agentur na podporu ex-
portu a investic se totiž už nedá na americ-
kém trhu uspět s produkty masové výroby, 
protože naše cena pracovní síly je již dražší 
než u konkurence z asijských zemí. „Česko už 
také neusiluje pouze o prostý příliv investic,“ 
řekl o cílech české prezentace na veletrhu Bio 
2006 generální ředitel CzechInvestu Tomáš 
Hruda. 
Česko zastupovala v Chicagu také akademie 
věd a jedenáct českých firem. Jedním z pre-
zentovaných progresivních produktů byla např. 
patentovaná výroba filtrů z nanovláken. Dá se
z nich vyrábět zařízení pro takzvané „clean-
room“ neboli bezvirové provozy, ale i ochrana 
proti viru ptačí chřipky. 
Definice biotechnologií není jednoduchá,
protože se týká velkého množství oborů. To 
však není podstatné, jak zaznělo i při zahájení. 
Biotechnologie jsou cestou pokroku v medi-
cíně, diagnostice, v životním prostředí, výrobě 
energií a ve zdrojích potravy. Je jistě potěši-

telné, že Česká republika (alespoň dle účasti 
v Chicagu) kromě Maďarska byla jedinou zemí 
střední Evropy, která se prezentovala a měla 
zastoupení srovnatelné se státy, v nichž pre-
zentace úspěchů patří již dlouho k obchodní 
politice. Tradičně silné zastoupení mají americ-
ké státy. I na veletrhu bylo znát, že Kalifornie, 
Florida a v poslední době také Texas zaujímají 
čelné pozice v oblasti vývoje a podpory tech-
nologií. Silná konkurence vyrůstá samozřejmě 
v jihovýchodní Asii a v Austrálii. Za Evropu 
nezklamaly skandinávské země, Velká Británie 
a Německo. Je až příliš nápadné, jak shodný 
je tento výčet s údaji o nejvyšších investicích 
do podpory výzkumu a vývoje. 

Potenciál pro spolupráci firem

Nalézat ekonomické výhody v konkurenčním 
prostředí, či právě toto prostředí vytvářet, je 
výsledkem nikoli módních trendů, ale ve větši-
ně případů překvapivě ekonomickou nutností. 
Výzkum a vývoj v biotechnologiích představuje 
asi nejnáročnější oblast pro dlouhodobé inves-
tice. Nést rizika dlouhodobých nákladů patří 
k nejobtížnějším strategickým rozhodnutím. 

Účast českých firem podpořily vládní agentury CzechTrade a CzechInvest.

Město Chicago, největší centrum amerického středozápadu, znamená pro české firmy dobrý byznys nejen v biotechnologiích.

Česko prezentovalo v Chicagu jedenáct českých firem a také akademie věd.

DNY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
22. 6.–24. 6. Olomouc - Výstaviště Flora
Prodejní výstava kompenzačních, rehabilitač-
ních, protetických pomůcek a nabídka služeb 
pro zdravotně postižené
E-mail: info@flora-ol.cz
http://www.flora-ol.cz

FLORA OLOMOUC - LÉTO
17. 8.–20. 8. Olomouc - Výstaviště Flora
Letní etapa mezinárodní výstavy květin
E-mail: info@flora-ol.cz
http://www.flora-ol.cz

LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
17. 8.–20. 8. Olomouc - Výstaviště Flora
Prodej květin, zahradnického sortimentu, drob-
né zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
E-mail: info@flora-ol.cz
http://www.flora-ol.cz

KABO
22. 8.–24. 8. Brno - Výstaviště
28. mezinárodní veletrh obuvi a koženého 
zboží 
E-mail: kabo@bvv.cz 
http://www.bvv.cz/kab
 
STYL
22. 8.–24. 8. Brno - Výstaviště
28. mezinárodní veletrh módy 
E-mail: styl@bvv.cz 
http://www.bvv.cz/styl 

EKOSTYL
24. 8.–29. 8. České Budějovice - Výstaviště
Tvorba a ochrana životního prostředí, ekolo-
gické technologie, ekologické stavby, alter-
nativní zdroje energie, bioprodukty a zdravý 
životní styl.
E-mail: info@vcb.cz,  http://www.vcb.cz 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA 
DRUŽSTEVNICTVÍ
24. 8.–29. 8. České Budějovice  
- Výstaviště
Spotřební zboží, kovovýroba, elektronika, 
stavebnictví, zabezpečovací systémy, vybavení 
domu, bytu, zahrady, textil a kožená galante-
rie, umělecké a řemeslné výrobky, zemědělské 
a potravinářské výrobky
E-mail: info@vcb.cz 
http://www.vcb.cz 

Rubriku připravuje:

Břetislav Fabián, 

ředitel úřadu SOVA ČR

NABÍZÍME PŘEHLED NĚKTERÝCH AKTUÁLNÍCH ČLENSKÝCH 
VELETRHŮ A VÝSTAV, KTERÉ POŘÁDÁ SOVA ČR V OBDOBÍ 
DO 29. 8. 2006

Proto dnes již ve velké míře jsou reprezentanty biotech-
nologií obrovská sdružení podniků, univerzit, vývojových 
společností a municipalit. Na názvu nezáleží.
Že se nejedná o zanedbatelné odvětví ve světovém měřít-
ku, lze demonstrovat na nárůstu investic v biotechnologiích 
– z necelých $ 5 bilionů před 10 lety na dnešních více než  
$ 20 bilionů. Statistika v USA uvádí, že 1,2 milionu pracov-
ních míst v biotechnologickém sektoru generuje 5,8 milionu 
míst v ekonomii a s celkovým dopadem na 7 milionů 
pracovních míst.  
Viditelným výsledkům ve formě výrobků nebo jiných 
konečných produktů však předcházejí velmi komplikované 
fáze výzkumu a vývoje, finančních rozhodnutí, právních
vztahů, patentových ochran, ověřování výrobků. Efektivnost 
celého procesu má svá tvrdá pravidla, za chyby se draze 
platí. Amatérský přístup neobstojí. Tato oblast je u nás 
stále nedoceněna. Vyžádá si co nejdříve řadu špičkových 
odborníků, kteří budou schopni propojit výsledky výzkumu 
s praktickými aplikacemi, rozpoznat dobré a špatné pro-
jekty, ochránit hodnoty před zneužitím. Tyto profese byly na 
veletrhu viditelně zastoupeny. 
Chicago však neznamená pro český byznys jen biotech-
nologie. Největší centrum amerického středozápadu, 
téměř devítimilionová aglomerace, má ambice přijmout 
a nabídnout dobrý byznys pro mnohé české firmy. Navíc za
profesionální asistence a nepřehlédnutelných sympatií těch, 
pro které nejsme jen zemí někde v Evropě. 
Kdo má zájem o více informací, pak hledejte na www.bio.
org. V Česku máme téměř unikátní zdroj informací o bio-
technologiích www.gate2biotech.com. 
Další veletrh biotechnologií se koná příští rok v Bostonu, 
příprava již začíná.

Text a foto: Jaroslav Kopta,

předseda představenstva OHK Liberec 
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Pokud se chcete jenom rychle najíst, pak se vám cesta do 
Tuchoměřic na severozápadním okraji Prahy opravdu nevypla-
tí. „Jednou po nás chtěli dokonce «take a way», jídlo s sebou, 
jako bychom byli nějaká pizzerie,“ směje se Ludo Van den 
Bergh, belgický majitel restaurace Auberge de Provence. 

Tento vitální Vlám zapustil v Čechách kořeny 
už před sedmnácti lety a se svou slovenskou 
manželkou vychovává tři česky mluvící ratolesti 
v prostorách bývalých sýpek ze 17. století, 
přináležících k jezuitskému klášteru a pivovaru 
na tuchoměřickém panství. Když před lety 
tyto prostory objevil, probudily v něm touhu 
splnit si sen o krásném bydlení na venkově. 
A protože jeho hlavní profesí je projektové 
inženýrství velkých investičních celků (a proto-
že je megaloman, jak tvrdí jeho žena), vzal to 
všechno z gruntu a kromě bydlení zřídil ještě 
restauraci a malý rodinný penzion.
„V okolí jsou takové ty české hospody, ale já 
jsem chtěl lidem ukázat, jak je to jinde v Evro-
pě. Tam se za dobrou kuchyní jede i hodinu či 
dvě, ale pak tam zase chcete chvilku pobýt. 
Je to druh relaxace. Nesnáším, když mi berou 
talíř, ještě než dojím polévku,“ mračí se Ludo.
Proč si Belgičan otevřel právě provensálskou 
restauraci? Ludo má Provence prostě rád.
„Belgická kuchyně je fantastická. Je to 
starobylá kuchyně, naší zemí procházeli 
Francouzi, Italové, Španělé, Holanďané, 
takže je hodně rozmanitá. Ale taky drahá. 
Většina restaurací v Belgii vaří z čerstvých 
surovin a často mění jídelní lístek. Provensál-

ská kuchyně je pro všechny. Je velmi otevře-
ná, taková čistá, nekomplikovaná, a je pro 
bohaté, pro střední vrstvy, a můžete se najíst 
i docela levně, když si nedáte ty největší 
speciality. Naše kuchyně je taková domácká, 
venkovská. Jídelní lístek obnovujeme každé 
tři až čtyři měsíce.“

Na jakou specialitu belgické kuchyně nás 
pozvete?
„Tak v prvé řadě na mušle. To je specialita 
číslo jedna. Na druhém místě je to chřest, 
národní belgické jídlo. Když začíná sezona 
chřestu, všichni vezmou útokem nejbližší 
farmy. A druhé národní jídlo je čekanka. 
Čekankové puky se vloží do pekáče, na ně se 
navrší šunka, prolije se to bešamelem a peče 
se dohromady s bramborami nebo jinou přílo-
hou. A potom samozřejmě králík, jak jsem 
mohl zapomenout! Vezme se cibule, česnek, 
mrkev, králík se rozporcuje na kousky a... 
tajemstvím číslo jedna je silné černé pivo 
a druhým tajemstvím je tmavý chléb silně 
namazaný hořčicí. To se vloží na dno, přiklopí 
a tak hodinku, hodinku a půl se to vaří s pep-
řem, solí a bobkovým listem. Fantazie,“ tvrdí 
majitel.

