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„Nabízíme bezpečnou investici
s garantovaným výnosem
až 5,3 procenta ročně,“
říkají Jiří Vránek a Marek Rokoský,
spoluzakladatelé FINEMO.CZ
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Špinavé slovo podnikatel
„Kdo chvíli stál, stojí opodál“, toto úsloví dnes platí bezezbytku. Žijeme
v době zaměřené na výkon, úspěch, slávu a mnozí to chápou tak, že jen
vítězové mají místo ve společnosti. Ergo kladívko pro sukces jsou ochotni podniknout cokoli, žádná podpásovka jim není cizí.
A mnohým nikoli překvapivě jejich triky vycházejí. Přitom nemusejí
mít jako nejmenovaní na „smrt nemocní byznysmeni“, vyhýbající se
nástupu do vězení, velké peníze, s nimiž se tak prima lámou charaktery. Stačí málo, jen hrát oblíbenou českou hru „já nic, já muzikant“. Tak
jako mnozí pořadatelé letních party.
Na vesnici nahlásí veřejně prospěšnou akci, pokud možno s charitativním podtextem, a když ji zastupitelé schválí, je už třeba jen nalézt
„ochotného podnikatele“, majitele louky a navézt aparaturu. A kalba
může začít!
Lidé dosud žijící v ráji běsní. Nemohou spát, za okny se jim hromadí
plastové odpadky a fekálie. Starostové do televize říkají, že byli podvedeni, volají policii. Ale mají smůlu. Pokud zrovna nedojde k mordu, tak
jim nepomůže. A ten, kdo pronajal louku, s nevinným výrazem tvrdí,
že tohle tedy fakt netušil (kdo mu asi věří?) a že teď už s tím nic nenadělá. Záleží tak jen na zdraví tanečníků, jak dlouho vydrží kalit.
Proč to zmiňuji? V tomto čísle se věnujeme obsáhle pořádání oblíbených letních festivalů – jaký je to byznys, jaká jsou jeho úskalí a jací
podnikatelé je pořádají. Jsou to vesměs nadšenci, poctivci, nepříčetní
z toho, jaká špína na nich díky jiným „podnikatelům“ ulpívá.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

„

Poctivost je ctnost,
ale když si dříví
nenakradeš,
zmrzneš.“
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Zvýhodněné financování pro hotely,
restaurace a další podnikatele v cestovním ruchu
Cestovní ruch je jednou z oblastí, kterou silně ovlivňuje
sezonnost. Získat finance na rozvoj proto může být
pro podnikatele složité. Pomoc jim přináší
Českomoravská záruční a rozvojová banka

P

avel Svoboda, ředitel Vranovské pláže,
je jedním z podnikatelů, jemuž právě
tato státní banka, která se již více
než 25 let zaměřuje na podporu malých
a středních podniků v ČR, pomohla rozvinout
jeho vlastní byznys.
V roce 2011 plánoval pořídit do tohoto
rekreačního střediska mobilheimy s vlastním
sociálním zařízením a klimatizací, které by
dokázaly do značné míry eliminovat pokles návštěvnosti v době nepřízně počasí,
a vybudovat související infrastrukturu. Jenže
komerční sektor jeho plánům nebyl příliš
nakloněn, a bylo tak pro něj složité získat
potřebné finance.

(do 50 zaměstnanců) mohou v rámci tohoto
programu navíc čerpat záruky i za provozní
úvěry,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB. „A co
víc, tento produkt je samozřejmě naprosto
zdarma,“ doplňuje.

Část financování bez úroku
PROGRAM ZÁRUKA. „Malí podnikatelé mohou
v rámci tohoto programu čerpat záruky i za provozní úvěry. A co víc, tento produkt je zdarma,“ říká
Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální
ředitel ČMZRB.

Vítaná pomoc
„Komerční banky se na nás dívaly nedůvěřivě,
protože náš byznys není celoroční a hodně se
odvíjí od počasí. Můj bratr měl ale z dřívějška
zkušenosti s rozvojovou bankou, a tak jsme
zkusili navázat spolupráci s ní. Dodnes si
velmi vážím toho, že ČMZRB uvěřila v naši
budoucnost, protože jinak by byl pro nás další
rozvoj nesmírně složitý,“ přibližuje Pavel Svoboda roli státní banky ve svém podnikání.
Tehdy mu ČMZRB poskytla zvýhodněný
investiční úvěr financovaný ze strukturálních
fondů EU. V následujících letech pak získal
ještě čtyři záruky k úvěrům, které umožnily
nákup dalších moderních bungalovů a další
rozvoj areálu a infrastruktury.
Poslední záruka mu byla poskytnuta z programu Záruka 2015 až 2023, který má banka
stále ve své nabídce a jehož cílem je usnadnit
přístup firmám k bankovním úvěrům.
„V tomto programu mohou malí a střední
podnikatelé na celém území ČR, to je včetně
těch, kteří působí v oblasti cestovního ruchu,
žádat o státní záruku za investiční komerční
úvěry, kde výše zaručovaného úvěru může
být až čtyři miliony korun. Malí podnikatelé

PODANÁ RUKA. Českomoravská záruční
a rozvojová banka pomohla řediteli Vranovské pláže
Pavlu Svobodovi zafinancovat nákup mobilheimů.

Českomoravská
záruční a rozvojová
banka (ČMZRB)
Státní banka, která se již od 90. let
zaměřuje především na rozvoj podnikatelského sektoru v České republice, a je tak
v současné době jedinou státem vlastněnou institucí, která je schopna svými
programy podporovat i oblast cestovního
ruchu.

Vedle tohoto programu banka podnikatelům
z oblasti cestovního ruchu nabízí ještě dva
úvěrové programy k financování jejich rozvoje
podnikání, respektive energeticky úsporných
projektů. Jde o programy Expanze a Úspory energie, které podnikatelům přinášejí
bezplatné bezúročné úvěry, jež jsou doplněny
finančními příspěvky na úhradu úroků u komerčního úvěru. Ten musí tvořit minimálně
20 procent financování. U programu Úspory
energie je možné ještě čerpat příspěvek na vypracování energetického posudku, a to do výše
až 250 tisíc korun. Vedle nulové úrokové sazby
tyto úvěrové programy podnikatelům ještě
nabízejí sedmiletou, respektive desetiletou
splatnost, a možnost odkladu splátek jistiny až
na 3,5 roku, respektive čtyři roky.
„Firma tak zvýhodněný úvěr od naší banky
může fakticky začít splácet až v okamžiku, kdy
splatí úvěr od komerční banky a realizovaný
projekt začne vydělávat. Takové efektivní
rozložení splátek jistiny v čase pak může mít
pozitivní dopad na její cash flow,“ uvádí Jiří
Jirásek.
O úvěr z programu Expanze aktuálně
žádá také pan Svoboda, ředitel Vranovské
pláže, který jej chce využít na realizaci svého
dalšího rozvoje. „Za pomoci Expanze chceme
rozšířit ubytovací kapacity, zázemí a sportovní
aktivity. Tedy navázat na to, co jsme už začali,“
přibližuje své plány Pavel Svoboda a pochvaluje si na ní především to, že část financování
na svůj podnikatelský projekt získá bez úroku
včetně dalších výhodných podmínek. RED
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EET se mají vyhnout podnikatelé
s ročními příjmy do 200 tisíc
Kdy bude odstartována další fáze EET
a kdo se elektronické evidenci vyhne?
Jasno bude ještě letos v létě

M

Komora odmítá rušení
karenční doby
Hospodářská komora odmítá
rušení karenční lhůty, které chce
v případě vládního angažmá
prosadit ČSSD. Zástupci komory
nechtějí ani rychlé zvyšování
minimální mzdy. Požadují naopak
liberálnější a aktivnější přístup
vlády k zaměstnávání cizinců.
HK ČR také chce, aby investiční
pobídky byly do budoucna poskytovány pouze jako mimořádný

Nesmíte platit DPH
A koho se novinka konkrétně týká? Výjimku
bude moci využít pouze podnikatel s maximálně dvěma zaměstnanci a ročními příjmy
(z tržeb) do 200 tisíc korun. Zároveň nesmí
být plátcem DPH.
„Výši hotovostních příjmů jsme jako
parametr pro udělení této výjimky zvolili po konzultaci s podnikatelskými svazy
a komorami. Je to systémovější řešení
než vyjímat podnikatele na základě
celkového objemu příjmů, který není
možné bez EET prověřit,“ vysvětluje
ministryně financí.
Asociace malých a středních
podniků a živnostníků (AMSP ČR)
chce ale v připomínkovém řízení
posunout hranici ročních příjmů na

nástroj na projekty s vysokou
přidanou hodnotou.
Babišův kabinet komora vyzvala
na svém nedávném sněmu také
k větší aktivitě při spolupráci s podnikatelskými svazy, či k tomu, aby
tolik nepodléhal tlaku odborů.

Česku chybí adaptační
zákon ke GDPR
Politici nestihli schválit klíčovou
normu včas. Přesto GDPR začala

půl milionu. Příjem 200 tisíc se jí zdá
příliš nízký.

Výjimka pro slepé trvá
Novela počítá také s tím, že budou z EET
vyjmuti zrakově postižení podnikatelé, tržby
z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a z hazardních her. Na
účtenkách by se mělo opět uvádět DIČ, pokud
není jeho součástí rodné číslo poplatníka.
Součástí zákona bude také snížení DPH
u kadeřnických a holičských služeb, oprav
jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů
a textilních výrobků a prodeje točeného
piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající
sazby 21 % na 10 %.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

25. května pro tuzemské firmy platit.
Zatímco v drtivé většině evropských zemí
schválili zákonodárci
adaptační zákony,
které zmírňují a upravují podmínky pro
tamní firmy, v Česku platí opatření
v základní, nejtvrdší podobě.
V Česku se v souvislosti s GDPR
diskutovalo o zavedení různých
výjimek, nakonec však s nástupem

platnosti nového nařízení
nebude platit ani jediná.
„Právě adaptační zákon
může zahrnovat nějaké
výjimky, ale musíme
si na něj ještě počkat.
Obecně ale u každého
zákona platí, že čím více
výjimek, tím je složitější, takže
doufám, že čeští zákonodárci
budou zdrženliví,“ říká expert na
kybernetickou bezpečnost Dalibor
Lukaštík.

FOTO: Profimedia.cz

inisterstvo financí už předložilo
vládě návrh novely zákona
o evidenci tržeb. Ústavní soud loni
v prosinci zrušil 3. a 4. fázi a vláda musela
zákon novelizovat. Kromě pokračování
EET určuje novela i to, kdo se nepříjemné
povinnosti vyhne.
Další desítky tisíc podnikatelů začnou
elektronicky evidovat tržby půl roku poté, co
zákon vstoupí v platnost.
„Pokud by zákon začal platit například
v prosinci letošního roku, odstartovala by
poslední vlna EET 1. července 2019. Přesný
termín spuštění bude ale záviset na délce
legislativního procesu,“ říká ministryně
financí Alena Schillerová. Pokud vznikne nová vláda na půdorysu ČSSD, ANO
a komunisté, měl by mít zákon ve sněmovně
zelenou.
Úpravy by měli ocenit ti s nejnižšími
příjmy. Nově bude fungovat zvláštní režim.
Podnikatel v tomto režimu bude vydávat
účtenky z předtištěného bloku, který si vyzvedne zdarma na finančním úřadě (nebude
si tedy muset pořizovat software k EET).
Jednou za čtvrt roku pak pošle na berňák
speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných či stornovaných účtenek.
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Informační povinnost?
Firmy ji ignorují stále častěji
Většina českých firem nesplnila svou
povinnost za roky 2016 a 2017.
Obcházet zákon se podniky nebojí

T

uzemské podniky musejí ze zákona
vkládat finanční výkazy do sbírky
listin. To většinou dělají s výrazným
zpožděním, nebo dokonce vůbec. Rok od
roku je situace horší. „Nerovné podmínky
podnikání škodí celému trhu. Současný stav
je tristní. Firmy zákon o účetnictví ignorují
především proto, že je riziko postihu
ze strany státu minimální,“ prozrazuje
analytička poradenské společnosti Bisnode
Petra Štěpánová.
Informační povinnost za rok 2016 stále
nesplnilo 69 procent českých podniků.