Pivo jako za Karla IV.

Auberge de Provence nabízí atmosféru a krás-
né historické prostory. Láká k posezení v malé 
provensálské zahradě, na které nechybí levan-
dule a koutek pro děti, či na tematické večery, 
například svátek mušlí. Nechybí živá hudba 
ani dětské menu, protože Ludo ví, že děti mají 
nejraději špagety, hamburgery nebo hranolky 
s kečupem. Ale i ony dorostou do kvality. 
Zatím snědí něco málo a pak si mohou hrát 
s koťaty, nebo se klouzat... A tátové a mámy 
zatím vybírají ze šedesáti druhů belgických piv, 
z nichž některá se vařila už v dobách 
Karla IV. A Ludo Van den Bergh příjemnou 
měkkou češtinou pronese: „Toto je moje velký 
bejby, moje dítě. I do vlastních dětí vkládáme 
své naděje, ale jak to nakonec dopadne, to se 
nikdy na začátku neví. Musíme je mít jenom 
hodně rádi. A to já mám, člověče, to já mám,“ 
kývá hlavou.

Iva Gočová

Foto: Ladislav Goč

Kousek Evropy 
na dohled pražského letiště

GASTRONOMIE

Jak zdravé je módní sushi?

„Číňan chce, aby jídlo bylo hlavně dobré, Korejec si přeje, aby jídla 
bylo hodně, a Japonec udělá všechno pro to, aby jídlo krásně vypa-
dalo,“ říká Ingahp Pang, majitel restaurace Mashhana sushi house 
v Praze na Hradčanech. A je to určitě jeden z důvodů stále vzrůstající 
obliby japonských restaurací všude ve světě, Prahu nevyjímaje. 
Sushi se právě teď veze na vlně velkého zájmu, což má – jako všech-
no – svá pro i proti.  

Co je to sushi

Tento pokrm pochází z Japonska a původně 
je to kousek syrové ryby nebo korýš položený 
na váleček octové rýže a doplněný kouskem 
nakládaného zázvoru a sójovou omáčkou. To 
je nigiri-sushi. Další variantou je maki-sushi 
– rýže s rybou a kouskem zeleniny nebo vejce 
zabalená do mořské řasy nori a pokrájená na 
úhledná kolečka, popřípadě válečky. Samo-
statnou kapitolu tvoří sashimi – plátky, proužky 
nebo kostičky syrových ryb. Členové japonské 
Národní společnosti sushi však jenom kroutí 
hlavou, co všechno se dnes pod název sushi 
schová.
„Sushi je všechno na kousku rýže, může tam 
být ryba, mušle, zelenina, houby, vejce, ale už 
jsem viděl i vařené hovězí, sýr nebo uzené-
ho lososa. Sushi se rychle rozšířilo do světa 
a chutě Evropanů a Američanů ovlivňují jeho 
současnou podobu,“ pokračuje Ingahp Pang.

Kultura stolování sushi

Nejde ale přece o to, koupit si sushi na 
každém rohu a najít ho ve všech salátových 
barech. S každým jídlem přijímáme i kousek 
kultury jeho země a u sushi je to i způsob 
podávání a konzumace jídla. Alfou i omegou 
jsou vždy čerstvé suroviny. Tady jsme díky 
absenci moře ve velké nevýhodě, čerstvé 
mořské ryby a korýši k nám putují stovky 
a tisíce kilometrů. Dalším kamínkem v mozai-
ce je kuchař a jeho umění nakládat s rybou. 
Podle toho, jak kuchař porcuje rybu, se pozná 
špičková restaurace. Jeho pracovní prostor 
musí zářit čistotou. Ideální je, když v restau-
raci kuchař pracuje přímo před vašimi zraky, 
když si můžete všechny suroviny prohléd-
nout v chladicím boxu a přímo podle chuti si 
sushi nechat vyrobit. Vaši chuť k jídlu podpoří 

už sám interiér restaurace a samozřejmě 
úslužná a ochotná obsluha. Ta vám také 
ráda předvede originální stolování, 
protože sushi, sashimi i maki se jí 
hůlkami. V misce se v sójové 
omáčce rozmíchá trocha 
pasty ze zeleného 
křenu wasabi. V ní 
se velmi lehce namočí 
váleček sushi, maki nebo 
plátek sashimi. Mezi jednot-
livými sousty se pojídají kousky 
zázvoru, které téměř vzplanou na 
jazyku a velmi rychle odezní, čímž od 
sebe krásně oddělí chutě jednotlivých 
soust a dají jim patřičně vyniknout.
„Češi si někdy na talíři vyrábějí takové rizoto 
nebo čínu. Mají rádi hodně rýže, zalejou to 
spoustou sójové omáčky, maki rozbalí a smí-
chají s tím dohromady a ještě to nabírají vidlič-
kou. Trochu to nedává smysl. Ale zákazník je 
zákazník,“ směje se Pang.

Konzumace sushi s riziky?

Podle obezitoložky MUDr. Šrámkové je syrová 
ryba čistá bílkovina, jód a nenasycené mastné 
kyseliny, řasa je zase vláknina, porce nejsou 
velké, čili z dietního hlediska samá plus. 
Pozor však na čerstvost potravin a případnou 
kontaminaci ryb těžkými kovy. A protože je to 
pro náš organismus přece jen strava neob-
vyklá, může se někomu syrová ryba k večeři 
odvděčit slušnými zažívacími potížemi. Chce 
to nejprve vyzkoušet malý vzorek a podle toho 
se potom chovat. Takže sushi ano, je to móda 
zdravá, ale nemusí být pro každého. 

iv

Foto: Ladislav Goč



str. 54 červen 06 str. 55 červen 06DESIGN DESIGN

Letošního ročníku Art & interior se zúčastnilo 
sedmapadesát pečlivě vybraných vystavo-
vatelů, kteří představili poslední designové 
novinky, špičkový nábytek, vybavení interiérů, 
kuchyní a koupelen, včetně bytového textilu, 
doplňků a svítidel. Již nedílnou součástí 
komplexu výstav bývají přehlídky českého 
a zahraničního designu, organizované ve 
spolupráci s Národní galerií v Praze. Na sed-
mý ročník organizátoři připravili čtyři zajímavé 
výstavy: Design Match 2006 CZE : SVK, 
Holandský design Druhého Zlatého věku 
1885–1935, Welcome home – Mistrovská 
díla současného holandského interiérového 
designu (1970–2005) a Estonská architektu-
ra: Domov 2002–2006.
Druhým rokem byl realizován projekt eLight, 
zaměřený na design interiérových i exterié-
rových svítidel, moderní osvětlovací systémy 
a technologie novinky v tomto oboru. Speci-
alizovanou výstavu eLight umístili organizátoři 
do Malé dvorany a zúčastnili se jí mimo jiných 
špičkových společností opět vystavovatelé 
z Velké Británie ve dvou expozicích Britsh 
European Design Group.

Estonská architektura: Domov 
2002–2006

Pozvání k prezentaci na sedmé přehlídce 
zahraničního designu přijala Unie estonských 
architektů (EAL), která představila českému 
publiku výstavu zaměřenou na drobnější 
objekty, především realizace rodinných domů 
a soukromých rezidencí.
Mezi estonskými rodinnými domy lze nalézt 
opravdové architektonické skvosty – dva 

z nich byly například zařazeny do světového 
atlasu architektury 2005.
Individuálně projektované domy podávají jas-
nou výpověď o svém majiteli, dům se stává 
jeho vizitkou, reprezentuje jeho životní styl. 
Přesto nelze domy volné formy nebo domy, 
které jistým způsobem využívají určité ma-
teriály, považovat pouze za gesto efektivity, 
nýbrž za hodnotné architektonické výpově-

di. Nejlepší dům je takový, který respektuje 
potřeby klienta a okolní prostředí a vytváří tak 
komplexní expresivní architektonický celek, 
v němž lze příjemně, pohodlně a úsporně 
žít. Díky své dostupnosti, menší velikosti 
a intimní funkci patří rodinné domy k jedné 
z nejzajímavějších a nejsledovanějších forem 
architektury.
 
Design Match 2006 CZE : SVK

Tato výstava se konala v rámci sedmé přehlíd-
ky českého designu a byla unikátní konfrontací 
českého a slovenského studentského a profe-
sionálního designu posledních let. 
Design Match byl koncipován jako sportovní 
utkání, jednotlivými částmi návštěvníky prováze-
la sportovní terminologie a atmosféru sportov-
ních hřišť pomohlo navodit i grafické ztvárnění.
Cílem bylo zdůraznit význam tradice, upo-
zornit na společný kulturní základ Čechů 
a Slováků a propojit významově všechny části 
výstavy – český studentský design – český 
profesionální design – slovenský student-
ský design – slovenský profesionální design 
– otázky a problémy identity. V rámci celé 
akce mohli návštěvníci zhlédnout také několik 

projekcí přibližujících design, designovou 
tvorbu a módu. V případě, že se tato akce 
setká s příznivým ohlasem, chtějí v příštích 
letech organizátoři z výstavy Design Match 
udělat Bienále česko-slovenského designu.