Základní termín vypršel už v červenci 2017,
nejzazší uplynul na konci loňského roku. Za
minulý rok respektovala příslušný paragraf
zákona o účetnictví zatím jen zhruba každá
desátá firma. Ostatní mají na nápravu čas
do 31. prosince 2018. Nejméně disciplinované jsou tradičně firmy, které nevykazují
tržby. Celkově jsou největšími ignoranty
subjekty se sídlem v Praze. Data zveřejnila
společnost Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách.
„Nedodržování a nevymáhání zákonných
povinností vede na jedné straně k netrans-

Neplnících firem stále přibývá

FOTO: Shutterstock.com

Právní forma

Neplniči
2016 (v %)

Neplniči
Neplniči
Neplniči
Neplniči
2015 (v %) 2014 (v %) 2013 (v %) 2012 (v %)

Akciová společnost

57,06

46,87

42,20

37,40

34,63

Spol. s ručením omezeným

69, 88

62,52

58,10

55,89

54,87

Celkem

69, 15

61,59

57,12

54,70

53,51

parentnímu podnikatelskému prostředí,
které vytváří prostor pro korupci, a na
druhé straně v rámci obchodního styku
znesnadňuje prověřování obchodních partnerů,“ doplňuje Štěpánová.
Nejhorší přístup k dodržování platných
právních norem mají firmy, které podle
Českého statistického úřadu nemají žádné
tržby. V této kategorii informační povinnost
za rok 2016 dosud nesplnilo 85 procent
podniků.
Nejlepší přístup mají naopak velké
podniky, tedy společnosti s ročními tržbami
přesahujícími jednu miliardu korun. Pokud
jde o teritoriální rozdělení, z dlouhodobých
statistik společnosti Bisnode vyplývá, že
nejhůř ke svým povinnostem přistupují
subjekty se sídlem v Praze, Středočeském
a Jihomoravském kraji. Největší respekt
k zákonu o účetnictví chovají podniky v
Pardubickém kraji, na Vysočině a v jižních
Čechách.

Zdroj: Bisnode
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Ještě stále váháte s pořízením datové schránky?
Přečtěte si jasné důvody, proč ji mít
Fronty na úřadech nemá nikdo rád. Nejjednodušším způsobem, jak se jim vyhnout, je zřídit
si datovou schránku. Ta funguje jako klasická
„e-mailová schránka“ pro právně prokazatelnou
komunikaci se státem.
Právě díky „datovkám“ můžete se státem komunikovat odkudkoli, klidně i ze zahraničí. Současně ovšem můžete i nadále posílat dopisy nebo
na úřad zavítat osobně. Opačně už to ale neplatí.
Státní správa, policie nebo soudy vás totiž budou
muset kontaktovat výhradně prostřednictvím
vaší zřízené „datovky“. Nespornou výhodou je
i to, že za její zřízení a používání při komunikaci se
státem neplatí občané a podnikatelé ani korunu.
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Všichni řidiči ocení, že se díky ní snadno
dozvědí, kolik bodů jim zbývá v rámci bodového systému. Stačí odeslat datovou zprávu na
centrální registr. Samozřejmostí jsou snadné
výpisy z dalších veřejných rejstříků. Ať už jde o
rejstřík trestů, registr obyvatel, či registr osob.
Pojištěnci zdravotních pojišťoven si díky datové
schránce mohou jednoduše požádat o přehled
své zdravotní péče, pro rodiče mohou být velmi
přínosné krátkodobé omluvenky do škol nebo
školek a všichni podnikatelé a živnostníci ocení
přehledné formuláře pro podání přiznání k dani
z příjmu právnických osob, kontrolního hlášení
nebo přiznání a přehled DPH či silniční dani.

Jak si zřídit vlastní datovou schránku?

V případě, že nemáte ověřený elektronický
podpis, není nic snadnějšího než navštívit
Czech POINT, který najdete skoro na každé
poště nebo úřadu. Stačí jedna návštěva a pak
už tam osobně nemusíte. Ke správnému vyřízení vám postačí občanský průkaz a vyplněná
žádost. Tu najdete na webu Datoveschranky.info.
Pokud už máte elektronický podpis
ověřený, můžete žádost poslat na adresu
posta@mvcr.cz anebo ji osobně přinést
vyplněnou na podatelnu Ministerstva vnitra.
Datovou schránku vám úřady zřídí během
několika minut.
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Brigádníci nejsou.
Firmy nabízejí až 150 korun za hodinu
Už v dubnu nabízely české podniky
brigádnické pozice na léto. Zájem je
ale malý, firmy dostatek lidí neseženou

J

Zájem mají vysokoškoláci
z východu
Největší chuť si přivydělat mají naopak
zahraniční vysokoškolští studenti z Ruska,

Účet za GDPR?
Asi 25 miliard
Za zavádění opatření souvisejících
s GDPR čeští podnikatelé zaplatili
a ještě zaplatí celkem 25 miliard
korun. Vyplývá to z výpočtů Hospodářské komory. Většina firem
za náklady spojené s GDPR utratí
do 50 tisíc korun. Zhruba dvacet
procent velkých firem, tedy podniků s více než 250 zaměstnanci,
na přípravu vydalo/vydá přes půl
milionu. Pětina mikropodniků (do

Ukrajiny či Běloruska, kteří v Česku
obvykle zůstávají přes léto. Nejčastěji se
zajímají o pozice v administrativě a zákaz-

Rozdíly mezi regiony
Stejně jako u klasických mezd je
i u hodinových sazeb za brigády možné
pozorovat rozdíly napříč jednotlivými
regiony. Ve všech oblastech ČR nicméně
došlo k meziročnímu růstu o více než
deset procent. Zároveň je i brigádníkům
nabízeno mnoho benefitů jako docházkový
bonus, stravenky či dotované stravování.
Na Ostravsku si brigádník běžně vydělá
80 až 130 korun, v Brně 90 až 130 korun,
v Praze dosahují mzdy ke 150 korunám,
na Zlínsku jsou maximálně 110 korun, na
Liberecku do 120 korun a na Vysočině do
130 korun za hodinu.

nických centrech, kde je nutné používat
cizí jazyky.
„O manuální práci příliš nestojí, nabízených pozic je přitom v této oblasti nesrovnatelně více a jejich ohodnocení se od administrativy příliš neliší. Když už manuální
brigádu vezmou, preferují pozice bez směn,
přestože například za noční či víkendové
směny mohou získat výrazné příplatky,“ říká
Jitka Součková.
Například v Brně si může brigádník ve
výrobě vydělat 127 korun za hodinu a za
noční směnu dostane ještě o 27 korun
více. „Menší zájem studentů o manuální brigády je dán také tím, že firmy
studentům ve stále větší míře umožňují
placené stáže v jimi studovaném oboru.
Motivace pro brigádu na dělnické pozici
je proto čím dál menší,“ komentuje Jitka
Součková.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

deseti zaměstnanců) nezaplatila za
GDPR ani korunu a na toto nařízení
se nijak nepřipravovala. Věří, že se
jich nová regulace nedotkne.
Zemědělce musejí
nahradit roboty
Do deseti let odejde ze zemědělství
kvůli stáří až třetina pracovníků.
Výpadek je podle Zemědělského
svazu nezbytné řešit automatizací
a robotizací. V agronomii pracují
především lidé vyššího věku. Žádný

jiný sektor ekonomiky se s tímto
problémem v takovém rozsahu
nepotýká. „Zatímco v lednu 2015
připadalo na jedno volné pracovní místo v zemědělství šestnáct
kvalifikovaných pracovníků, v lednu

2018 to byli již jen dva zaměstnanci. Z pohledu zemědělských
podniků je to vážná situace.
Nabídka práce je zcela vyčerpaná,“
upozorňuje předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. V posledních dvou letech chyběli vhodní lidé
85 procentům podniků. Chybějí
ošetřovatelé zvířat (problémy s obsazením míst má 78 procent zemědělských firem), řidiči a opraváři
zemědělských strojů, nedostatek je
i techniků.

FOTO: ČTK, Shutterstock.com

e to paradox. Zájem o sezonní práce
mezi Čechy klesá, přestože průměrná
hodinová mzda brigádníků roste
ve všech regionech ČR. V Praze dokonce
atakuje 150 korun za hodinu. Vyplývá
to z údajů personální agentury Grafton
Recruitment.
Zaměstnavatelé v létě řeší záskok za
pracovníky, kteří si vybírají dovolenou, ale
i chronický nedostatek pracovních sil. Nejvíc
brigádnických pozic nabízejí výrobní firmy,
obchody a logistická centra.
„Situaci letos komplikuje extrémně nízká
nezaměstnanost, která způsobila pokles
počtu zájemců o letní brigády a sezonní
práce. Dříve totiž často na brigády nastupovali pracovníci, kterým se nedařilo najít
práci na hlavní pracovní poměr,“ vysvětluje
marketingová manažerka Grafton Recruitment Jitka Součková. Zájem podle Součkové
opadl i u českých studentů a důchodců.
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Baletní představení Má vlast
v podání bratrů Bubeníčků
Baletní představení s názvem
Má vlast, se uskuteční
ve dnech 27. a 28. června 2018
k 100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky na
Staroměstském náměstí. Dílo
na hudbu Bedřicha Smetany
Má vlast bude vytvořeno
v choreografii Jiřího Bubeníčka,
který se stane současně také
režisérem a dramaturgem celé
baletní inscenace spolu se svým
bratrem Ottou Bubeníčkem.
Jedná se o umělecký projekt,
který významně přispěje svojí
uměleckou hodnotou k oslavám
vzniku Československé republiky.
Cyklus šesti symfonických básní je dílo, které
je zvoleno pro oslavu vzniku republiky příznačně. Bedřich Smetana vytvořil Mou vlast
v době dozvuků českého národního obrození, které bylo završeno o třicet let později
vznikem samostatného československého
státu. Uměleckou hodnotu projektu lze predikovat na vysoké úrovni vzhledem k profesionalitě, uměleckým invencím a zkušenostem přizvaných tvůrců, světových baletních
hvězd. Vystoupení zhlédnou nejen obyvatelé Prahy, ale také ve velké míře domácí
i zahraniční návštěvníci zdarma. Pro všechny
bude tato premiéra nezapomenutelným
a neopakovatelným uměleckým zážitkem,
který bude umocněn i historickým prostředím Staroměstského náměstí.
Tak významné jubileum naší státnosti si
zaslouží, aby na oslavu vzniklo mimořádné
dílo pod finanční záštitou hlavního města Prahy. Tedy města, které se stalo v roce
1918 hlavním městem nově ustanoveného
Československa.
Uměleckou hodnotu projektu lze predikovat na vysoké úrovni vzhledem k profesionalitě, uměleckým invencím a zkušenostem přizvaných tvůrců, světových baletních
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hvězd. Jedná se o zcela mimořádný umělecký projekt, který bude ojedinělý i svým
uměleckým zpracováním i svým umístěním
v exteriérech historického Staroměstského
náměstí, což bude zajisté velmi pozitivně
přijato diváky.
Vystupovat budou baletní umělci z evropských baletních domů a z Národního
divadla Praha.
Choreografie realizuje Jiří Bubeníček,
který postavil již mnoho úspěšných baletů
po celé Evropě i ve světě.
Návrhy kostýmů a organizaci celého vystoupení zajištuje Otto Bubeníček.
Zkoušky tak náročného baletního díla
budou probíhat v jednotlivých baletních
domech v Zürichu, Stockholmu, Milaně
kam bude Jiří Bubeníček na zkoušky za tanečníky cestovat a následně pak v Praze.
Náročnost projektu souvisí s velkým
počtem zahraničních tanečníků, kteří byli
vybráni vzhledem k exkluzivitě baletního
představení tak, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality inscenace na úrovni světových
baletních scén.
S celou organizací souvisí zajištění
prostor na Staroměstském náměstí, po-

volení postavení speciálního jeviště s přídavnými velkoplošnými obrazovkami.
Pro diváky bude umístěno cca 450 ks židlí
a vzhledem k velkoplošným obrazovkám
pak bude i pro stojící diváky vysoký komfort zhlédnutí baletní inscenace, jejíž trvání
bude 1hod. 20 min. od 20:30 hod.
Nahrávku cyklu symfonických básní Má
vlast poskytne Česká filharmonie. (Pozn.
Původně se uvažovalo, že Česká filharmonie bude hrát naživo, ale vzhledem k velikosti orchestru a velikosti jeviště pro balet
muselo být od této varianty upuštěno, protože tak velké pódium by na Staroměstské
náměstí nebylo možné umístit).
28. 6. v odpoledních hodinách vystoupí Chlapecký sbor u BONIFANTES: http://
www.bonifantes.cz/
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Vyčistíme, čas ušetříme!
Byznys čistíren jede
Kolik stojí vyčištění oděvu? Nejdražší
je Oslo, tam to stojí 42,16 eura.
Na opačném konci žebříčku
je Jakarta s cenou 1,78 eura

V Británii vypukla
čokoládová válka
David porazil Goliáše. Hotel
Chocolat dosáhl vítězství nad
Wairtrose, řetězcem britských
supermarketů (91 tisíc zaměstnanců). Obří společnost přestala
nabízet svoje nové čokoládové
tyčinky, které byly až příliš
podobné těm od Hotel Chocolate.
Čokolatiér je označil jednoznačně
za plagiáty. Zakladatel cukrářské
firmy Angus Thirwell řekl, že ně-

elegantně oblékaní, podle poslední módy.
V Miláně například stojí vyčištění obleku
pouze 5,77 eur, což je téměř o polovinu
méně než v Madridu, kde platí 9,93 eur.

Nejdražší města

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Roční tržby
za vyčištění obleku

Nejlevnější města

1. Oslo

42,16

1. Jakarta

1,78

1. Rusko

2 646 586 863

2. Helsinky

33,33

2. Kolombo

2,03

2. USA

2 455 000 400

3. Gothenburg

28,46

3. Šanghaj

2,35

3. Brazílie

863 616 125

4. Aarhus

27,74

4. Bombaj

2,80

4. Německo

857 377 267

5. Curych

24,95

5. Káhira

2,80

5. Francie

835 827 328

6. Stockholm

22,17

6. Kalkata

2,82

6. Velká Británie 819 380 335

7. Graz

20,42

7. Rabat

3,10

7. Japonsko

706 396 420

8. Auckland

19,76

8. Nové Dillí

3,13

8. Indie

610 366 111

9. Vídeň

19,33

9. Ho-či-Minovo město

3,14

9. Čína

558 914 493

10. Amsterdam

19,07

10. Alžír

3,26

10. Kanada

405 862 764

(ceny v eurech) Zdroj: Zipjet

kolikadenní rozhovory s Robem
Collinsem, výkonným ředitelem
Wairtrose, vedené nad šálkem

kakaa (!) byly nakonec úspěšné.
„Souhlasili, že už ty tyčinky, co
jsou náhodou podobné našim,
přestanou nabízet.“
Golf už netáhne,
mileniálové nehrají
Kdysi byl golf něco, bez čeho
si lidé na předměstích velkých
měst ve Spojených státech
nedovedli představit život. To
už dnes neplatí. Návštěvnost
golfových hřišť klesá a za

uplynulých deset let jich už
kvůli tomu zavřelo své brány
v USA více než osm set, uvedla
agentura Bloomberg. Podle asociace Sports & Fitness za to prý
mohou hlavně mileniálové, lidé
ve věku 18 až 30 let. Ti o tuto
hru nejeví zájem, což potvrzují
data o návštěvnosti. Namísto
zaniklých golfových hřišť dnes
od Las Vegas v Nevadě až po
Mahwah v New Jersey vznikají
nové obytné komplexy.

FOTO: archiv, Shutterstock.com

S

polečnost Zipjet zveřejnila, kolik
stojí vyčištění oděvu ve 100 zemích
světa. Ve své studii se zaměřila na
hlavní města, centra obchodu a finanční
oblasti. Zkoumala, jaká je průměrná cena za
vyčištění dvoudílných a třídílných obleků.
Jaká je cena za vyčištění celého obleku či
jednotlivých kusů – saka, vesty, kalhoty. To
pak zprůměrovala.
„Ukázalo se, že ve městech tradičně
orientovaných na byznys, jako jsou Oslo,
Helsinky a Curych, platí obyvatelé
o 13 až 30 procent více než ve zbytku světa.
Je třeba ale vzít v úvahu, že v těchto městech
jsou vyšší platy. Na zaplacení této služby je
zde nutno pracovat jednu až tři hodiny při
pobírání minimální mzdy,“ řekl zakladatel
a výkonný ředitel online čistíren Zipjet
Florian Färber.
Zajímavý je podle něho rozdíl mezi
jednotlivými městy, proslavených tím, že
si v nich lidé zakládají na tom, že chodí

„Na druhé straně v Rusku, kde nosí obleky
ohromné množství lidí, jsou ceny za vyčištění
obleku jedny z nejvyšších na světě. Tahle
služba je téměř nedostupná pro lidi, kteří berou jen minimální mzdu. To svědčí o jednom,
obleky v Rusku souvisí zcela jednoznačně
s postavením, určitou sociální prestiží,“ řekl
Florian Färber. V Moskvě stojí služba, bez
které se neobejde žádný tamní manažer či
úředník, podle Zipjet 16,35 eur, což znamená
jedenácté místo na žebříčku. Obyvatel hlavního města Ruska s minimálním příjmem by
na ni musel pracovat 16,2 hodiny.
A jak je to v Praze? Vyčištění obleku tu
stojí v průměru 8,76 eur, což odpovídá
3,2 hodiny práce za minimální mzdu.
V žebříčku sta měst se hlavní město Česka
umístilo na 62. místě, Varšava je dražší, na
57. místě, a Budapešť levnější, na 63. místě,
Bratislava se v přehledu neobjevila.

INZERCE
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Ilustrativní vyobrazení. Nabídka pro podnikatele, cena a zvýhodnění bez DPH. Příklad financování verze Van Trend BESTSELLER 350 L2H2 130 k s předním
pohonem a manuální převodovkou platí pouze pro podnikatelské subjekty do 30. 6. 2018, nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy.

Legendární Ford Transit.
Nejprodávanější verze se zvýhodněním 207 000 Kč.

Transit Van BESTSELLER
Vyberte si ze dvou nejprodávanějších variant s bohatou standardní výbavou
včetně klimatizace, parkovacích senzorů a tempomatu. Verze s motorem o výkonu
130 k s objemným nákladovým prostorem 10 m3 a nosností téměř 1 400 kg
je k dispozici za 549 900 Kč, větší provedení s prostorem 11,5 m3 je za příplatek
20 000 Kč. Teď navíc s prodlouženou zárukou na 5 let / 200 000 km (platí, co
nastane dříve).

JEN ZA

549 900 Kč

NEBO ZA 8 555 KČ MĚSÍČNĚ
S ÚROKEM 2,99 %

Největší nabídku nových vozů Ford Transit naleznete na fordskladem.cz.
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Hudební festivaly:
byznys s otazníkem

Pořadatele letních hudebních
festivalů trápí boj s byrokracií, EET
či přemrštěnými požadavky interpretů.
A miliony se jim nesypou

Skromné Česko
V Česku je situace jiná. Když se novináři
nedávno ptali slovenského miliardáře Igora
Rattaje, zda je pořádání festivalů v tuzemsku výnosným byznysem, známý megaloman odpověděl: „Zatím ne. Ale je to proto,
že to nikdo (čti já) nedělal na vyšší úrovni.
A to nesouvisí jen s kvalitou interpretů.“

Sám má v plánu udělat ze svého Aerodromu, který bude letos nejnákladnějším letním hudebním festivalem v České republice,
velkou evropskou akci, jež přiláká zahraniční klientelu. Díky bohatému mecenáši se
letos rozpočet seriálu koncertů v Panenském
Týnci (Aerodrome) zvýšil na trojnásobek –
tedy téměř na sto milionů korun.
Inspirací je prý Rattajovi maďarský Sziget
s 300 tisíci návštěvníky ročně. V Česku je
tradičně největší letní akcí pod širým nebem
milovický Votvírák, kde vystupují výhradně
známí čeští a slovenští interpreti. Osmdesát
tisíc návštěvníků je ale pro něj dnes zřejmě
nepřekročitelné maximum.
Rattajova slova potvrzují pořadatelé
Colours of Ostrava a Rock for People. Tyto
dvě akce každý rok přilákají desítky tisíc
lidí, příjmy ze vstupného ale zdaleka netvoří
většinu rozpočtu.
„Situace v Česku je poněkud extrémní.
Z mého pohledu je tu mnoho zbytečných
akcí, které nejenže neobohacují kulturní
nabídku, ale ve finále nevedou ani k rychlému zbohatnutí, což u mnohých bylo patrně
hlavním motivem, proč se rozhodli festival

organizovat,“ říká ředitel Rock for People
Michal Thomes.

Bez sponzorů ani ránu
ČR je přesto pro milovníky hudby rájem
festivalů. Lidé si mohou každoročně vybrat
desítky žánrově pestrých akcí. Jenže na tak
malý trh je jich moc a většina pořadatelů by
bez dotací kráčela o žebrácké holi.
„Jsou festivaly závislé na sponzorech či
dotacích, které při jejich výpadku skončí.
Rozumné a zdravější je diverzifikovat.
V našem případě tvoří příjem ze vstupného přibližně třetinu rozpočtu,“ prozrazuje
ředitel Rock for People.
„Aby byla cena vstupenky dostupná
pro naše návštěvníky s nižší kupní sílou,
bez sponzorů se neobejdete,“ potvrzuje
mluvčí festivalu Colours of Ostrava Jiří
Sedlák.
Interpreti logicky neberou ohled na to,
že vystupují ve střední Evropě. Honoráře
zahraničních kapel jsou stejné, ať hrají
v Londýně, nebo Horní Dolní. Sponzoři tak
v Česku pomáhají pořadatelům udržet cenu
vstupenky na přijatelné úrovni.

FOTO: ČTK

Z

latý důl, letní tiskárna na peníze,
motor zábavního průmyslu. Tak
se mluví o hudebních festivalech
v anglosaském světě, kde zažívají velký
boom. Za vstupné na největší akce se
dnes platí stovky dolarů či liber. Na obou
stranách Atlantiku na nich pořadatelé
vydělávají miliony dolarů.
Mekkou festivalové scény jsou Británie
a Spojené státy. Kalifornský Coachella
Valley Music and Arts Festival, považovaný
za nejvýznamnější festival světa, měl loni
celkový obrat přes 700 milionů dolarů. Na
slavném britském Glastonbury každoročně
zmizí v předprodeji přes 150 tisíc lístků
v hodnotě přes 200 liber. A vyprodáno bývá
měsíce dopředu.

›
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rock for PeoPle.
Jeden z nejoblíbenějších festivalů se koná
na letišti v Hradci Králové. Na snímku hlavní
pořadatelé Michal Thomes a Petr Fořt.

Každoročně vznikají v Česku nové menší
akce, jejich organizátoři ale téměř unisono
říkají: Jsme nadšenci, kteří milují muziku,
a chceme ji představit lidem. Rozhodně nám
nejde o výdělek a na organizaci často přispíváme ze své kapsy.
Nejde tedy o zcela neobvyklý druh
podnikání určený výhradně pro filantropy?
„Festivaly u nás opravdu vznikly většinou
jako srdcová záležitost – z touhy přivézt
kapely, které má daný pořadatel rád. Pořádání festivalů je navíc velmi nevyzpytatelné
podnikání – záleží například na tom, jaké
kapely právě vyrazí na turné a jsou ve vašem
termínu v Evropě. Určitě neovlivníte třeba
to, jaké bude v době konání počasí,“ shrnuje
potenciální potíže podnikatelů v branži Jiří
Sedlák.

Taky neřešíme, jestli je moc
supermarketů
Pokud se rozhodnete pořádat malý festival,
kde je jedno pódium a před ním pár set lidí,
potýkáte se s odlišnými problémy než organizátoři velkých vystoupení.
Důkazem může být mladý jazz-metalový festival Vývrtka, který od roku 2016
představuje v Peruci u Loun mladým lidem
„kapely moderního alternativního proudu“

z Česka, Izraele nebo Slovinska. Do areálu
tamního kempu přilákali organizátoři
prvním rokem 200 milovníků hudby, loni už
přišlo o stovku nadšenců víc.
Organizátor Vývrtky Matěj Kubíček říká,
že zakládají dlouholetou tradici. Pořádat
takové akce jednorázově podle něj není
možné a byl by to čirý ekonomický nesmysl.
Pokud chcete jako podnikatel vůbec někdy
pomýšlet na zisk, musí se festival vybudovat
renomé – a to trvá řadu let. Paradoxně se
právě takto malá akce bez sponzorů obejde.
„V našem případě sponzoring nutný není,
akce se dá víceméně utáhnout ze vstupného
a prodeje zboží na baru, který si provozujeme sami a je pro nás klíčový. První dva roky
jsme byli v minusu, ale jen v řádu desítek

Honoráře zahraničních
hvězd za posledních
pět let vzrostly
o 100 procent a je to
skutečně hlavní náklad
českých festivalů.

tisíc. Pokud by přišlo 500 lidí, náklady při
současné výši vstupného pokryjeme,“ usmívá se Kubíček.
Pokud by cena lístků na Vývrtku alespoň
přiblížila cenám na velkých festivalech, organizátoři by vydělali i na současném počtu
návštěvníků. I pohled na celou tuzemskou
festivalovou scénu je u Matěje Kubíčka jiný
než v případě velkých hráčů.
„Ono je pohodlné stále nadávat na to, že je
tu moc festivalů, ale já si myslím, že je to dobře. Určitě je to pozitivní pro milovníky muziky,
kteří mají široký výběr. A pokud jde o pořadatele, je to jako s jakýmkoli jiným podnikáním.
Taky se nebavíme o tom, jestli je u nás moc
nebo málo supermarketů. Je jich prostě tolik,
kolik se jich uživí. To samé platí u festivalů
a vydělávat mohou jen některé. Jednoduše se
vyseparují ty dobré a mnohé skončí. Dá-li bůh,
skončí ty špatné,“ domnívá se Kubíček.
Česko podle něj nabízí výborné žánrové
festivaly jako Brutal Assault nebo Mighty
Sounds. Neodsuzuje ani pořadatele akcí,
kterým sponzoři přispívají na to, aby přivedli do Česka hvězdy světové populární hudby.