Holandsko dvakrát jinak

Výstava Holandský design Druhého Zlatého 
věku 1885–1935 představí poprvé českému 
publiku exponáty z Drentského muzea  
v Assenu, vytvořené v Nizozemí do roku 1935, 
a vývoj dominantních stylů v dekorativním 
umění konce devatenáctého a první poloviny 
dvacátého století, tedy především z období 
secese a art deco. Spolu s touto výstavou 
mohli diváci zhlédnout expozici nazvanou 
Welcome Home – Vítejte doma s podtitulem 
Mistrovská díla současného nizozemského 
interiérového designu 1970–2005, která u nás 
poprvé představila holandský interiérový de-
sign posledních několika desítek let. Tato vý-
stava vznikla vlastně jako „dodatečný nápad“ 
k prezentaci Holandského designu Druhého 
Zlatého věku. Pražské publikum tak získalo 
jedinečnou příležitost srovnávat v jeden čas na 
jednom místě směřování a vývoj holandského 
interiérového návrhářství v průběhu více než 
jednoho století! Návštěvníci se mohli těšit 
jak přímo na konkrétní exponáty špičkových 
a světově proslulých holandských značek, tak 
na komplexní designérská řešení interiérů, či 
například také na design domácích spotřebičů. 
Výstavu tvořily instalace kombinující nábytek, 
nástěnné a podlahové krytiny, svítidla a interi-
érové doplňky do významových tematických 
expozic, které by měly „vyprávět příběh“. 
Nejednalo se tedy o obvyklou prezentaci 
formou objektu a jeho popisu, ale o živou, 
komunikativní a mnohem poutavější podobu, 
jejímž úkolem bylo v první řadě usnadnit  
porozumění a interpretaci nových evrop-
ských stylových trendů mladší generaci 
návštěvníků.

Aleš Kosina

(s využitím tiskové zprávy ART & INTERIOR)

Foto: AC EXPO

Pomoci malým a středním podnikatelům orien-
tovat se v problematice designu a užité grafiky
chce Sdružení dobrého designu, jež vzniklo 
před dvěma lety a letos na jaře zahájilo činnost 
Poradenského a informačního centra. Jeho 
cílem je obecná kultivace podnikatelského pro-
středí v oblasti designu. Vzdělávací programy 
jsou určeny pro podnikatele působící v regionu 
hlavního města Prahy, kteří chtějí zlepšit svou 
firemní kulturu, vytvořit něco, co bude podnik
odlišovat od jiných firem. S plody duševního
vlastnictví je třeba zacházet podle ustanovení 
týkajících se autorských práv, proto chce nové 
centrum nejen přesvědčit podnikatele, že 
investice do odborné spolupráce se vyplatí, ale 
také poskytovat poradenství v oblasti právní 
ochrany. Projekt je podporován a je finan-
cován z Evropského sociálního fondu a také 
ze státního rozpočtu. Veškeré poradenství je 
poskytováno podnikatelům zdarma jako projekt 
veřejné podpory.

Design pro každého

Přednáškové cykly začaly na začátku červ-
na, další bloky přednášek se uskuteční v září 
a říjnu. Témata přednášek budou reagovat na 
aktuální zájem podnikatelské veřejnosti. „Jaké 
potřeby v oblasti poradenství a designu jsou, 
vyplyne částečně z praxe, jak je vycítí sami 
podnikatelé,“ myslí si předseda správní rady 
Sdružení dobrého designu David Kraft. V prv-
ním říjnovém týdnu bude ve spolupráci s Vy-
sokou školou umělecko-průmyslovou v Praze 
realizován tematický workshop vedený předním 
světovým designérem, Kanaďanem Jerzym 
Seymourem. Náplní workshopu budou nejen 
tematické přednášky, ale také ukázky praktic-
kého řešení problémů týkajících se designu, jež 
budou posléze prezentovány na výstavě jako 
modely východisek pro malé a střední podni-
katele.
Kdo nechce čekat do září či října, bude mu po-
skytnuto poradenství přímo v prostorách centra 
na Senovážném náměstí v Praze nebo prostřed-
nictvím webových stránek www.dobrydesign.cz. 

Táňa Švrčková

Design zlepší 
image podniku

Design má těžko uchopitelnou, 
ale nezastupitelnou hodnotu 
– může vytvářet novou kvalitu 
zboží. Prakticky využít grafiku
a grafický design k zefektivnění
podnikání však dokáže 
málokterý podnikatel.

Tato národní designérská soutěž patří mezi nejstarší profesní soutěže, které se v naší zemi 
v oblasti designu pořádají. Její počátky sahají do roku 1964. Od roku 1991 ji vypisuje a orga-
nizuje Design centrum České republiky. V únoru letošního roku se k vyhodnocení přihlášených 
prací již popatnácté sešla mezinárodní porota, jejímž předsedou byl akademický sochař 
Ferdinand Chrenka. Od roku 2002 je soutěž Vynikající výrobek roku pořádána ve spolupráci 
s Radou ČR pro jakost. Nad udílením Národní ceny za design 2006 a dalších ocenění letošní 
národní designérské soutěže převzal záštitu předseda vlády České republiky Jiří Paroubek.

Krása tkví v jednoduchosti

Národní cenu za design 2006 získal soubor nápojového skla Vicenza, jehož design řešil 
prof. akademický architekt Jiří Pelcl. Vyrábí ho akciová společnost Crystalex v Novém Boru. 
Podle výroku mezinárodní poroty tato „velmi zdařilá koncepce pro automatickou výrobu 
reprezentuje současný, stylově vyhraněný přístup v oblasti nápojového skla. Je čitelný, 
jednoduchý, se zřejmým konzistentním přístupem designéra, který navrhl i systém balení 
s moderní grafickou úpravou. Autor citlivě pracuje s jednoduchým tvarovým řešením, které
velmi dobře odpovídá zákonitostem sklářské technologie a je nutné pro velkosériovou auto-
matickou výrobu. Vicenza je jasným signálem a dobrou cestou do budoucnosti.“ 

Táňa Švrčková

Foto: Design Centrum ČR

Vynikající výrobek roku

Soubor nápojového skla Vicenza designéra Jiřího Pelcla 

získal Národní cenu za design 2006.

Univerzální transportní lůžko 

Strethcer Sprint designéra 

Ivana Dlabače získalo jednu 

z cen Vynikající design 2006.

Profesionální nářadí pro barmany 

Barbar Ladislava Škody získalo 

jednu z cen Vynikající design 2006.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ NÁ-
RODNÍ DESIGNÉRSKÉ SOUTĚŽE VYNIKA-
JÍCÍ VÝROBEK ROKU 2006 S PŘEDÁNÍM 
CEN OCENĚNÝM SE KONALO 11. DUBNA 
V BETLÉMSKÉ KAPLI V PRAZE.

Art & interior
Ve Veletržním paláci v Praze proběhl 
ve dnech od 20. do 23. dubna 2006 
sedmý ročník prestižního komple-
xu výběrových výstav moderního 
designu nábytku, svítidel, bytového 
textilu a doplňků Art & interior. 
Návštěvníci se mohli těšit 
na to nejlepší, co současný český 
a světový design nabízí. 
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21.–24. 9. 2006
15. ročník mezinárodní 
specializované výstavy 
hodin, hodinek, zlatých 
a stříbrných šperků

Výstaviště Praha
Praha 7, Holešovice

INCHEBA PRAHA spol. s r.o. 
Areál Výstaviště 67, Praha 7-Holešovice
Tel.: +420 220 103 307, Fax: +420 233 378 225
E-mail: hodinyklenoty@incheba.cz
www.hodinyaklenoty.cz

Veletrh bude probíhat souběžně s 14. ročníkem prodejní výstavy starožitností a umění.
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Pražského podzimu je

Praha na podzim rozkvete 

hudbou

Jaký byl start vašeho festivalu před šest-
nácti lety z ekonomického i společenské-
ho hlediska? 
Pavel Špiroch: Z organizačního i věcného 
hlediska jsme měli dobrou průpravu. Sám 
jsem v roce 1988 organizoval společně 
s významnými francouzskými institucemi 
– Opéra national de Paris a Opéra comique 
– velmi rozsáhlý festival u příležitosti 60. výročí 
úmrtí Leoše Janáčka. Součástí festivalu byly 
nově nastudované inscenace Káti Kabano-
vé a Z mrtvého domu, velká výstava o L. 
Janáčkovi přímo v budově sídla národní opery 
v Palais Garnier a řada koncertů – například 
na scéně této operní budovy vystoupila Česká 
filharmonie s V. Neumannem jako třetí orchestr
po válce. Jisté zkušenosti tedy byly, avšak 
nikoliv ve shánění prostředků a marketingu. 
Od roku 1992 jsme navázali spolupráci s akci-

ovou společností Léčiva a ta trvá dodnes i po 
transformaci na Zentiva, a.s. Tato firma je již
po osm let naším generálním sponzorem, což 
nám dává možnost koncipovat náš program 
i obchodní politiku na dlouhá léta dopředu 
– v těchto dnech například již pracujeme na 
19. ročníku pro rok 2009.

Jaká je struktura financování takového
festivalu? 
Pavel Špiroch: Pokud jde o vlastní náklady, 
pak je pochopitelné, že hlavní položku činí ho-
noráře vystupujících umělců, náklady na jejich 
ubytování a dopravu do Prahy a zpět. K těmto 
částkám přistupují nemalé náklady na proná-
jem koncertních sálů, především Rudolfina,
a také náklady na reklamní kampaň.
Z výnosového hlediska je naším hlavním zdro-
jem úhrada za námi poskytovanou propagaci 
Zentiva, a.s., a výnosy z prodeje vstupenek. 
Ty v posledních letech neustále rostou, byť 
své ceny nezvyšujeme. Daří se nám výrazně 
a dlouhodobě zvyšovat procento prodaných 
vstupenek, jež se blíží téměř 90 procentům 
veškeré kapacity. Do rozpočtu zároveň vstu-
puje i příspěvek hlavního města Prahy a velmi 
skrovná částka od Ministerstva kultury ČR. 
Obchodní vztahy s Českým rozhlasem nám 
umožňují zajistit autorská práva od vystupují-
cích umělců, aby mohly být koncerty přenáše-
ny nejenom stanicí Vltava, ale rovněž do celé 
vysílací sítě Evropské vysílací unie.

Jaké je dnes postavení Pražského  
podzimu v konkurenci mnoha festivalů 
a koncertů?
Lenka Sovová: Ve srovnání s jinými festiva-
ly je Pražský podzim charakteristický svou 
jednoznačnou profilací i dramaturgií. Za svých
patnáct let existence se náš festival vyprofi-
loval ve dvacetidenní přehlídku symfonických 

orchestrů, v jejímž rámci každoročně vystoupí 
přibližně deset zahraničních těles. Hlavní ideou 
festivalu zůstává nemísit symfonické orchestry 
s komorními soubory, nevytvářet můstky mezi 
starou, především barokní hudbou, a roman-
tismem i díly našeho věku a nepřekvapovat 
návštěvníky svévolnými dramaturgickými 
pokusy. Přestože se v Praze pořádají v letní 
sezoně záplavy koncertů především pro turisty, 
naší cílovou skupinou je české publikum, 
zejména pak Pražané, kteří tvoří 70 procent 
našich návštěvníků. 

Jak se vám daří získávat publikum?
Lenka Sovová: K dnešnímu dni máme 
v databázi a hýčkáme si téměř 7000 stálých 
návštěvníků, kteří se stále vracejí a zakupují 
vstupenky s velkým časovým předstihem. 
Jsme rádi, že v publiku nepřevažuje starší 
generace, ba naopak – z výsledků našeho po-
sluchačského průzkumu vyplývá, že nejsilnější 
skupinu tvoří mladí lidé do třiceti let. Naším 
cílem je získávat a vychovávat mladé publikum 
a podle toho i koncipujeme reklamní kampaň. 
Propagace festivalu je velmi důležitou stránkou 
celoročních příprav každého ročníku festivalu 
a probíhá ve dvou hlavních etapách – od dub-
na do července jako informační kampaň, od 
srpna do září jako masivní imageová kampaň 
v rádiích, v tisku či na stovkách billboardů. 

Používáte jednotné ceny pro všechny 
návštěvníky koncertů bez rozlišení,  
nebo jsou poskytovány určité formy  
zvýhodnění? 
Monika Svítková: Pro posluchače Pražského 
podzimu je vytvořen celý systém slev a výhod, 
který se během předchozích patnácti ročníků 
festivalu vyvíjel a zdokonaloval. Aktuálně 
jsou slevy zaměřeny na stálé návštěvníky, 
studenty, seniory, hudební školy, velkoodbě-

Pražský podzim je událostí, na které 
byste neměli chybět. Pokud sdílíte tento 
názor, jistě vás potěší informace, které 
našemu časopisu poskytli organizáto-
ři festivalu. Pavel Špiroch je ředitelem 
festivalu, Lenka Sovová je manažerkou 
marketingu, Monika Svítková má na  
starosti finance a Jan Hána produkci.

Gianandrea Noseda

ratele a samozřejmě na držitele průkazu ZTP 
a ZTP/P. Výše jednotlivých slev se pohybuje 
v rozmezí 10 až 50  % v závislosti na druhu 
poskytované slevy. 

Jakým způsobem si mohou zájemci zajis-
tit vstupenky na festival Pražský podzim?
Monika Svítková: Návštěvníkům našich kon-
certů nabízíme hned několik variant, které mo-
hou pro nákup vstupenek využít. V první řadě 
se jedná o internetovou objednávku vstupenek 
na stránkách www.prazskypodzim.cz, kde 
posluchači vyplní objednávkový formulář. Další 
možností je zaslání objednávkového formuláře 
poštou, faxem či e-mailem. Letos mohou naši 
posluchači opět využít on-line objednávku 
k výběru konkrétních volných míst v sále. Od 
1. 8. bude zahájen hlavní předprodej v poklad-
ně Rudolfina, kde si mohou zájemci o návště-
vu festivalu zakoupit vstupenky osobně.
Nejvíce využívaným způsobem úhrady je 
zaslání vstupenek na dobírku. 

Na co se můžeme těšit v letošním roce?
Jan Hána: Letošní rok je ve znamení význam-
ného výročí sto let od narození geniálního 
ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče. Je 
tedy zcela logické, že dramaturgie letošního 
ročníku MHF Pražský podzim se podstatnou 
měrou zaměřila na díla tohoto autora. Šíře jeho 

skladatelského záběru 
je tak rozsáhlá, že jsme 
se snažili zařadit díla 
nejen symfonická, ale 
i skladby, které zasahují 
do jiných žánrů. Napří-
klad jsme pro koncerty 
vybrali hudbu k bale-
tům, hudbu filmovou,
bude zastoupen i žánr 
operety. Samozřejmě 
jsme neopomenuli v na-
šem dramaturgickém 
plánu W. A. Mozarta, 
jehož tvorbě jsme 
zasvětili dva koncerty 
Salcburské komorní 
filharmonie, ovšem
vždy s jistým krystalic-
kým záměrem. Společně s tímto orchestrem 
vystoupí naše přední harfenistka Kateřina 
Englichová. Vzhledem k tomu, že se snažíme 
jako festival propagovat české umělce, rád 
bych tímto upozornil na zahajovací koncert 
festivalu, na němž vystoupí Jaroslav Svěcený 
v houslovém koncertu Bohuslava Martinů za 
doprovodu BBC Philharmonic pod taktovkou 
výtečného dirigenta Gianandrea Nosedy. Rád 
bych také zmínil velice zajímavý projekt, díky 
němuž budou mít návštěvníci našeho festivalu 

možnost zhlédnout původní verzi filmu Charlie-
ho Chaplina „Světla velkoměsta“. K této pro-
jekci zazní vlastní Chaplinova hudba v podání 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu 
pod vedením Carla Davise, jenž je zároveň 
autorem úpravy původní Chaplinovy hudby.

(HJ)

Foto: ČTK

Náklady na pronájem koncertních sálů, zejména Rudolfina, nejsou nízké.
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Začala sezona, která stříbrnému plátnu příliš nepřeje – nastupuje všemi 
toužebně očekávané léto, teplo, slunce, pláž, moře... Přesto si vzpomeň-
me na chladné přítmí kinosálů a ponořme se do světů jen o něco vzdá-
lenějších, než je svět našich letních dovolených. Nabídka je tento měsíc 
vskutku bohatá.

Také architektonické pojetí vil postavených na 
přelomu devatenáctého a dvacátého století 
včetně jejich interiérů na nás působí velice 
známě. Ale i sochy Ivana Meštroviče, jeho 
Poslední polibek, Studna života nebo vztyčená 
Ruka s pěstí jsou vlastně součástí i naší 
kultury. Vystavené předměty, obrazy, nábytek 
v levém sále samozřejmě také patří k secesi, 
ale mají poněkud jiný, symbolistický charakter. 
Jako by se tu umělci oddávali nejen tvarům, 
materiálům a barvám, ale také duchovnímu 
a náboženskému rozměru života. Je charak-
teristické, že tu jsou obrazy jako Dante před 
branou očistce (Bela Čikoš-Sesíja), Valpurži-

na noc nebo obrazy Rudolfa Valdeca Láska 
sestra smrti a Memento mori. A také Dante 
v ráji Vlaho Bukovace nebo Před branami smrti 
Mirka Račkiho a Cesta na věčnost Gabriela 
Jurkiče. Vedle toho pohledu do absolutna tu 
jsou ovšem také hodinky a šperky, které naši 
secesi nezapřou. A samozřejmě sklo, vázy, 
nádobí, dokonce i koupelna a ranní toale-
ta, kde jsou krásná porcelánová umyvadla 
a džbány na vodu. Je tu i pár knih, ale ty jsme 
viděli pouze za sklem, takže jsme nemohli 
posoudit, jak se chorvatští umělečtí knihvazači 
vyrovnali se stylem, který tehdy ovládal život 
v celé střední Evropě. V Chorvatsku platil do 

první světové války, u nás art deco nastoupilo 
na místo secese teprve ve dvacátých letech. 
A abychom si mohli utřídit dojmy z tolika krás-
ných věcí, můžeme po prohlídce fotografic-
kého ateliéru usednout ke stolku ve skutečné 
kavárně z počátku dvacátého století, protože 
se zachovalo její zařízení, jak o tom svědčí i její 
fotografie.
    ny

Foto: archiv Obecního domu

Obecní dům je určitě jako místo, kde se vystavuje Secese v Chorvatsku  
(do 3. 9.), to nejvhodnější, protože je postaven ve stejném stylu. Je to velká vý-
stava v obou sálech druhého patra, a když vejdete do pravého sálu, máte pocit, 
že exponáty jsou naší, české a vídeňské secesi velmi podobné: sklo, porcelán, 
nábytek, dámské šaty, to všechno jako bychom důvěrně znali.

V zajetí rychlosti (The World‘s Fastest Indian)
Dobrodružný/Drama 

Nový Zéland/USA, 2005, 127 min.