Zaplatit kapely? To nás pálí nejvíc
Organizátoři mají skutečně největší problém s tím, jak zaplatit známé či slavné

FOTO: Profimedia.cz
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interprety. Ti navíc mají rok od roku vyšší
nároky. Zatímco pořadatelé Vývrtky nabízejí umělcům tisíce maximálně desetitisíce
korun, honoráře pro světové hvězdy na
velkých akcích bývají šesti nebo i sedmimístné. Letos v létě se na českých festivalech představí slavné skupiny jako Prodigy
nebo Limp Bizkit.
„Honoráře zahraničních hvězd za
posledních asi pět let narostly minimálně
o 100 procent a je to skutečně hlavní náklad
festivalu. Obecným trendem na světové
hudební scéně je to, že existuje velká poptávka po těch největších, nejzajímavějších jménech. Živé hraní se stalo hlavním příjmem
kapel, už to není prodej alb. Na druhé straně
základem Colours of Ostrava jsou zahraniční kapely z celého světa. Bez nich to nejde,“
říká Jiří Sedlák.
Největší megastars zůstávají pro české
pořadatele nedostupné. Není možné přivést
sem dvě tři hvězdy a na ostatních ušetřit.
Festivaly se tak jako tak nevyhnou růstu cen
vstupenek. Podle Jiřího Sedláka je to ale
vždy „organický růst, žádná šoková terapie“.
Druhou cestou je přesvědčování sponzorů,
aby jim navýšili svou podporu.
„Headlineři mají nezastupitelnou úlohu
v marketingu, jsou největším lákadlem a nefunguje zcela substituce za několik menších
jmen. Určitě existuje kategorie interpretů,
které ani nezkoušíme, protože víme, že jsou
mimo naši ekonomickou realitu. Bohužel
neplatí, že na drahého interpreta přijde
na festival stejně návštěvníků jako na jeho
samostatný koncert. Chemie festivalu je
mnohem složitější. Navíc si zahraniční kapely za festivalové vystoupení říkají více peněz
než za koncert,“ říká Michal Thomes.

Pořadatele čekají problémy s EET
Pořadatelé letních hudebních festivalů řeší
od loňského roku také problémy vyplývající
z nové legislativy.
Elektronická evidence tržeb se jich zatím
dotkla jen okrajově, někteří se na ni ovšem
připravili dopředu, protože očekávali nástup
třetí a čtvrté vlny už v březnu 2018. Letos
v zimě je potěšil Ústavní soud, který EET
zastavil.
Od roku 2019 se ale bude nepříjemná povinnost vztahovat i na ně. A většina se obává
vysokých nákladů na její zavedení.
„EET neúměrně zatíží pořadatele všech
velkých festivalů a je to zcela jiná situace než
v nějaké restauraci. Odhadované náklady

Jak uspořádat festival
Radí Adam Pýcha, bloger, který má
s pořádáním podobných akcí zkušenosti.
Buďte nadšencem
Stává se to dokonce podmínkou. Pokud
nemilujete hudbu a chcete na festivalu
pouze vydělat, tak si jděte otevřít hospodu. Hudební festivaly nejsou dobrým
podnikatelských záměrem, a proto
doporučuji nalhávat si při jejich organizaci stále dokola, že to děláte za nějakým
vyšším cílem nebo poselstvím – zklamání
bude utlumeno a případný úspěch o to
příjemnější.
Plánujte s předstihem
Vezměme si modelový příklad, kdy je váš
plánovaný festival v září. Kdy tedy začít
oslovovat kapely či interprety? Dle mé
zkušenosti v listopadu předchozího roku.
Hodně interpretů ještě nebude mít přesně
stanovený harmonogram koncertů, ale
zapíší si vás jako rezervaci. Plánování se,
ale netýká pouze line-upu. S takto velkým
předstihem je nutné začít hledat sponzory,
domluvit pronájem prostor či prostranství,
kde se bude koncert konat atd. Čím větší je
festival, tím dříve se musí začít plánovat.
Konec roku je také důležitým mezníkem
pro podávání žádostí o dotace.
Buďte zařaditelní a zapamatovatelní
Velké hudební akce si mohou dovolit být
multižánrovými nebo určitý žánr pojmout
široce. To si menší hudební akce nemůže
dovolit, či je nutné vystavět koncept hodně
s citem. I při prvním ročníku lze postavit
marketing akce tak, že zaujmete. Čím více
bude vaše akce vybočovat z řady, tak lépe
osloví případné partnery a o návštěvnících
nemluvě.
Nebuďte sami a delegujte,
jak to je jen možné
Pokud začínáte s organizací, budete
bojovat s vlastní tendencí si vše udělat
sám a zjistíte, že na to nemůžete stačit.
Od počátku je tedy nutné mít utvořen tým
organizátorů, rozvětvený minimálně na
dvě úrovně: 1. hlavní organizátoři 2. lidé,
co pomáhají s určitou oblastí (marketingem, dramaturgií atd.)

na implementaci systému budou v našem
případě přes milion korun. V rámci festivalové asociace Festas se snažíme novelu
připomínkovat a dostat do zákona nějaký
rozumný přístup,“ shrnuje ředitel Rock for
People Michal Thomes.
Pokud prodejci na festivalech nabízejí
rychlé občerstvení určené k okamžité spotřebě a zákazník si ho odnese s sebou, elektronická evidence se na něj zatím nevztahuje. Letos platí jen pro ty, kteří mají u stánku
místa k sezení či pevné zastřešení. „Pak už
jde o provozování restaurační činnosti, která
spadala hned do první vlny EET,“ popisuje
mluvčí Generálního finančního ředitelství
Gabriela Štěpanyová.
Podle mluvčího Colours of Otsrava
Jiřího Sedláka je zavádění elektronické
evidence postupný proces. „Je ale třeba
zdůraznit, že EET zatěžuje hospodaření
hudebních festivalů a tím i jejich konkurenceschopnost v Evropě. Vedle 15 procent
DPH na vstupenky na kulturní akce, která
je v porovnání se sousedními státy jednou
z nejvyšších, to bude další důvod, proč
z ceny vstupenky zbyde pořadatelům méně
na kvalitní zahraniční kapely,“ upozorňuje
Sedlák
Nová legislativa jim už loni přidělala práci
minimálně v tom, že upozorňovali jednotlivé prodejce: EET musíte využívat. Zhruba
třetina z nich přesto dostala od finančních úřadů pokuty za nedodržení zákona.
A některé stánkaře už EET od účasti na
festivalech, které jsou pro ně jinak vzhledem k velkému počtu lidí na jednom místě
lákavé, odrazuje.
I v tomto případě je tím, kdo si stěžuje
nejméně, organizátor malého festivalu. Podle Matěje Kubíčka jsou stížnosti přehnané:
„Jeden z provozovatelů dejvické Klubovny,
kde pořádáme koncerty, dělá účetní a skladový systém, který používá v Klubovně
pro EET. Pokud bude elektronická evidence zavedena, mohli bychom si to od něj
snadno a levně pořídit. EET je sice nějakou
potenciální ,hrozbou‛, ale pro nás snadno
řešitelnou…“
Některé festivaly také začaly v minulých
letech pro rychlé a pohodlné odbavení
u stánků využívat čipy a čipové karty. A podle stávajícího znění zákona EET podléhají
všechny platby pomocí čipu, karty, kuponu,
či elektronické peněženky.
JAkUB ProcHÁZkA.(prochazka@mf.cz)
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výpadky proudu v případě napájení agregáty. Elektřinu vyhazují i chladicí zařízení na
pivo,“ řekl například iDnes.cz Jan Adámek
ze společnosti Storyous, která vytváří gastronomické systémy.

INZERCE

trend

Malí mohou mít výjimku

Stánkaři na festivalech:
mnoho povyku pro nic?
Pořadatelé festivalů se bojí,
že zavedení EET odláká stánkaře
a prodejce občerstvení

P

ořadatelé stánkaře odrazují
rostoucími cenami za pronájem
místa na festivalu. Prodejci si stále
víc stěžují na přemrštěné nároky pořadatelů
(za pronájem platí i více než 50 tisíc korun)
a zdražují nápoje i jídlo.
„Za klobásy a pivo tu za noc utratíte skoro
tolik, jako za večer v luxusní restauraci,“ glo-

suje pravidelný účastník festivalu Sázavafest
Michal Dvořáček. Společně se pořadatelé
i stánkaři bojí front a kolapsu elektronických systémů na EET. Výpadek internetu
nebo technické potíže mohou při velkém
náporu návštěvníků nadělat prodejcům zásadní potíže. „Selhat může vše – od slabého
nebo nestabilního internetového signálu po

Je to zbytečná panika, stánkařů se EET
nedotýká, oponuje ministerstvo financí. A ti
nejmenší budou mít zřejmě výjimku i v dalších letech. Přesto se už loni na festivalech
změnily poměry. Někteří prodejci občerstvení na své tradiční letní štace nevyrazili, jiní
omezili komfort pro zákazníky, protože se
báli pokut.
Menší komfort znamená především jídlo
i pití „na stojáka“ bez stolečků a pevného
zastřešení. Firma, která loni zajišťovala
občerstvení na skotských slavnostech
v Kostelíku na Rakovnicku, zde odmítla
postavit stolečky. „Kvůli EET odmítla
firma rozmístit před stánkem posezení pro
zákazníky, protože na jedné akci už za to
dostala pokutu,“ upozornil pořadatel akce
Milan Let.
Jsou ale festivaly – zejména menší akce –
kde podobné trable neřeší. A návštěvníci
jsou zvyklí, že pivo i smažený sýr zkonzumují vestoje nebo vleže na louce. „My sami
provozujeme bar s nápoji, tam zatím EET
mít nemusíme. Dokud nemáme pevné
sezení, nebudeme to vůbec řešit. Externí
stánkaři s tím také nemají problém,“ říká
pořadatel festivalu Vývrtka Matěj Kubíček. Pro

Kvintet velkých festivalů, pět rozdílných zážitků

Hudebních festivalů přibývají v Česku desítky ročně. Které byste neměli letos v létě vynechat?
Colours of Ostrava

Aerodrome

Masters of Rock

České hrady

Beats for Love

Nabitý multižánrový festival evropského významu.
Na koho se letos můžete
těšit? V Ostravě zahrají
podmanivý George Ezra,
Cigarettes After Sex,
indie-popové trio London
Grammar nebo jeden
z mistrů elektronické
hudby Jon Hopkins.
Akce se koná od 18. do
21. 7. v Dolních Vítkovicích.

Původně pražský festival
letos expanduje na letiště
v Panenském Týnci. Letos
se zde představí tato
zvučná jména: Macklemore, Wiz Khalifa, Nine
Inch Nails, Bullet For My
Valentine, Limp Bizkit, Hollywood Undead… Festival
je třídenní. Koná se od
28. do 30. června.

Srdce rockových a metalových fanoušků bije
pro nadupaný Masters of
Rock, vizovický festival,
který se i letos pyšní řadou
známých jmen. Helloween,
Korpiklaani, Lordi, Kamelot, Amorphis, Infected
Rain nebo Die Apokalyptischen Reiter. Festival
proběhne ve dnech
12. až 15. 7.

Festival, který každoročně přináší to nejlepší
z tuzemské hudební scény
v kombinaci s atmosférou
středověkých hradů. Začátek je na Točníku, a to
13. července. Následují
hrad Kunětická hora,
Švihov, Veveří nebo třeba
Bezděz. Festival nabídne
interprety jako Divokej Bill,
Slza, Jelen nebo Tomáš
Klus.

Areál Dolních Vítkovic
rozezvučí taneční muzika
na Beats for Love. Jde
o největší taneční festival
ve střední Evropě. Uvidíte
pět stagí (d’n’b, house,
techno, EDM a breakbeat).
Festivalová čtyřdenní
pohoda začíná 4. července.

FOTO: Shutterstock.com

Zdroj: Topzine.cz
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zdravýden

Kokos

KOMERČNÍ PREZENTACE

SKVĚLÝ JAKO

POTRAVINA
bio raw
Kokosové oleje
Kokosové
food
Bio kokosový olej Zdravý den je
vyrobený z čerstvých ekologicky
pěstovaných kokosových ořechů za
studena při nízké teplotě.

Vhodný na smažení, pečení a vaření
nebo do salátů. Kromě jídla lze použít
i k dalším účelům.
Má menší energetickou hodnotu
než ostatní tuky a jeho trávení je
spíše podobné sacharidům. Tráví se
ale pomaleji než sacharidy a dodává tak
organismu energii postupně. Na rozdíl
od jiných tuků se neusazuje v těle.
Pár lžiček oleje dokáže navodit pocit
nasycení na několik hodin, což je
ideální při redukčních dietách.
Složení a způsob výroby
BIO a RAW
100% panenský
kokosový olej v BIO
a RAW kvalitě lisovaný
za studena max.
teplota 30 °C z čerstvé
kokosové dužiny.
Obsahuje přes 50% 450 ml
kyseliny laurinové.