Režie: Roger Donaldson

Hrají: Anthony Hopkins, Bruce Greenwood, 

Diane Ladd

S koncem měsíce konečně i k nám přichází 
snímek určený milovníkům veteránů, cestovate-
lům a hlavně těm, kteří se nevzdávají svých snů. 
Takový je i hlavní hrdina filmu „V zajetí rychlosti“,
kterého, jak jinak než výtečně, ztvárnil Antho-
ny Hopkins. Film, natočený podle skutečné 
události, vypráví příběh Burta Munro z Nového 
Zélandu, který svůj důchod trávil zvelebováním 
motocyklu Indian z roku 1920, aby se právě na 
něm mohl zúčastnit rychlostního závodu v da-
lekém Salt Lake City. Po zhlédnutí tohoto díla 
nemůže dojatý divák jinak než obdivovat muže, 
který s kouzelnou samozřejmostí prohlásí: „Ne-
mám brzdy, nepřijel jsem brzdit, ale jet.“

Dita Křivská

16 bloků (16 blocks)
Akční/Dobrodružný/Drama 

USA, 2006, 105 min.

Režie: Richard Donner

Hrají: Bruce Willis, Mos Def, David Morse, Alfre 

Woodard, Cylk Cozart, Tig Fong

Americký režisér Richard Donner (tvůrce všech 
čtyř „Smrtonosných zbraní“) nám předkládá 
inteligentní policejní thriller, jehož hrdinou je 
stárnoucí detektiv Jack (Bruce Willis), který se 
pomalu, ale jistě upíjí k smrti a od kterého už 
nikdo nic neočekává. Je mu svěřen jednodu-
chý úkol – dopravit bezvýznamného zlodějíčka 
z policejní stanice k soudnímu jednání. Z ru-
tinní zakázky se ale během několika okamžiků 
stává boj na život a na smrt. Jack je nucen če-
lit přesile, která je o to silnější, že se rekrutuje 
z jeho vlastních řad. Přestože „16 bloků“ není 
film příliš objevný, je ukázkou dobře odvedené
filmařské práce.

Sillent Hill (Sillent Hill)
Horor/Thriller/Drama 

Japonsko/Francie/USA, 2006

Režie: Christophe Gans

Hrají: Radha Mitchell, Sean Bean, Deborah 

Unger, Kim Coates

Filmy natočené podle počítačových her 
většinou nebývají tou nejlepší ukázkou řemesl-
ného fortele. Christophea Ganse předchází 
pověst tvůrce průměrných, rádoby zajímavých 
„akčňáků“. Co vznikne, když se námětu, čer-
pajícího z populární počítačové hry ujme právě 
Christophe Gans? Kupodivu více než průměr-
ný horror s atmosférou hustou tak, že by se 
dala krájet snad jen motorovou pilou. Zoufalou 
matku, hledající lék pro své nemocné dítě, 
zavede cesta za léčitelkou až do tajemného 
města Sillent Hill. Na první pohled opuštěné 
město skrývá v neproniknutelné mlze něco víc 
než jen ne právě přátelsky naladěné obyva-
tele...

Premiéra: 8. 6. 2006 Premiéra: 8. 6. 2006 Premiéra: 8. 6. 2006

Rudolf Lubynski: Národní 

a univerzitní knihovna 

v Záhřebu, 1911–13

VÝSTAVY A FILM NOVÉ KNIHY

Nové
knihy

Tentokrát vám nabízíme knihy, které napoví více o osobním 
a organizačním růstu firmy, typologii organizací, efektivních
stylech řízení a mezinárodním marketingu. Přijdou si na své i ti, 
kteří se zajímají o reklamní texty.

To si musíte přečíst – tentokrát tak docela 
neplatí. Výborná kniha Česká inspirace (nakl. 
Fraktály a Zlatý řez) je spíš na prohlížení než 
na čtení. Přiznám se, že mě na ni upozornila 
jedna mladá dáma především tím, že pravila: 
Když jsem došla na konec (té knížky), pocítila 
jsem hrdost, že jsem Češka. To mě zaujalo do 
té míry, že jsem si to chtěla ověřit. A oprav-
du, dva čeští architekti, Jan Kaplický a Ivan 
Margolius, kteří v šedesátých letech emigrovali 
do Anglie, kde se velmi dobře uplatnili, chtěli 
poukázat na to, jak český um, technická vy-
nalézavost a smysl pro tvar přispěly v průběhu 
historie k pokroku v oboru techniky, designu, 
architektury a umění. Přehlídka začíná Věsto-

nickou Venuší 23 tisíc let př. Kr. a končí v roce 
2005 také symbolem ženskosti, Evou Herzi-
govou. Jinak jde ovšem o zásadní poznání, 
že vedle slavných architektonických skvostů 
(např. rotunda sv. Jiří, letohrádek Hvězda nebo 
kostel na Zelené Hoře), jsou tu věci různorodé, 
Komenský a jeho Orbis pictus nebo Hollarův 
portrét, ale také například ruchadlo bratranců 
Veverkových nebo lodní šroub Josefa Ressla. 
Jednotlivé předměty, jejichž tvar vynalezli Češi, 
jsou sice řazeny chronologicky, ale dostávají 
se do nových, překvapivých souvislostí. Jen 
mě velice mrzí, že oba pánové kromě krátkého 
úvodu tak šetřili slovy a informacemi. Kostkový 
cukr (v roce 1841 ho navrhl Jakub Kryštof 

Rad, což jsme určitě nevěděli) se dostává ved-
le Řetězového mostu z roku 1835 a zahradní-
ho skleníku z roku 1841, ale my vlastně jejich 
příběhy neznáme. Výběr 240 předmětů nebyl 
jistě jednoduchý, ale určitě bychom rádi věděli, 
z kolika jiných byly vybrány. A co rozhodlo o je-
jich vítězství. Autoři počítali jistě s tím, že obraz 
věci je mnohem působivější než povídání ko-
lem (zvlášť pro cizince je to výhoda), ale mne 
a jistě i mnoho jiných by to zajímalo. Prohléd-
něte si Českou inspiraci, abyste se přesvědčili, 
že Češi hodně přispěli do evropské civilizace. 
A doufejme, že ještě přispějí!

ny 

To si musíte přečíst!

Jak psát reklamní text
Druhé, výrazně rozšířené a pře-
pracované vydání
Zdeněk Křížek, Ivan Crha
Grada, 189 Kč

Čtivá a přitom velmi fundovaná 
knížka se věnuje všemu podstat-
nému, co je třeba znát k sestavení 
účinného reklamního textu pro 
inzeráty, letáky a katalogy, televizní 
a rozhlasovou reklamu, venkovní 
reklamu i pro reklamu na interne-
tu. Autoři objasňují, co má dobrý 
reklamní text zachovávat a čeho 
se má vyvarovat. Radí, jak sestavit 
název firmy či produktu, jak vytvořit
slogan, jak sestavit texty firemních
brožur, tiskových zpráv a PR člán-
ků a jak textově připravit expozici 
na výstavě. Kniha obsahuje řadu 
příkladů a praktických cvičení.

Typologie organizace
Využití osobnostních typů v pro-
cesu rozvoje organizace
William Bridges
Management Press, 240 Kč 

Kniha amerického odborníka roz-
víjí originální typologii organizací, 
při níž vychází ze systému klasi-
fikace osobnostních typů MBTI.
Ukazuje, že organizace (ale i jejich 
části nebo jednotlivé týmy) mají 
identifikovatelný charakter, který
určuje, jak se v jednotlivých fázích 
svého životního cyklu organizace 
rozhoduje, jaké změny přijímá či 
odmítá – co ovlivňuje její výkon, 
růst a rozvoj. Autor zároveň 
vysvětluje možnosti uplatnění své 
metody v procesu vytváření týmů, 
rozvoje vůdčích dovedností a říze-
ní změn. Příloha knihy přináší test 
pro určení charakteru organizace 
či týmu.

Jak posoudit finanční zdraví
firmy 
3., rozšířené a doplněné vydání
Z. S. Blaha – I. Jindřichovská
Management Press, 280 Kč

Již třetí vydání žádané publikace 
je určeno pro české podnikatele, 
investory a bankovní pracovníky 
zabývající se podnikatelským 
sektorem. Těžištěm knihy zůstává 
rozbor finanční situace podni-
ku pomocí analýzy finančních
výkazů, vysvětlení jejich struktury 
a použití klíčových finančních
poměrů. Na tuto část navazuje 
analýza podnikatelského a finanč-
ního rizika plynoucího jednak ze 
struktury nákladů a výnosů firmy
a rovněž ze způsobu financování
firmy – ze skladby jejích finančních
zdrojů. Nově je kniha doplněna 
o finanční projektování a přináší
výhled budoucí finanční situace
podniku.

Mezinárodní marketing
Druhé, rozšířené a přepracované 
vydání
Hana Machková
Grada, 249 Kč

Podnikatelé, manažeři a vysoko-
školští studenti se v knize dozvědí 
aktuální a ucelené poznatky 
o problematice mezinárodního 
marketingu. V úvodních kapito-
lách, které se zabývají strategic-
kým mezinárodním marketingem, 
se seznámíte s hlavními koncep-
cemi mezinárodního marketingu 
(vývozní, globální a interkulturální 
marketing) a základními teore-
tickými přístupy k problematice 
internacionalizace. Dále získáte 
komplexní informace o meziná-
rodním prostředí, jeho vlivu na 
mezinárodní podnikání a o rizicích 
spojených s podnikáním v mezi-
národním prostředí.

Knihy z nakladatelství Grada a Management Press si můžete objednat elektronicky v naší redakci na e-mailové adrese sanchezova@komora.cz, kde vám zajistíme zaslání vybraných titulů na dobírku.