Složení a způsob
výroby BIO

Je vhodné pro vegetariány a vegany
a osoby citlivé na laktózu.
Vhodné do asijských pokrmů, kari,
polévek, dezertů, pudinků, koktejlů
a jako náhrada
do jídel, kde je
vyžadováno
mléko.

400 ml 3000 ml

49,- 75,- 490,950 ml

195,- 390,-

Kokosový cukr
květový BIO
Bio kokosový cukr má stejnou
sladivost jako běžný cukr, má nízký
glykemický index 35 a přirozený
obsah základních
aminokyselin
a minerálů. Je
vyroben v BIO
kvalitě bez
chemických
a konzervačních
180 g 350 g
1000 g
látek a je
nerafinovaný.

79,- 129,- 319,Kokosová mouka
BIO a RAW
Bio kokosová mouka je vyrobena
z dužiny ekologicky pěstovaných
kokosových ořechů. Je chutnou
a zdravou alternativou nejen
k pšeničné mouce.
Má příjemnou
kokosovou vůni
a lehce nasládlou
chuť. Je bohatým
zdrojem bílkovin
a vlákniny
200 g 1000 g
a neobsahuje
lepek.

59,- 190,-

950 ml

4000 ml

150,- 280,- 990,12_23_PT_06.indd 17

je vyrobené lisováním
z čerstvých ekologicky pěstovaných
kokosových ořechů. Má intenzivní
kokosovou chuť a vůni a krémovou
konzistenci.

200 ml

100% panenský
kokosový olej v BIO
kvalitě lisovaný
za studena max.
teplota 45 °C
z čerstvé
kokosové
dužiny.
Obsahuje
přes 45%
kyseliny
laurinové.

450 ml

mléko Bio

www.zdravyden.cz
objednávky na dobírku
tel: 730 143 541 nebo 731 417 169
mail: objednavky@zdravyden.cz
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O žebrácké holi jít nemusíte,
ale miliony nevyděláte
„Pořadatelé hudebních festivalů
bývají nadšenci. Vydělat můžete
na kvalitní produkci, ale ne
závratné peníze,“ říká pořadatel
festivalu Vývrtka Matěj Kubíček
Léta pořádáte především klubové
koncerty. Co vás vedlo k tomu uspořádat
music festival pod otevřeným nebem?
Je to úplně jiná výzva než dělat klubový koncert. Pořadatelé festivalů nehledají výnosný
byznys, ale především adrenalin. Když se
ponoříte do přípravy hlouběji a musíte řešit
všechny zajímavé organizační věci, je to vzrušující. Přípravy jsou dlouhé, ale zhruba týden
před akcí je nesmírně intenzivní čas. Tohle
u klubového koncertu chybí. Navíc máme
rádi progresivní a originální muziku a chceme ji představit co největšímu počtu lidí.

zboží na baru, který si provozujeme sami
a je pro nás klíčový. První dva roky, kdy nás
navštívilo 200, respektive 300 lidí, jsme byli
v minusu v řádu desítek tisíc. Pokud by přišlo
na dvoudenní akci 500 lidí, náklady při současné výši vstupného pokryjeme. Nicméně si
myslím, že 400 korun za lístek v předprodeji
a 490 korun na místě, které zaplatíte letos
v červnu, je velmi nízké vstupné. A je tu určitě prostor pro jeho zvyšování. Když půjdete
na klubový koncert jedné kapely, dáte za něj
třeba 300 korun. Na Vývrtce máme za dva
dny vystoupení dvanácti kapel.

Může si vůbec v Česku pořadatel festivalu
vydělat slušné peníze?
Nevím, jaké peníze se točí ve velkých akcích
jako Rock for People či Colours of Ostrava.
Ale se ziskem to nebude žádná sláva. Reálně
tam celoročně pracuje pár lidí, stovky
brigádníků naberou jen přes léto. Předpokládám, že jsou rádi, že pomocí sponzorů
pokryjí náklady. My ale nechceme být tím
typem festivalu, kde se pódia jmenují po
bankách, kde všude visí bannery a jsou zahlcené reklamou. Vybrali jsme si jinou cestu.

To, jak na komerční bázi fungují obří
festivaly typu Colours of Ostrava nebo
Rock for People, se pořadatelům menších
alternativních festivalů nelíbí?
Já osobně ten model určitě neodsuzuji.
Přiznejme si, že oni se bez sponzorů jednoduše
neobejdou. A jen díky nim mohou přivézt do

Potvrzujete tedy, že se velké festivaly bez
sponzorů neobejdou... U malých je to jinak?
V našem případě to nutné není, akce se dá
víceméně utáhnout ze vstupného a prodeje

Matěj Kubíček (30)
Je dramaturgem v kulturním centru Klubovna v Praze a redaktorem časopisu Muzikus.
Působí jako hlavní pořadatel festivalu současné progresivní hudby Vývrtka, který je
zaměřen na fúzi elektronické hudby, jazzu
a metalu. Vystudoval sociologii na FSV UK.

Česka velká zahraniční jména, která by
se k nám jinak nedostala. My to děláme
opačně, chceme mít vizuálně hezké prostředí
a pódium bez reklam. Takhle fungují Vývrtka
nebo Povaleč (hudební festival pořádaný lidmi
okolo dejvické Klubovny). Nemáme tedy žádné
sponzory s výjimkou několika mediálních
partnerů. V areálu například chybí stan pivovaru, je tam jen čisté bílé šapitó. Lidé si mohou
zaplatit ubytování v chatičkách, které máme po
dobu akce pronajaty od majitele, nebo si mohou
zadarmo postavit stan, kde chtějí.
Největší položkou pro pořadatele
podobných akcí bývají náklady na
vystoupení umělců...
Samozřejmě i my dáváme násobně víc na
umělce než jiné položky, protože chceme
přivést na festival zajímavé interprety. Moh-
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kují. Produkčně nejnáročnější
jsou zahraniční kapely, letos od 29. do
30. června tu budeme mít dvě z Izraele
a jednu ze Slovinska. Jedním z našich snů
je německá jazzmetalová kapela Panzerballett, ti ale chtějí za vystoupení na Vývrtce
padesát tisíc. Do budoucna se to možná
vyvine tak, že bude vstupné kolem tisíce
korun, přijede pět set lidí a pak můžeme
zvýšit náklady na honoráře.
Pořadatelé některých festivalů si stěžují,
že jim rostou náklady každý rok. Počítáte
s tím, že můžete v budoucnu generovat
nějaký zisk?
Pokud jde o náklady, vnímám to poněkud
jinak. Nám rostou náklady jen o tolik,
o kolik chceme mít lepší výslednou podobu
festivalu. Druhý rok jsme si například oproti
prvnímu objednali výrazně větší, a tedy
dražší pódium. Vždycky můžete mít lepší
světla. Letos budeme šťastní, když skončíme
na nule. A pokud v budoucnu
něco vyděláme, alespoň pokryjeme ztráty z minulých let. To, že
by ta akce skutečně generovala
pro nás pořadatele čistý zisk
(po odečtení všech nákladů), se
možná stane někdy v budoucnu.
Ale bude to trvat hodně dlouho.

Prostě být připraven na to, že kontrola může
přijít kdykoli.
Kolik času ostatně zabere příprava
takové akce?
Vlastně to zabere celý rok mezi oběma ročníky. Stále se něco děje, především sháníte
a zajišťujete si interprety. Zpočátku jde
o pomalý rozjezd, ale jaké vám na akci zahrají kapely, chceme mít vymyšlené půl roku
dopředu. Musíte je oslovovat celý rok, nikoli
14 dní předem. A jsou na to navázané i další
věci. Logicky nemůžete dělat propagaci,
pokud nemáte zabukované kapely, nemůžete
tisknout plakáty. Většinu kapel máme domluvenou do konce předchozího roku, zbylé
někdy v zimě. Dva měsíce předem už by to
mělo být kompletní.
Pořadatelé festivalů zatím nespadají pod
EET? Za rok to ale může být jinak. Řešíte to
vůbec?
Sami provozujeme bar s nápoji.
Tam zatím mít EET nemusíme,
takže jsme to dosud neřešili.
Nicméně jeden z provozovatelů dejvické Klubovny, kde
působím a pořádám koncerty,
dělá účetní a skladový systém,
který používá v Klubovně pro
EET. Pokud bude elektronická
evidence zavedena, můžeme si
systém pronajmout od něj. EET
je nějaká potenciální „hrozba“,
ale stížnosti na ni moc nechápu.
Je to snadno řešitelné…

Náklady
na jednu
kapelu se
pohybují
od nuly do
30 tisíc
korun.

FOTO: Martin Pinkas

li bychom říct několika kamarádům, kteří
dělají muziku, ať přijedou a zahrají, a pak
bychom ušetřili. Ale pokud chcete přivést
zajímavé interprety ze zahraničí, potřebujete na to logicky víc peněz. V našem případě
to může být zhruba 40 procent nákladů.
Zbytek významných výdajů představují
technické zajištění – tedy pódium, světla,
zvuk. Dost peněz stojí také zboží na bar –
jeho prodej si na festivalu zajištujeme sami.
Kolik kapelám platíte?
Nemůžu mluvit o přesných částkách, ale
strop, který si v současné době můžeme
dovolit, je přibližně třicet tisíc za jednu.
Mnohé samozřejmě hrají za míň, někdo
i zadarmo. Pořád na tom ještě nejsme tak,
že by skupiny platily nám, což je smutná
taktika, kterou někteří pořadatelé prakti-

Co je třeba při pořádní
festivalu udělat? Jak složité je
zajistit technické a další zázemí,
sehnat potřebná povolení?
Hodně složité je najít vhodné místo a domluvit se s majiteli pozemku, aby vás to tam nechali dělat.
My jsme měli štěstí. V obci byli neobvykle
vstřícní. Kdybychom měli nájem například
sto tisíc, zvládli bychom to jen těžko. Aktuálně platíme nějakých 25 tisíc za dva dny, takže
je to v pohodě. Využíváme krásný areál, kde
je dvanáct chatek k pronajmutí. Do areálu se
vejde zhruba 400 až 500 lidí. Dále si musíte
zajistit technické zázemí, objednat a pronajmout pódium nebo pódia, zajistit si zvukaře
a světla. Další komplikovaná věc je zboží na
bar. Vyřešit musíte i pronájem s externími
stánkaři.

Jak řešíte hygienu?
Výhoda je, že máme pevné záchody. V areálu, který si pronajímáme, je veškeré potřebné zázemí. Ale samozřejmě musíte dodržovat zákony a udělat všechno podle předpisů.

Co tedy osobně vnímáte jako
největší potíž?
Mě v prvním ročníku překvapila jedna věc.
Zpočátku jsem byl naivní. Myslel jsem si, že
se o nás lidé nějak sami dozvědí a přijedou. Říkal jsem si, jak bude těžké zajistit
technické zázemí, sehnat a zabukovat
kapely, ale zjistil jsem, že to je v podstatě to
nejjednodušší. Mnohem složitější je dostat
na festival lidi, zpropagovat akci, vybudovat
si důvěru fanoušků. Naši návštěvníci si už
oblíbili dramaturgii celého festivalu. Naším
cílem je, aby tam lidé nejezdili přímo na
jednu kapelu, ale na celé dva dny. Aby přijeli
s tím, že spoustu věcí neznají, ale důvěřují
nám jakožto dramaturgům, že to bude stát
za to.
JAkUB ProcHÁZkA.(prochazka@mf.cz)
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Splněný čokoládový sen
Jiří Stejskal a Lukáš Koudelka
jsou sběrateli cen. Na prestižní londýnské
Academy of Chocolate jich získali
za poslední tři roky už sedm

V

yučený kuchař Jiří Stejskal už měl
dost práce v restauracích, chtěl být
svým pánem a věnovat se něčemu,
co souvisí s jídlem. Přemýšlel, jaké chutě
Hradec Králové ještě postrádal. Víno, čaj
a kávu prodával kdekdo, ale čokoláda na
trhu chyběla. Tedy ta pravá – z kakaových
bobů, cukru a sušeného mléka, v jejíž výrobě
byly české země za první republiky mistry.
„V současnosti se sem vozí jen hmota
a odlévají tabulky,“ říká dvaatřicetiletý Jiří
Stejskal, který se před osmi lety rozhodl
naučit jíst Čechy pravou čokoládu.
Pro svůj nápad získal stejně „mladého“
kamaráda Lukáše, vystudovaného „ajťáka“,
jehož otec byl jedinou blízkou osobou, která
jim fandila. Ostatní si klepali na čelo a dost
dlouho to vypadalo, že na slova sýčků dojde.
„Nelze se divit, nikdo v našich rodinách
nepodnikal,“ přiznává Jiří Stejskal.
Protože dovoz čokolády byl jeho nápad,
zvolili název Jordi‘s Chocolate, v překladu
Jirkova čokoláda. Jméno pocházející z hovorové katalánštiny má logiku, ve Španělsku
je totiž jedna z nejstarších čokoládoven na
světě, a navíc to dobře zní v cizině.