Secese v Chorvatsku
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Na našem trhu jsou již k mání motorky všech světových značek, všech katego-
rií a všech obsahů. Někoho víc osloví technika, jiného design. Jeden chce kro-
tit dravou šelmu a studuje katalogy, který motor se už výkonem přiblížil dvěma 
stovkám koní, druhý chce jezdit klidně a vybírá mezi choppery. Třetí by jel na 
motorce na dovolenou, ale má auto s automatem, u motorky mu nevoní řazení 
a ovládání spojky. I pro něho má dnešní trh nabídku: pohodlné maxiskútry s mo-
tory 500 ccm a víc, jejichž ovládací prvky se zúžily na plynovou rukojeť a páčku 
sdružených brzd. Tak se na některé z těch nej pojďme podívat.

Rychlost, rychlost, rychlost

Začneme největším stádem sériových koní, které vozí 
na dvou kolech letošní novinka Kawasaki ZZR 1400, 
vítěz v kategorii cestovních silničních motocyklů 
v anketě „Motocykl roku 2006“. Stejně jako extrémní 
výkon 192 koní je nepřehlédnutelné i nové desig-
nové řešení motocyklu. Opticky zvýrazněné překrytí 
motoru bočními panely už na první pohled odlišuje 
stroj od všeho, co bylo kdy kde vyrobeno. Při kon-
strukci motocyklu, který je schopen pokořit hranici 
300 kilometrů za hodinu, je zásadním parametrem 
aerodynamika. Proto samozřejmě i přední blatník 
překrývá ramena přední vidlice a stejná pečlivost byla 
věnována řízení proudu vzduchu k chladiči a kolem 
motoru. 

Dobré enduro

Kdo chce na svých cestách sedět víc vzpřímeně 
a nevyžaduje zcela extrémní výkon, má naopak raději 
pružnější motor a větší univerzálnost s možností 
opustit silnici a projet kus krajiny cestou necestou, 
toho jistě zaujme velké cestovní enduro BMW R 
1200 GS Adventure. Nádherná motorka, dovedená 
designem i funkčně k dokonalosti, která právem zís-

kala v letošní anketě „Motocykl roku 2006“ prvenství 
nejen v kategorii cestovních endur, ale i v absolutní 
klasifikaci.
Výrobce prohlašuje, že BMW R 1200 GS Adventu-
re je motocykl už v sériovém provedení vhodný na 
cestu kolem světa. Možná i proto je už v sériovém 
provedení vybaven palivovou nádrží o obsahu  
33 litrů, pevnými padacími rámy chránícími motor, 
velkým ochranným plexištítem a silným nosičem. 
Jak je u velkých endur BMW zvykem, je motocykl 
vybaven odpojitelným protiblokovacím systémem 
ABS. 

Supersport

Kdo ví a má vyzkoušeno, kde se dá jezdit naplno, 
s využíváním maximálního výkonu sportovního moto-
cyklu, jistě se ohlédne po vítězi kategorie sportovních 
silničních motocyklů, Hondě 1000 CBR Fireblade. 
Tenhle supersport je jistě vhodnější prohánět po okru-
hu než po silnici. Z litrového obsahu dává kapalinou 
chlazený řadový čtyřválec úctyhodných  
171 koní. Stroj, který má vyrobeny některé díly mo-
toru z hořčíkové slitiny, váží i s plnou nádrží pouhých 
203 kilogramů. Kdo tedy nemá dost odježděno, 
tomu se bude těžko dařit udržet přední kolo na silnici, 

Víc než 
koníček

a protože rychlost je na Hondě CBR Fireblade 
automatickou samozřejmostí, dá se očekávat, 
že zcela mimo silnici se brzy ocitne motorka 
i s ním.

 

Corsaro – něco extra

Další krásnou divočinu nám naservírovali 
Italové. Je to dvanáctistovka Moto Morini 
Corsaro, poháněná vidlicovým dvouválcem. 
Motor je vlastní konstrukce, s extrémně krát-
kými zdvihy pístů a s dělící rovinou motorové 
skříně řešenou bočním víkem. Je vybaven 
čtyřmi ventily na válec a elektronicky řízeným 
vstřikováním paliva. Kdo má rád technické 
detaily, tak musí Corsaro obdivovat.
Páteřový rám motocyklu tvoří dvojitý příhra-
dový nosník, svařený z kvalitních tenkostěn-
ných ocelových trubek. Zadní kyvná vidlice, 
odlitá z lehké slitiny, je odpružena seřiditelnou 
centrální pružicí a tlumicí jednotkou s hluboko 
spuštěným spodním uchycením do speciální-
ho přepákování. Sportovní charakter zdůraz-
ňuje na obou stranách motocyklu mohutné 
výfukové systémy a zcela minimalizované 
plochy krycích plastů.

A nakonec tryskáč!

Ke konci dnešní přehlídky trochu zmírníme, ale 
jen v honbě za maximální dynamikou. Naopak 
přidáme, a to pořádně, na obsahu motoru. 
V kategorii chopper – cruiser již tři roky kraluje 
obsahem motoru Triumph Rocket III. Motocykl 
s tříválcovým motorem o obsahu 2,3 litru 
v sériové produkci, to předčilo i nejsmělejší 
odhady, jaká šílenost se může objevit na 
trhu. Obrovský cruiser s podélně uloženým 
tříválcem 2x OHC 2,3 litru překvapí každého, 
kdo se na něm sveze. Výkon a síla, to jsou 
parametry, které je dobré v tomto případě 
oddělit. Výkon 142 koní při 5750 otáčkách 
dnes už nepřekvapí, ale hodnota točivého 
momentu 200 Nm, to je ta „síla“, to, 

co milovníci silných strojů tolik milují. Pocit, 
kdy je k dispozici ne méně než 180 Nm, tedy 
90 % točivého momentu motoru v rozsahu 
1800–6000 otáček, zažijete zatím jedině 
s motocyklem Triumph Rocket III – anglickou 
tříválcovou raketou. S takovýmhle motorem 
je pětirychlostní převodovka skoro zbytečný 
luxus a většině nadšených jezdců by stačil 
i tříkvalt. Triumph Rocket III rve asfalt šestnác-
tipalcovou gumou o šířce 240 mm hned od 
volnoběhu.

Tex a foto: Honza Čejchan,

Čtvrtletník Motoxpress a Vladimír Šiška

www.motoxpress.cz

...Motocykl s tříválcovým motorem o obsahu 2,3 litru v sériové produkci, 
to předčilo i nejsmělejší odhady, jaká šílenost se může objevit na trhu.
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Sdružení CZECH TOP 100 
zahájilo projekt CZECH TOP 
100 Golf Trophy 2006. První 
ročník této exkluzivní spor-
tovní a zároveň společenské 
akce tvoří pět golfových tur-
najů, které budou probíhat 
v České republice a v Dubaji.  

V neformální a mimořádně příjemné atmosféře se 26. dubna v Obecním domě setkali 
organizátoři, partneři projektu, jeho účastníci a novináři. Známý moderátor Marek Eben 
postupně vyzval ke krátkým proslovům Jana Struže, hlavního organizátora projektu, 
Ditu Stejskalovou, zástupkyni hlavního partnera, i Jiřího Kaletu, zástupce produkční 
agentury. Ti postupně představili obchodní, společenskou i sportovní část projektu. Vý-
znam projektu pro prezentaci České republiky a nové obchodní kontakty mezi Českou 
republikou a Dubají ocenil Otto Jelínek, koordinátor vlády ČR pro otázky prezentace 
České republiky v zahraničí.
Olympijská vítězka Kateřina Neumannová se vyznala z lásky ke golfu a paní Alena Ká-
brtová, ředitelka centra Paraple, na závěr poděkovala účastníkům projektu za podporu 
centra.

Golf pro Paraple
Sportovní část tvoří pět golfových turnajů, z toho tři kvalifikační, jeden finálový v Mari-
ánských Lázních a superfinále v Dubaji na hřišti The Montgomerie. Druhou část projek-
tu tvoří dvě ekonomické konference. První se bude konat v září v Praze na téma Dubaj 
otevírá dveře české ekonomice a druhá v Dubaji v listopadu na téma Česká republika 
otevírá dveře Dubaji. Součástí konferencí jsou i výstavy a dny prezentujících zemí. 
Projekt má ovšem i třetí rozměr, charitativní stránku, a to podporu nadace Paraple, za 
což patří dík všem společnostem, které přijaly pozvání a účastní se projektu. Oficiální
partner projektu je CzechTourism, který touto akcí chce vytvořit a budovat unikátní 
image České republiky jako golfové destinace. Mimo jiné prostřednictvím předních 
evropských golfových médií informovat o České republice jako o zemi s dostatečně 
rozvinutou golfovou infrastrukturou. To určitě přinese větší přísun golfových turistů i do 
naší země.

Aleš Kosina

Foto: B.I.G. Public Relations

Otto Jelínek, koordinátor mezinárodních aktivit 

ČR, MPO ČR, Marek Eben, moderátor, a Jan 

Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100.

Co letos přichystala „Stará dáma“ cyklistům
Sedmikilometrovým prologem odstartuje 
1. července ve Štrasburku na francouzsko- 
-německé hranici již 93. ročník nejslavněj-
šího cyklistického silničního závodu světa 
Tour de France. V dalších dnech trasa pove-
de na sever do Lucemburska, Belgie  
a Nizozemí, poté zpět na západ do Francie,  
a v 11. etapě se dotkne i Španělska. Cíl je 
tradičně v Paříži na Champs Elysées.