Od hmoždíře ke strojům
Lukáš měl větší šanci dosáhnout na úvěr.
Se dvěma sty tisíci v kapse si na královéhradeckém náměstí pronajali prodejnu a začali
dovážet mistrovské a úměrně tomu drahé
čokolády. Měli otevřeno dvanáct hodin
denně sedm dní v týdnu a ztuha vydělali na
nájem.

Při čekání na zákazníky a objíždění
různých akcí studovali, jak se čokoláda
vyrábí. A kdo by je podezíral z toho, že si
její výrobou splnili dětský sen, aby mohli
neomezeně mlsat, toho vyvedou z omylu.
O čokoládu nikdy moc nestáli ani je neovlivnil film o Karlíkovi a Willym Wonkovi. Spíš
je zaujalo, že je to stejná věda jako víno nebo
káva, že záleží na druhu i původu kakaových
bobů i kvalitě přísad.
„Když jsme zjistili, že to tu nikdo nedělá,
bylo rozhodnuto. Začínali jsme s hmoždířem, který jsme v krámě měli na drcení
chilli do horké čokolády. Tři hodiny jsme
se u něj střídali v drcení bobů. Když jsme
si koupili první malý mlýnek, hodiny jsme
do něj fascinovaně koukali, jak se to v něm
mele.“

Investice v pravý čas

ČOKOLÁDOVÁ VěDA. „Jinak chutná čokoláda
ze stejné odrůdy vypěstované na Madagaskaru
nebo v Hondurasu. A myslím, že na rozdíl od vína tu
odlišnost pozná i laik,“ říká Lukáš Koudelka.

Představa o vlastní čokoládovně se nadšeným malovýrobcům jevila nedostupně,
naštěstí jim pomohl jejich „pan domácí“ –
královéhradecký patriot Roman Grym.
„Zajímalo ho, co jsme za magory, že jsme
tu od rána do večera, jezdíme starou šunkou
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Všechny chutě světa

FOTO: Martin Pinkas

Při pohledu na exotická jména zemí, odkud
dovážejí kakaové boby, se nabízí otázka, jak
je získávají. „Nákupy se řeší přes internet
a po telefonu. Zpočátku bylo obtížné najít
někoho, kdo by nám byl ochoten prodávat
v malém množství, a ne po kontejnerech,
dnes už máme všude kontakty. Kolumbijci
se u nás byli podívat, sami jsme pozvaní
na čtyři místa, ale zatím není čas. Sklizeň
probíhá v době, kdy nám vrcholí sezona
a takový výlet se vyplatí, pokud jedete aspoň
na měsíc. Nejvíc nás to táhne do Vietnamu, zejména kvůli tamější kuchyni, a na

a do krámu nikdo moc nechodí. Začal se
s námi bavit a nabídl nám za velmi slušných
podmínek investici 400 tisíc korun a další
prostory s tím, že do letoška půjčku splatíme. Splaceno jsme měli už o dva roky dřív
a celková půjčka se vyšplhala na milion,“
říká spokojeně Jiří.
Zajímavá byla i úřední stránka věci. „Měli
jsme výhodu, že na nás všude koukali jak
zjara. Nikdo to tu neznal ani nedělal, dokonce nás na živnostenském úřadě neměli kam
zařadit, tak patříme pod cukráře a pekaře.
Když k nám prvně přišla inspekce, byla
to pro ně vlastně exkurze k exotům. Ale
vesměs máme dobré zkušenosti.“
V současnosti v první české výrobně na
čokoládu, nacházející se v Třebechovicích
pod Orebem, zpracují pět až sedm tun
kakaových bobů ročně, mají e-shop, organizátorku degustací a zásobují zhruba
120 prodejen po republice i v cizině.
V roce 2015 získali první ocenění na
prestižní londýnské Academy of Chocolate,
rok poté stříbro a tři bronzové medaile,
v roce 2017 bronz a letos další stříbrnou
a bronzovou.

Madagaskar, odkud bereme i vanilku,“ zasní
se Jiří.
Cukr nakupují od tuzemské firmy Druid,
sušené kravské mléko z Opočna a zbytek
je zahraniční – oříšky s certifikací I. P. G.
z Piemontu, mandle ze Španělska, sušené
ovčí mléko ze Sicílie, kozí z Holandska. Plus

Při čekání na
zákazníky a objíždění
různých akcí studovali,
jak se čokoláda
vyrábí. A kdo by je
podezíral z toho, že
si její výrobou splnili
dětský sen, aby mohli
neomezeně mlsat, toho
vyvedou z omylu.

nejrůznější koření. Z toho vzniká 24 druhů
čokolád a řada limitovaných edicí.
Logo a obaly si majitelé navrhli sami.
„Lukáš to umí v programech, sedíme u toho
a ladíme tak dlouho, až se nám to oběma líbí.“

Rosteme jen do stropu
Velkou výhodou je dokonalé souznění jejich
povah, Jiří si za deset let, co se poznali při
práci v restauraci, vybavuje pouze jednu
krátkou hádku, jen už neví, kvůli jaké „hovadině to bylo“.
„Zatím nemám představu, na čem by
se nám měla spolupráce kousat. Ani jeden

z nás není byznysmen ulítávající na autech
a toužící po Seychelách, většinu výdělku
vracíme do firmy. Máme 13 zaměstnanců,
což už je také nějaká odpovědnost. A nejsme
ostří a bažící po nekonečném růstu. Kdybychom byli, musíme teď čtyři lidi propustit,
protože je nepotřebujeme, a na podzim v sezoně je zase pracně shánět. Prostě se k sobě
chováme rodinně. Ostatně ve firmě pracuje
další kamarád, jeho sestra, moje přítelkyně… I když se moc nevěnujeme marketingu,
firma zatím výrazně rostla – obrat v prvním
roce po přechodu na s. r. o. byl čtyři miliony
korun, v současnosti 11 až 12 milionů. Za
strop považujeme zpracování 12 tun bobů za
rok, těch dobrých totiž na světě není neomezené množství, a pak se chceme věnovat jen
vylepšování a vyvíjení nových věcí.“
Chystají postavení vlastní výrobny, kde
budou exkurze provoz vidět za sklem.
„Začneme vyrábět i pralinky,“ plánuje Jiří.
A samozřejmě se také konečně chtějí podívat
do míst, odkud jejich základní surovina
pochází.
JAnA ŠUlIStovÁ
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Školky zakládají nejčastěji
mámy malých dětí
Jitka Hamerníková a Dagmar Bučilová
byly nespokojené ve svém zaměstnání.
A tak založily soukromou školku

D

enně se potkávaly
v českobudějovickém dětském
centru Šikulka a malým klukům
a holčičkám se věnovaly s nadšením. Bavilo
je vymýšlet pro ně nejrůznější akce, a jak
samy přiznávaly, nejvíce ty v plaveckém
bazéně. Jenže ta komunikace uvnitř firmy!
Největší problém Jitka a Dagmar zpětně
shledaly v nejasném rozložení kompetencí.
Dětské centrum řídil manželský pár, ovšem
každý z nich měl na vedení trochu jiný
pohled. A tak se stávalo, že když jeden z nich
vydal zaměstnancům pokyn, druhý ho vzápětí zcela otočil. To samozřejmě nefungovalo. Proto odešly.

Ach, ty začátky
„V červnu před pěti lety jsme se rozhodly
ještě s Olgou Steinerovou, že už nebudeme
dále na nic čekat a založíme vlastní mateřskou školku pro děti od dvou let. Potřebo-

valy jsme otevřít do srpna, než začne školní
rok. Zároveň jsme ale tehdy nechtěly, aby
předchozí zaměstnavatel věděl, že končíme.
Bylo to napínavé,” přiznávají.
Nevěděly, kam se nastěhují, i když nějaké
nemovitosti měly vyhlídnuté. Přesto zariskovaly a ze zaměstnání odešly.
Jitka s Dagmar dnes se smíchem říkají:
„Kdybychom ale byly bývaly věděly, co nás
čeká, tak bychom do toho bývaly nešly. Ale

Formelo
Soukromá mateřská školka je určena pro
děti od dvou let. O děti se starají majitelky
– čtyřicetiletá Jitka Hamerníková a čtyřiačtyřicetiletá Dagmar Bučilová – a s nimi
jedna zaměstnankyně. Školka se nachází
v Českých Budějovicích ve Vrbenské ulici.

tohle vám zřejmě řekne asi většina podnikatelů.“

Pomohli manželé
Vhodné místo nakonec našly překvapivě
rychle a nemuselo se ani příliš upravovat.
Jediné, co bylo třeba udělat, bylo zbourat
jednu stěnu a vymalovat.
Vstupní náklady na vybavení školky
činily zhruba 250 tisíc korun, k tomu bylo
třeba připočíst nájemné plus další provozní
náklady. Jitka i Dagmar přiznávají, že kdyby
jim finančně nepomohli jejich manželé, do
podnikání by se nepustily. Nenašly by totiž
v sobě odvahu vzít si půjčku.
Na otázku, zda se investice již vrátila,
odpovídají smíchem. Investice se sice
vrátila před dvěma lety (tedy po třech letech
provozu školky), ale peníze bylo třeba znovu
reinvestovat. Všechno navíc zkomplikoval
odchod třetí společnice Olgy. Ta chtěla
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ČEsKÝ FENOMÉN. „Není žádným tajemstvím,
že soukromé školky a jejich alternativy zakládají
převážně mámy na mateřské. Často se totiž nemají
kam vrátit a pracovní nabídky jim nedovolují skloubit dohromady práci a starost o rodinu,” říkají Jitka
Hamerníková a Dagmar Bučilová.

dále je kariéra. Školku provozují především
z lásky k dětem, baví je stále něco vymýšlet,
děti překvapovat. A největším oceněním pro
ně pak je, když je i po čase děti, které jejich
školku kdysi navštěvovaly, potkají na ulici,
rozeběhnou se k nim a obejmou je. Na druhou
stranu přiznávají, že pokud by neměly dobré
rodinné zázemí, pomoc od manželů, nejsou si
jisté, zda by mohly školku provozovat dále.

Konkurenční výhody
Největší výhodu školky Formelo vidí v tom,
že mají na děti více času, mohou se jim
věnovat individuálně, protože jich nemají
tolik. To je ostatně důvod, proč mnozí rodiče
nechtějí dávat děti do státních školek. Ne
všechny děti snášejí dobře život ve velké
skupině; ve státních školkách je jich nezřídka pohromadě i okolo třiceti.

vyplatit. A v návaznosti na to přišla krize,
najednou „nebyly“ děti. Tehdy měla školka
opravdu vážné problémy.
V začátcích každá pobírala plat okolo
14 tisíc korun. Což bylo mnohem méně, než
by dostaly třeba ve státních zařízeních. Dokonce se i několikrát stalo, že hned jak přišly
výplaty, vracely je do školky, aby ji udržely
v chodu. Ale to bylo jen v přechodném
období. Čtyřicetiletá Jitka Hamerníková
a čtyřiačtyřicetiletá Dagmar Bučilová dnes
už vědí, že při určitém počtu dětí si „sáhnou
na normální peníze”.

FOTO: Hynek Glos

Dramatický odchod
Jak už bylo řečeno, Formelo původně zakládaly tři mladé ženy: Jitka Hamerníková,
Dagmar Bučilová a Olga Steinerová. Třetí
jmenovaná se ale po čase rozhodla odejít.
A její odchod byl poměrně dramatický, odehrál se totiž v čase, kdy neměly zrovna peněz

nazbyt. Nakonec se ji ale podařilo vyplatit.
Proč odešla? Lišila se v pohledu na jednání s rodiči dětí a péči o děti. Bohužel ani po
několika rozmluvách se nepodařilo dosáhnout shody. Přitom Jitka a Dagmar si o sobě
nemyslí, že nejsou schopné při různých
rozhodnutích ustoupit, dohodnout se.
Obě mají také podobný žebříček priorit.
Na čelné místo staví zdraví, rodinu, obě mají
dceru a syna, a pohodový život. Až mnohem

Školku provozují
především z lásky
k dětem, baví je stále
něco vymýšlet a děti
překvapovat.