Pořadatelé se vrátili ke klasické, velmi těžké 
trati s legendárními kopci jako Galibier, Izo-
rad a Alpe d ´Huez, přesto nebudou chybět 
některá nová dojezdová místa jako Val d ´Aran 
v Pyrenejích nebo La Toussuire v Alpách. 
V průběhu 20 etap čeká na peloton celko-
vých 3639 km s devíti rovinatými etapami, 
čtyřmi středně náročnými kopcovitými tra-
sami, pěti horskými a třemi vysokohorskými 
dojezdy s celkovým počtem 22 vrchařských 
prémií. Jezdci absolvují také dvě individuální 
časovky. Často diskutovaná časovka týmů 
nebyla do letošního ročníku zařazena.  
Po skončení 8. etapy se cyklisté letecky  
přesunou z Lorient do Bordeaux, kde  
je čeká první volný den, druhý pak  
17. července před dvěma nejtěžšími  
etapami celé Tour.

Rozhodne L ´Alpe d ´Huez?

V úvodní rovinaté části se těžko stane něco 
podstatného. „Stará dáma“, jak se Tour de 
France přezdívá, připravuje na jezdce nejtěžší 
zkoušky až v kopcích. Legendární cíl  
v L ´Alpe d ´Huez je noční můrou většiny cyklis-
tů už před samotným startem. V průběhu 187 
kilometrů dlouhé etapy musí totiž peloton po-
kořit „vražedné“ 32kilometrové stoupání mezi 
4 až 11 % na Izoard a pak na unavené jezdce 
ještě čeká 21 nebezpečných serpentin. Hned 
následující den je na programu druhá nejtěžší 
horská etapa se stoupáním na La Toussuire. 
Je pravděpodobné, že právě tady se zá-
vod rozhodne, i když do konečného pořadí, 
samozřejmě, může ještě promluvit i časovka 
v předposlední den Tour.

Trasa TdF 2006
1. 7. - Prolog (časovka na 7  km) 
ve Štrasburku
2. 7. - 1. etapa: Okolo Štrasburku (183  km)
3. 7. - 2. etapa: Obernai - Esch-sur-Alzette 
(Luc.) - 223  km
4. 7. - 3. etapa: Esch-sur-Alzette 
- Valkenburg (Niz.) - 216  km
5. 7. - 4. etapa: Huy (Belg.) - Saint-Quentin 
(Fr.) - 215  km
6. 7. - 5. etapa: Beauvais - Caen (219  km)
7. 7. - 6. etapa: Lisieux - Vitre (184  km)
8. 7. - 7. etapa: Saint-Gregoire - Rennes 
(časovka na 52  km)
9. 7. - 8. etapa: Saint-Meen-le-Grand 
- Lorient (177  km)
10. 7. - volný den
11. 7. - 9. etapa: Bordeaux - Dax (170  km)
12. 7. - 10. etapa: Cambo-les-Bains - Pau 
(193 km)
13. 7. - 11. etapa: Tarbes - Val d ´Aran (Šp.) 
- 208  km
14. 7. - 12. etapa: Luchon (Fr.)  
- Carcassonne (211  km)
15. 7. - 13. etapa: Beziers - Montelimar 
(231  km)
16. 7. - 14. etapa: Montelimar - Gap 
(181  km)
17. 7. - volný den
18. 7. - 15. etapa: Gap - L ´Alpe d ´Huez 
(187  km)
19. 7. - 16. etapa: Le Bourg d ´Oisans 
- La Toussuire (182  km)
20. 7. - 17. etapa: Saint-Jean-de-Maurienne 
- Morzine (199  km)
21. 7. - 18. etapa: Morzine - Macon  
(193  km)
22. 7. - 19. etapa: Le Creusot - Montceau-
-les-Mines (časovka na 56  km)
23. 7. - 20. etapa: Antony - Paříž (152  km) 

Uvolněný trůn

Prvním historickým velikánem závodu se stal Belgičan 
Phillippe Tys, který jej dokázal vyhrát třikrát (1913, 
1914 a 1920). Jeho pak napodobil Francouz Louison 
Bobet, který ovšem zvítězil třikrát po sobě (1953–55). 
Pětkrát triumfovali Francouz Jassques Anquetil (1957 
a 1961–4), velmi populární Belgičan Eddy Merckx, 
přezdívaný „kanibal“, (1969–72 a 1974) a Francouz 
Bernard Hinault, který do té doby jako jediný vyhrál 
pětkrát za sebou (1991–5). Všechny ovšem překo-
nal Texasan Lance Armstrong, který musel nejprve 
zvládnout boj se zákeřnou rakovinou a pak napsal do 
historie Tour sedm po sobě jdoucích vítězství (1999 
až 2005). Protože letošního ročníku se už nezúčastní, 
znamená to, že královský trůn je volný. Kdo si tedy ze 
189 cyklistů (21 týmů po 9 jezdcích) z Paříže odveze 
žlutý trikot a prémii 450 tisíc eur, je nejdiskutovanější 
otázkou nejen mezi 1900 zástupci médií, kteří se Tour 
osobně zúčastní. Největší šance se nicméně dávají 
Ivanu Bassovi, který své nesporné vrchařské kvality 
potvrdil nedávným vítězstvím na Giro d’ Italia.

Příště z Londýna

Určitě není bez zajímavosti, že příští ročník Tour de 
France odstartuje v Anglii. Nebude to poprvé, neboť již 
v r. 1974 se peloton Tour představil v okolí Plymouthu. 
Za kanál La Manche se vrátil ještě jednou o dvacet 
let později u příležitosti oslav 50. výročí vylodění 
v Normandii. Start příštího ročníku je naplánován na 
7. července před budovu Buckinghamského paláce. 
Po spíše exhibičním prologu kolem nejvýznamnějších 
památek města na Temži peloton absolvuje úvodní 
ostrou etapu mezi Kentem a Sussexem a pak už se 
vrátí na tradiční trasu.

(ves)

Foto: ČTK

Golf 
pro Českou republiku

Slavnostní zahájení projektu se konalo ve  

Francouzské restauraci Obecního domu  

v Praze koncem dubna. 
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ŠACHY
Nové žebříčky bez Kasparova!
Každého čtvrt roku je vydáván nový žebříček všech hráčů. Tentokrát chybí 
Garry Kasparov. Proč? Rok nesehrál jedinou partii a nesplnil tak nezbyt-
nou podmínku. Nejlepším hráčem je tedy Bulhar Veselin Topalov před 
Indem Viswanathanem Anandem a překvapivě třetím Levonen Aronjanem 
z Arménie. Následuje Rus Petr Svidler, první pětku uzavírá Maďar Peter 
Léko. Na dalších místech pak najdeme Ruslana Ponomarjova, Alexandra 
Morozeviče, Vladimíra Kramnika (slušný sešup z výšin), Borise Gelfanda 
a desítku uzavírá legendární Vasilij Ivančuk. Ze známých tváří najdeme na 
18. místě Širova, 31. je Karpov (55 let !), 50. místo patří našemu první-
mu zástupci Davidu Navarovi a 98. je Sergej Movsesjan, který vyměnil 
naše barvy za slovenskou státní příslušnost. Mezi ženami kraluje Judita 
Polgárová před Konerou Humpyovou z Indie a Alexandrou Kostenjukovou 
z Ruska. Český žebříček pak vede David Navara před Zbyňkem Hráčkem 
a Vlastimilem Babulou. Dále následují Jiří Štoček, Viktor Láznička (objev 
roku!), Jan Votava, Tomáš Oral, Vlastimil Jansa, Robert Cvek a desítku 
uzavírá Pavel Blatný. V českém žebříčku žen pak jednoznačně triumfuje 
Jana Jacková před Petrou Movsesjanovou.
Za čtvrt roku ale může pořadí všech hráčů doznat obrovských změn. Zá-
leží jen na nich. Dnešní úloha je ukázkou taktické síly velmistra Cvitana. 
V partii se slovenským velmistrem Ftáčníkem dokázal využít předchozí 
chyby a až nezvykle tvrdě ji vytrestat. Černý na tahu vyhraje.

Ing. Miloslav Netušil, mistr FIDE 

SUDOKU

Řešení z minulého čísla:
Legenda Alexandr Aljechin rozhodl tahem 1. Dxd7!! Vxd7 2. Ve8+ Kh7 3. Vcc8 (a je konec) Vd8 (zoufalství, které si mohl černý klidně ušetřit) Vexd8 
a černý se vzdal.

Řešení z tohoto čísla 
posílejte do 
30. června na adresu:
Komora.cz
Freyova 27
190 00 Praha 9

Úspěšné luštitele 
odměníme pěknými 
knihami.

Invaze pokračuje
Sudoku zatím vítězí na všech frontách. Novinové stánky nabízejí desítky 
různých časopisů s jediným tématem – sudoku. A nejen to. Objevujeme 
i tzv. „killer sudoku“ a další. Nebojte se, i my se k němu dostaneme, 
ale až časem. Invaze však neprobíhá jen na této jedné frontě. Objevují 
se programy do počítačů i mobilů. Můžete hrát na desítkách přes noc 

vzniklých internetových stránkách sám nebo v soutěžích se stejnými 
nadšenci třeba z Aljašky, Nového Zélandu či Velikonočního ostrova. 
Dokonce si bez jakéhokoliv rizika můžete zahrát i s lidojedy z nepro-
stupných pralesů – tedy – pokud se připojí. Sudoku tak plní i další úlohu 
– sbližuje lidi z celého světa. A to v dnešní době rozhodně není málo.

Alena Netušilová

Souhlasím, aby Hospodářská komora České Republiky využila moje osobní údaje k nabídce svých produktů a služeb. Souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání.

Křížovka o ceny!
Správné znění květnové tajenky bylo dokončení citátu Anne Burdové: Spala jsem a snila, že život je radost, a sama viděla, že život je služba.  
Tři vylosovaní luštitelé získávají hodnotné knižní ceny: Květa Apolínová – Člověk a čas; Irena Ottisová – Mezinárodní marketing, obě knihy vydané 
nakladatelstvím Grada, a Marcela Horáčková – Skryté bohatství firmy z nakladatelství Alfa Publishing. V tomto čísle hledejte citát Davida Beckhama.
Znění tajenky posílejte do 30. června 2006 na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9. Tři vylosované luštitele odměníme pěknými knihami.