Podle Dagmar Bučilové je ale jinak systém
školek v tuzemsku nastaven správně a není
třeba se uchylovat k alternativám. „Myslím,
že i české školy jsou dobře nastavené. Problém je v tom, že doba je hrozně uspěchaná
a ve třídách je příliš mnoho dětí.“
„Školský systém dnes často připomíná
pračku. Vypere, vymáchá, vysuší, vrátí,” dodává s trpkým úsměvem Jitka Hamerníková. Mantrou dneška je za co nejkratší dobu
naučit co nejvíce, to je rozdíl oproti dřívějším letům. „Co se týče financí, rozhodně by
se vyplatilo být zaměstnaná někde ve státní
školce nebo škole,” doznává. „Ale svoboda,
co máme, je k nezaplacení. Pokud se nedá
s některým rodičem domluvit, tak se s nimi
můžeme zkrátka rozloučit. Zároveň se tu
můžeme starat o děti individuálně. Taky je
fajn, že nad sebou nemáme žádného šéfa.”
MArkÉtA MAZAncovÁ

06/2018 l 23

12_23_PT_06.indd 23

13.06.2018 11:10:34

příběh
úspěchu

Právo na zdravou stravu
Advokátka Miroslava Malaníková
se nejprve stala vegetariánkou,
pak vegankou a nakonec majitelkou
pražského MyRaw Café

S

trochou nadsázky by se dalo říct, že
čtyřčlenná rodina Malaníkových,
která vyznává zdravý a bezmasý
životní styl (matka i dcera Petra se stravují
z 80 procent raw), chtěla mít místo, kde se
všichni dobře najedí pokrmů připravených
z čerstvých, čistě rostlinných a převážně bio
surovin.
A tak Mirka Malaníková (52) s dcerou
Petrou přibrali baristu Jakuba Hanušku
a kuchaře Tomáše Bezděka a zahájili provoz
kavárny MyRaw Café v pražské Gourmet
Pasáži Dlouhá.

Od rozhodnutí otevřít kavárnu v raw
veganském stylu, první svého druhu nejen
v Praze, ale i v České republice, letos v září
uplynou čtyři roky.

Rosteme!
Řada skeptických „masorádů“ na projekt
nabízející zákusky s cenou kolem 100 Kč za
kus a kávu podávanou pouze s ořechovým
mlékem hleděla s tichou nedůvěrou. O to
větší překvapení je, že z kavárny zbyl už jen
název – v současnosti je to spíše restaurace
s celodenní nabídkou zajímavých a chutných

pokrmů, které neprošly teplotou přesahující
42 °C.
Nenajdete v nich lepek, laktózu ani cukr.
Specialitou jsou freshe a smoothie, některé
z nich podávané v mladém kokosu. Milovníci raw a bio, kteří rádi do zdravého životního
stylu zapojí i kvalitní víno, si mohou pochutnat na autentických a biodynamických
vínech od prověřených vinařů.
A kromě toho, že v restauraci je stále plno
hostů, k pražské provozovně přibyla výrobna v Roztokách u Prahy, kde se připravují
zejména cateringy a dorty.
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trestními případy, ale i obchodním,
pracovním a rodinným právem. Zbývající
čas tráví v kavárně jako provozní, kde se
většina pokrmů připravuje přímo před
zákazníky.
„Jsem ráda, že dcera jako moje zástupkyně samostatně rozhoduje, dávám jí velký
prostor k zodpovědnosti. A co se týče našich
klientů, někteří k nám chodí i na schůzky
a nijak jim nepřijde divné, že jejich advokátka umí také něco jiného. Ostatně advokacie
je náročná. Nabíráme na sebe problémy,
soucítíte s klienty, tak je skvělé, že máme
místo, kde vládne jiná energie nezatížená surovinami z velkochovů a jatek. Je to takový
očistný prostor, jehož rodinnou atmosféru si
pečlivě hlídáme.“
Osmnáctiletá Adélka se už také naučila
všechny poměrně složité procesy přípravy
raw pokrmů. Vedle studia anglo-německé
obchodní akademie odslouží v MyRaw
Café pět až deset směn v měsíci. „Bude tu
pomáhat i v rámci školní praxe,“ vysvětluje paní Malaníková. „Vždy pro mě bylo

Výhody raw stravy
Pokrm, který neprojde teplotou přesahující 42 °C, si zachová enzymy a vitaminy
v původní kvalitě. Propagátoři syrové
stravy se nazývají vitariáni. Tvrdí (někteří
to potvrzují i svým vzhledem), že tento
styl stravování zpomaluje stárnutí, pomáhá chránit před civilizačními chorobami
a zvyšuje energii. „Živá“ strava z ovoce,
zeleniny, ořechů a obilovin obsahuje
dostatek enzymů, takže se tělo nevyčerpává jejich produkcí, údajně zlepšuje stav
psychiky i kvalitu krve, která má vliv na
stav tělesných orgánů.

Vloni v červenci majitelé otevřeli také
MyRaw Food bistro v Brně v tržnici na
Zelném trhu. Ostatně co se divit, Malaníkovi, kteří uvažují i nad prodejem franšíz,
jsou s výjimkou nejmladší dcery brněnští
rodáci.

FOTO: Hynek Glos

Od paragrafů k baru
Starší dcera Petra (31) jde v matčiných stopách zápalem pro raw stravu
i studijním a pracovním zaměřením.
V roce 2015 složila advokátské zkoušky
a společně s maminkou se zabývají nejen

důležité, aby se děti naučily pracovat a živit
i rukama, nejen hlavou, nenechaly si od
rodičů umetat cestičku a případně jednou
převzaly kormidlo rodinného podniku.
Sice si občas postesknou, že nemají dost
volného času, ale na druhé straně vnímají,
že kavárna je jejich, mají to tu rády a vidí
v práci smysl. Těší mě, že naše rodina
má společný zájem a že s dětmi mohu
pracovat, i když to samozřejmě má svá
úskalí. To, co si zaměstnanec jen myslí, ony
řeknou nahlas. Ale nakonec mi vždycky
vyhoví.“

Drahé vstupy i zaměstnanci
MyRaw Café nabízí i kurzy „nevaření“ jak
v Praze, tak v Brně. Zcela dle očekávání je
největší zájem o přípravu i prodej lahodných
a sytých dezertů. „Samozřejmě bojujeme
s náklady na vstupy, které jsou velmi drahé
– samé nezpracované suroviny bez éček –
a příprava je pracná. Proto nás překvapuje,
že se kromě movitých lidí vracejí i zákazníci,
kteří si na nákup u nás ušetří třeba z kapesného,“ vypráví majitelka.
„Jinak samozřejmě bojujeme s bolestí
všech podnikatelů – nedostatkem a přeplácením pracovních sil, tak jsme rádi i za
zaměstnance z ciziny, zejména se osvědčily
pracovnice pocházející ze Slovenska nebo
Ruska. Také se k nám na brigádu nadšeně
hlásí mladé veganky, aby se naučily nevařené pokrmy připravovat. A je znát, když u nás
pracuje osoba, pro niž je raw strava zároveň
filozofií. Samozřejmě máme také zaměstnance stravující se běžným způsobem
i v některém z blízkých fast foodů.“
Ve všech pobočkách pracuje sedm lidí na
stálo a zhruba stejný počet brigádně.

Co je úspěch?
„Úspěch podle mě neznamená, že vyděláte
peníze, ale že vybudujete fungující firmu,“
usmívá se paní Malaníková. „Pět let děláme
na jejích základech, pilujeme, čistíme
a teď jsme na prahu chvíle, kdy by se naše
úsilí mohlo začít úročit. Prvních pět let je
vždycky rozhodujících a většinou znamenají
každodenní dřinu a odvahu nehodit flintu
do žita při prvních neúspěších. Prostě to
není byznys, který by mi vydělal na jachtu,
ale věřím, že projekty dělané jen pro peníze
zákazníci vždycky prokouknou.“
Miroslava Malaníková považuje za úspěch
i to, že se všechny provozovny snaží o zero
waste přístup, což je další rozměr veganské
úcty k přírodě. Rozhodně tu nekoupíte nic
v PET lahvi a odpad se pečlivě třídí.
Majitelka je také spisovatelkou – už
napsala tři knihy, tou poslední je pohádkový
příběh pro děti, Jeho veličenstvo chrt, psaný
pro chrty v nouzi (Malaníkovi mají tři).
Jejím nejnovějším počinem jsou Pohádky
z kontejneru – knížka pro děti o odpadech
a jejich třídění. S knihou se aktivní podnikatelka chystá vyrazit na cestu po školkách
a seznamovat děti s tím, jaký problém pro
svět odpady představují.
JANA ŠuLIsTOVÁ
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Babylon zábavy
a vzrušení
I vy budete nadšení
steampunkem – fantaskním stylem
výzdoby libereckého Aquaparku

Z

Prahy jste tady za necelou hodinu
jízdy autem – a přece jako byste
překročili hranice do jiného světa.
V Liberci na vás totiž čeká báječná říše akční
dovolené i příjemného oddechu, která letos
slaví už dvacet let.
Vyrazte sem vyzkoušet, jak vypadají
špičkové zábavní atrakce i nejmodernější
wellnessové procedury!

Atrakce evropského rozměru
Pod Ještědem pro vás v Centru Babylon na
ploše šesti fotbalových hřišť připravili skvělé
atrakce nejen v Aquaparku, ale i v Lunaparku, 4D Kinu, Laser game, 9D Virtuální
realitě, na golfovém simulátoru a mnoha
dalších zábavních částech. To vše v důkladně přestavěných a rozšířených prostorách
textilní továrny Hedva Liberec, kterou
v roce 1997 koupili manželé Vajnerovi.
Jejich areál je ukázkovým příkladem
úspěšné revitalizace takzvaných bronwfields, opuštěných průmyslových zón. Má
řadu zajímavostí, z nichž se zmiňme alespoň

o jedné: střechu podepírají duté litinové
sloupy, kterými stéká dešťová voda do podzemní kanalizace. No, není to chytré řešení?
Zábavní park, jehož prvními částmi byly
v roce 1998 Nákupní městečko, kavárna
Královská zahrada, Kongresový sál a diskotéka a herna Las Vegas, se postupně rozrostl
do rozměrů atrakce evropského kalibru.
Však také spolykal investice za dvě miliardy
korun. Pořád to je ale rodinný podnik, a to
dokonce už ve druhé generaci – v roce 2012
předal zakladatel firmy Miloš Vajner své
„impérium“ synům Milošovi, Danielovi,
Jakubovi a Matějovi.
Jak jste vlastně přišel na myšlenku vytvořit právě Babylon, ptáme se Miloše Vajnera
staršího. „Jezdil jsem dost po světě s ,otevřenýma očima´. Venkovních zábavních parků
bylo všude dost, jen celoroční kryté chyběly.
Na dobré venkovní areály nestačí miliardy
korun a v Čechách by se žádný neuživil, není
tu tradice, kupní síla ani počet obyvatel.
(První takový park teprve před několika lety
vznikl v Polsku.). Vnitřní komplexy zase byly

monotematické (Londýn – SEGA). Takže
pro Babylon nebylo kde se inspirovat. Teprve
později jsem objevil v Nizozemsku v Německu dva podobné koncepty,“ odpovídá.
Název Babylon měl odrážet mnohotvárnost nabízené zábavy a roztříštěnost dnešního světa? „Název vznikl z hledání synonyma
pro místo, kde se mísí kultury, jazyky, styly,
vzdělání i zábava. Tak jako v bájném Babylonu. Za jeho branami byla doslova oáza, jiný
svět. Podobný záměr jsme měli i v Liberci.
Původně bylo součástí Babylonu také nákupní městečko. To se ale přežilo, nestačilo
konkurovat nákupním centrům. Dnes se
přestavuje na FUN-park, bude zaměřený na
pohybové aktivity,“ vysvětluje Miloš Vajner

Do říše Julese Vernea
Za branami libereckého Centra Babylon
na vás čeká divoký vír zábavy, nejnovější
lahůdky z oboru péče o blaho vaší duše i těla
a také docela normální příležitosti k dokonalému odpočinku. Vybere si každý, však
sem také jezdí stále více několikagenerač-
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autodrom, horolezecká stěna, indoorový
golf a nabídka dobrodružných cest po cizích
planetách ve 4D Kině a 9D Virtuální realitě?
Vyřádit se můžete i při divoké rodinné laserové přestřelce!
Na kterou z atrakcí jste nejvíce pyšný?
„Záměr bylo postavit koncept, kde se mohou
bavit všechny generace,“ odpovídá Miloš

ních návštěv: třeba prarodiče s vnuky.
Nejvíc to zřejmě žije ve zdejším proslulém
Aquaparku, který je jako jediný vodní svět
ve střední Evropě vyzdoben ve stylu steampunku. To je ten báječný svět románů Julese
Verna – svět lesklé mosazi, bronzu, parních
strojů a podivuhodných vynálezů!
Vrcholem výzdoby Aquaparku je
panoramatická nástěnná malba „Šťastnou
cestu!“ – obraz o velikosti 38 metrů čtverečních, který předvádí právě odlétající vzducholoď. Je tu ale i mohutná chobotnice, obří
varhany (jako ty v Nemově ponorce) přímo
nad bazénem, maják s větrnou elektrárnou
a další fantaskní prvky.
Ve světě šplouchavých radovánek na vás
čekají tři tobogany, adrenalinový trychtýř,
skluzavka, divoká řeka, tajemná jeskyně či
třeba báječná 3D Laser show spojující barvy,
animace a dýmové efekty: věc u nás zcela
ojedinělá. Klidné spočinutí naopak nabízí
Saunový svět nebo Sluneční terasa. Či snad
dáte přednost Lunaparku, kde jsou všechny
klasické pouťové atrakce plus divoký býk,