Vylosování výherci knižních odměn z nakladatelství Management Press 
za správné vyluštění květnového sudoku: Marie Utinková – Rituály ča-
rodějek byznysu; Antonín Filirášek – Jak posoudit finanční zdraví firmy;
J. Pachmanová – Niterný leadership. Řešení z tohoto čísla posílejte do 
30. června 2006 na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9. 
Tři vylsované luštitele opět odměníme pěknými knihami.



CENÍK INZERCE

Kalkulace nových produktů inzerce
PR článek o firmě:  1/1 A4  40 000 Kč

1/2 A4  22 000 Kč
Firemní vizitka:   90 x 50 mm 8 000 Kč
Vkládaná inzerce:  od 3,50 Kč/kus

Technické parametry pro inzerenty 
časopisu Komora.cz
Časopis je tištěn čtyřbarevným rotačním ofsetem s vazbou V2 Vnitřní
strany jsou tištěny na papír LWC 80 g/m2 Obálka je tištěna na křído-
vém lesklém papíru 135 g/m2 Velikost dokumentu je 210x297 mm
(čistá A4) Zrcadlo sazby pro celostrany je 189x285 mm. 

Podklady pro inzerci přijímáme pouze v elektronické podobě 
podle uvedených specifikací.

Data pro CTP přijímáme ve formátu kompozitního tiskového PDF. 
Inzeráty musejí být jednostránkové, ve správné velikosti, umístěné 
na střed, s ořezovými značkami a 5 mm spady po všech stranách. 
K datům je nutné dodat nátisk se schválenou barevností. Inzeráty 
zalomené na zrcadlo doporučujeme v zájmu přehlednosti ohraničit 
půlbodovým rámečkem.

Kontakt: Josef Škoda, manažer inzerce, telefon: 296 646 116, 
fax: 296 646 221, e-mail: skoda@komora.cz, www.komora.cz

Obchodní zastoupení: Rex Praha spol. s r. o., Ing. Zdeněk Fišer, 
tel./fax: 222 540 945, e-mail: rex-praha@volny.cz

výška

1/3 na spad
70x297 mm
1/3 na zrcadlo
63x285 mm

1/3 na spad
210x99 mm
1/3 na zrcadlo
189x95 mm

1/3 strany – 29 000 Kč

šířka

1/2 na spad
105x297 mm
1/2 na zrcadlo
94,5x285 mm

výška

1/2 na spad
210x148,5 mm
1/2 na zrcadlo
189x142,5 mm

1/2 strany – 45 000 Kč

šířka

1/4 na spad
105x148,5 mm
1/4 na zrcadlo
94,5x142,5 mm

výška

1/4 na spad
210x75 mm
1/4 na zrcadlo
189x72 mm

1/4 strany – 25 000 Kč

šířka

1/1 na spad
210x297 mm
1/1 na zrcadlo
189x285 mm

1/1 na spad
210x297 mm
1/1 na zrcadlo
189x285 mm

2/1 na spad
420x297 mm
2/1 na zrcadlo
408x285 mm

celostrana – 79 000 Kčdvoustrana – 149 000 Kčvnitřní obálka – 99 000 Kč

1/1 na spad
210x297 mm
1/1 na zrcadlo
189x285 mm

vnější obálka – 129 000 Kč

Komora.cz, časopis o podnikání a pro podnikatele • Vydává: Hospodářská komora České republiky • Redakce: Freyova 27, 190 00 Praha 9, tel: 296 646 606, e-mail: redakce@ko-

mora.cz, www.komora.cz • Šéfredaktorka: Mgr. Ilona Sánchezová, tel.: 296 646 606, 724 613 963, e-mail: sanchezova@komora.cz • Redaktoři: Táňa Švrčková, Bc., Aleš Kosina, Bc., 

Helena Jílková, Bc., svrckova@komora.cz, kosina@komora.cz, jilkova@komora.cz, tel.: 296 646 030 a externí dopisovatelé • Inzerce: Josef Škoda, tel.: 296 646 116, fax: 296 646 221, 

skoda@komora.cz, inzerce@komora.cz • Obchodní zastoupení: Rex Praha, spol. s r. o., Ing. Zdeněk Fišer, tel./fax: 222 540 945, e-mail: rex-praha@volny.cz • Marketing: Jakub Rainisch 

(ředitel), tel.: 296 646 506, Andrea Vojáčková, tel.: 296 646 552, vojackova@komora.cz • Administrativa, odbyt: Martin Adámek, tel.: 296 646 024, adamek@komora.cz, Lucie Slavíčková, 

slavickova@komora.cz • Nakladatelský servis: Štrob, Širc, Slovák, s.r.o., Oldřichova 28, Praha 2 • DTP: Pantograph, s.r.o., Oldřichova 28, Praha 2 • Distribuce a předplatné: Cortex, spol. 

s r.o., Poděbradská 61a, 198 00 Praha 9, tel.: 296 779 122, fax: 266 610 466, e-mail: hospodarska.komora@cortex.cz • Aktualizace členské databáze: Irena Ježková, tel.: 296 646 675, 

e-mail: jezkova@komora.cz • Redakční rada: Dr. Ing. Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory České republiky; předseda redakční rady • Ing. Břetislav Fabián, ředitel úřadu Společen-
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• Ing. Jaroslav Vítek, člen představenstva HK Plzeň • Doc. Ing. Antonín Malach, CSc., docent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně • JUDr. Marie Moravcová, tajemnice 

Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR • Ing. Václav Nepraš, prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm • Ing. Jaroslav Stach, výkonný ředitel České asociace tele-
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Ceník a technické specifikace 
pro inzerenty časopisu Komora.cz

Chèque Déjeuner. Radost, která šetří.
telefon 261 210 367-9  |  fax 261 210 366
e-mail klientskeodd@seky.cz  |  web www.seky.cz

O tom, jak

pan Švec letos ušetřil 74 400 Kč
a ještě se všichni dobře najedli

To není pohádka, to jsou jídelní kupony Chèque Déjeuner!
Pan Švec má 10 zaměstnaců s průměrnou mzdou 17 000 Kč. Nyní 
jim místo navýšení platu objednal jídlení kupony Chèque Déjeuner 
v nominální hodnotě 88 Kč na den. Na každém zaměstnanci tak 
za rok jeho fi rma ušetří 4 056 Kč a zároveň každému zaměstnanci 
zvedne čistý roční příjem o 3 384 Kč. Navíc se uvolnila přecpaná 
kuchyňka, protože si nyní může každý zajít na oběd kam chce, 
přesně podle svého výběru. Všichni žijí spokojeně až dodnes.

Objednejte si jídelní kupony Chèque Déjeuner ještě dnes na www.seky.cz, kde se dozvíte i o dalších produktech!
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Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud

už vzniknou, je dobré, aby spor byl rychle a efektivně vyřešen. A ideálním

místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při Hospodářské

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Roz-

hodčí soud). Rozhodčí soud byl založen v roce 1949 a od svého založení

vydal přes 7000 rozhodčích nálezů, z nichž nebyl zrušen ani jeden.

V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, které

by jinak rozhodovaly soudy a u nichž lze uzavřít smír (s výjimkou sporů

vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prová-

děním konkurzu nebo vyrovnání). Touto cestou lze řešit, kromě sporů ze

smluv uzavřených podle obchodního a občanského zákoníku, také majet-

kové nároky z pracovněprávních vztahů a manželských smluv.

VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do vydání

rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce

několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní moci a stává se

vykonatelným.

Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva z roku

1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 132 stá-

tech světa. Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího

soudu je zapsáno na 170 rozhodců českých i zahraničních.

Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení u vnit-

rostátních sporů činí 3 % z hodnoty sporu, nejnižší částka je 7000 Kč

a nejvyšší částka 1 mil. Kč. Vnitrostátními spory se přitom rozumí i tako-

vé, v nichž jsou stranami organizační složky zahraničních osob nebo

pobočky zahraničních bank na území ČR, pokud jsou zapsané v obchod-

ním rejstříku. U zahraničních sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení

u Rozhodčího soudu nižší než poplatky za podobná řízení u arbitrážních

institucí v zahraničí; například ve sporu, jehož hodnota je 30 mil. Kč,

uhradíte na poplatcích u našeho Rozhodčího soudu částku zhruba 

1,1 mil. Kč, pokud byste žalovali u Vídeňského arbitrážního soudu, zapla-

títe cca 2,3 mil. Kč a v Paříži u Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní

komory částku, která se může pohybovat od 1,5 do 5,4 mil. Kč.

Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje

veškerou administrativní činnost spojenou s projednáváním sporu.

Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu a řízení

před ním je upraveno Řádem a Pravidly, jejich publikace je zajištěna

v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit na internetu

i v cizojazyčných verzích.

DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY
NEMĚLA CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE
JEDNÁ O VZTAHY MAJETKOVÉ POVAHY:

„Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti

s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány

s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospo-

dářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle

jeho Řádu třemi rozhodci (nebo – je-li zájem o skutečně rychlý průběh

řízení – jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu)

ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny

povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: www.arbcourt.cz,

www.rozhodcisoud.org.

ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS

Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájem-

cům v sídle soudu, Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglic-

kém, německém a francouzském.

Telefonní spojení: +420 222 333 340, 222 333 345, fax: 222 333 341, 

e-mail: praha@arbcourt.cz

Rozhodčí
soud

při Hospodářské komoře 
České republiky
a Agrární komoře 
České republiky
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