Za branami libereckého
Centra Babylon na vás
čeká divoký vír zábavy,
nejnovější lahůdky
z oboru péče o blaho
vaší duše i těla a také
docela normální
příležitosti
k dokonalému
odpočinku.
Vajner starší, „tak trochu se improvizovalo
a hledaly náměty. Nejvíce se asi povedl
Aquapark, který je „tematický“. Jde o atmosféru, prostředí a dekorace. Zatím se mu
v Česku žádný nevyrovnal, ani Čestlice, které jsou zaměřeny více na adrenalin. Babylon

prošel inovací, a navíc je tam instalována
Laser show.“

Unikát střední Evropy
Centrum Babylon ovšem nenabízí jen
zábavu, která zaujme malé i velké, ale také
klidné spočinutí. Wellness Hotel Babylon
s více než tisícem lůžek splní i vaše nejsmělejší očekávání v oblasti stravování,
wellnessových procedur a pohodlí pokojů.
Kromě běžných věcí tu mají v nabídce třeba
bylinkovou inhalaci, Kneippovu koupel, masáže hamam, oxygenoterapii, římskou páru
či třeba privátní Sauna klub Afrikana. Jako
znovuzrození pak můžete vyrazit třeba do
moderní science iQLANDIE, liberecké ZOO,
Botanické zahrady, na Ještěd, na zámek
Sychrov či třeba do divadla.
Hotel samozřejmě připravil také řadu
tematicky zaměřených pobytových balíčků, ve
kterých najdete „namícháno“ to pravé snad pro
každého. A k tomu navíc jednu speciální akci –
děti ve věku do 13 let v doprovodu dospělé
platící osoby tu mají ubytování zcela zdarma!
Velmi úspěšná je také kongresová část
hotelu – přece jen si po náročných jednáních
zaskočit do Aquaparku či na nějakou pohodovou wellnessovou proceduru je velké lákadlo
i pro důstojné pány vědce či podnikatele.
A to ještě zdaleka není všechno: k velkým
lákadlům patří kromě osmnáctijamkového
indoorového golfového hřiště také netradiční
prostory jako Zámecké sklepení, Moravská
vinárna či VIP Gold Club s terasou pod babylonskou věží. Velmi oblíbené jsou zde rovněž
prodloužené víkendy nebo třeba silvestry.
Hostů neustále přibývá, a to nejen tuzemských, ale i z blízkého Německa a Polska.
Zatím má Centrum Babylon dobře našlápnuto k tomu, aby ještě zvýraznilo svoji pozici
jednoho z největších a nejoblíbenějších
zábavních (ale i wellnessových, kongresových aj.) center střední Evropy. Jak vidíte
budoucnost tohoto unikátního areálu? ptáme se na závěr návštěvy zakladatele centra
Miloše Vajnera.
„Budoucnost lze jen předpokládat. Vzhledem k situaci v Evropě ale bude zřejmě stále
přibývat tuzemské klientely, zejména rodin
s dětmi. To předpokládá inovovat některá
zařízení, což se ovšem průběžně už děje.
Dále očekávám nárůst zájmu o wellness
pobyty i stále větší náročnost klient,“ předpokládá Miloš Vajner.
IVO bARTíK
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Finemo.cz
přichází se žhavou novinkou
Jednou ze štik českého investorského trhu
je společnost FIneMo.CZ. Prosadila se zpětnou
hypotékou pod názvem Renta z nemovitosti.
nyní na ni navazuje novinkou, která má
v našem prostředí prakticky nulových úroků
na bankovních účtech šanci na velký úspěch

F

irma FINEMO.CZ vznikla teprve před
čtyřmi roky. Nedávno získala jako
jedna z mála pro svou činnost licenci
od České národní banky, což je klíčový
předpoklad pro skutečně dlouhodobou
a vzkvétající činnost. Kromě už zmíněné
Renty se dalším základním kamenem
společnosti stane i nový investiční
produkt Investiční podíl od FINEMO.CZ
(www.finemoinvestice.cz).
„Naší snahou je oslovit investory z řad
široké veřejnosti,“ říkají spoluzakladatelé firmy Jiří Vránek a Marek Rokoský.

„Přicházíme s nabídkou bezpečné investice
s garantovaným výnosem až 5,3 procenta
ročně podle zvoleného investičního portfolia. Pokud máte volné finanční prostředky,
můžete se společně s firmou FINEMO.CZ
podílet na výnosech z pohledávek vzniklých ze zpětných hypoték. Investovat u nás
můžete již od dvaceti tisíc korun, s investicí
nejsou spojeny žádné poplatky,“ vysvětlují.
Společnost očekává, že o její Investiční
podíl bude opravdu velký zájem. Ročně by
chtěla takto získat finanční zdroje v řádu
desítek milionů korun. A očekávání je to

reálné – díky výši úrokového výnosu společně s vysokým zabezpečením vzbuzuje Investiční podíl mezi investory značný zájem už
teď, přestože byl na trh uveden teprve šestého června. „Vypadá to, že už v prvním měsíci
budeme mít několik investorů,“ pochvalují si
pánové Vránek a Rokoský.

Budou i portfolia na míru
V nabídce FINEMO.CZ jsou aktuálně dvě
portfolia, která se od sebe liší především
garantovaným výnosem v případě zpětného
prodeje (4,5 procenta p. a., respektive
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pro bezstarostné stáří

5,3 procenta p. a.), dobou, po které lze
zpětný prodej provést (tři roky, respektive
pět let, vždy k výročí vzniku portfolia) a výší
podílu na výnosech z pohledávek ze zajištěných úvěrů (50 procent, respektive
60 procent).
„V obou portfoliích jsou namixovány především pohledávky z úvěrů, které jsou zajištěny bytem nebo rodinným domem v Praze,
Středočeském kraji či v krajských městech
a jejich okolí, jde tak vždy o atraktivní nemovitosti,“ dozvídáme se, „již nyní jsme ale
připraveni vytvářet i specifická portfolia na

Renta z nemovitosti je obchodní název
zpětné hypotéky od FINEMO.CZ. Jde
o úvěr pro seniory zajištěný zástavním
právem k nemovitosti, kterou senior vlastní. Hlavní předností úvěru je, že se za života
nemusí splácet a senior nadále zůstává majitelem své nemovitosti. Investoři investující
do Investičního podílu od INEMO.CZ tedy
pomáhají seniorům – umožní jim získat dodatečné finance na důstojné a klidné prožití
stáří. (Více na www.rentaznemovitosti.cz.)
Model nazvaný u nás Renta z nemovitosti
je velmi úspěšný i v zahraničí – například
ve Velké Británii tvoří 99 procent trhu (zbylé
procento představuje prodej nemovitosti
s právem dožití). Ve Velké Británii mají již
zpětnou hypotéku uzavřenu přes tři procenta seniorů a toto číslo se rychle zvyšuje.
„Zpětná hypotéka není pro každého, ale
pouze pro seniory, kteří si umějí představit,
jak jim další peníze mohou učinit život klidnějším a spokojenějším, chtějí dožít ve své
oblíbené nemovitosti a nemají silnou touhu
odkázat vše svým potomkům. Pomáhá
ale i seniorům, kteří se dostali kvůli svým
půjčkám a úvěrům do dluhové pasti nebo
pomáhají z finančních nesnází svým dětem
či vnoučatům,“ uzavírají Jiří Vránek a Marek
Rokoský.

Nejbezpečnější forma investování
A jak je to s garantovaným ročním výnosem
až 5,3 procenta? „Sazba garantovaného
výnosu 5,3 procenta platí v případě zpětného prodeje Investičního podílu u jednoho
ze dvou aktuálně nabízených portfolií
(Finvportf3), nejdříve po pěti letech. U druhého je garantovaný výnos 4,5 procenta, ale
už po třech letech (Finvportf2). Zpětný prodej je možný vždy k výročí vzniku portfolia
a je o něj nutné požádat šest měsíců předem,
aby se z pohledu likvidity neohrozil chod
společnosti FINEMO.CZ. Pokud investor
nepožádá o zpětný prodej, dostává vyplacen
podíl na výnosech při splacení pohledávek,
případně pokud by společnost FINEMO.CZ
sama od investora koupila Investiční podíl
zpět. V obou případech by byl výnos velmi
pravděpodobně vyšší než garantovaná sazba,“ odpovídají.“
Zastavme se na chvíli u možnosti, že
FINEMO.CZ od investorů předčasně odkoupí Investiční podíl. V jakém případě by
k tomu došlo?
Odkup Investičního podílu od klienta společností připadá v úvahu v delším horizontu,
především v případě velkého přítoku dlouhodobých investic do FINEMO.CZ ze strany
institucionálních investorů. Nicméně vždy
záleží na konkrétní situaci, neboť zdroje od
retailových investorů jsou pro společnost
i přes větší nákladnost cenné, kvůli vyšší
diverzifikaci a snížení rizika likvidity.
V případě FINEMO.CZ jsou investice
založeny na podobném principu jako například známé Zonky (P2P platforma). Neinvestuje se však do jednotlivých úvěrů, ale do
portfolií pohledávek z úvěrů, které jsou vždy
zajištěny zástavním právem ke kvalitním
nemovitostem. Jde tedy vlastně o jednu
z vůbec nejbezpečnějších forem investování,
jaké jsou nyní na trhu.
„Je tomu tak,“ souhlasí zakladatelé firmy,
„riziko investora je omezeno zejména na
situaci, kdy nedojde k úhradě pohledávek
v portfoliu v plné výši, v důsledku opravdu
velmi negativního vývoje cen nemovitostí, které slouží k zajištění. To je však jen
hypotetická a velmi nepravděpodobná
možnost…“ Ib

A181002104
A181002932

zajištěných forem investic jsme chtěli sazbu
lehce nad pět procent a nakonec jsme zvolili
sazbu 5,3 procenta p. a. Věříme, že si obě
portfolia najdou své investory,“ vysvětlují
zakladatelé.

INZERCE

míru pro větší investory, kteří jsou schopni
investovat jednotky milionů korun. S těmito
investory nastavíme podmínky jejich vlastního portfolia tak, aby vyhovovalo jejich
i našim potřebám.“
Mnozí lidé jsou alergičtí na slůvko „až“ v reklamách. „Jak jste došli k výnosu až 5,3 procenta?“ ptám se zakladatelů FINEMO.CZ.
„Chápeme to. Přemýšleli jsme, zda budeme
komunikovat výnos od 4,5 procenta, nebo
až 5,3 procenta, a chceme tuto komunikaci
v našich reklamách dále testovat, nicméně
nakonec jsme zvolili číslo větší než pět.
Proč konkrétně 5,3 procenta? V minulosti
jsme emitovali dluhopisy FINEMO.CZ,
s jejichž prodejem jsme byli spokojeni, ty
měly úrokový výnos 5,5 procenta ročně
a splatnost 5,5 roku. Investiční podíl je
spojen s konkrétním portfoliem a má navíc
prvek diverzifikace. Vzhledem k parametrům dluhopisů, mírnému nárůstu úroků na
finančním trhu a úrokovým sazbám jiných
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Tuzemští turisté na lovu zážitků
Češi jsou stále náročnější.
Šanci přilákat je už mají většinou
jen atrakce, které by obstály
i v zahraniční konkurenci

M

ístní turistický ruch posiluje. Poté,
co Češi několik let po revoluci
objevovali dlouho zakázanou
exotiku, se nyní začínají vracet k heslu
„Všude dobře, doma nejlépe“. Přispívá
k tomu nejenom nejistá bezpečnostní
situace v řadě zemí včetně těch evropských
vyvolaná uprchlickou krizí, ale také stále
lepší nabídka domácích turistických cílů.
Ty svou kvalitou a atraktivitou stále častěji
snesou srovnání s návštěvnickými lákadly
ve vyspělých zemích.

Ta nejvyhlášenější vsadila na zážitky
a především nabídku pro celé rodiny.
K přilákání návštěvníků přitom často stačí
drobnost, například zajímavé místo pro
vyfocení „selfíčka“. Své o tom vědí v Harrachově, kde se právě z tohoto důvodu u místní
bobové dráhy stal atrakcí nápis Harrachov
ztvárněný ve stylu obřích písmen Hollywood
v Kalifornii.
Na rozdíl od originálu sice nemá 14 metrů
výšky a 110 metrů délky, ale je přesnou jednou šestinou kultovního nápisu. „Od první

chvíle se nápis stal ohromnou atrakcí, před
kterou se rády fotografují celé rodiny,“ říká
vedoucí provozu bobové dráhy Harrachov
Jan Vodseďálek. Kromě oblíbené atrakce
chce letos přilákat nové návštěvníky rozšířením sousedního lanového MonkeyParku
o sto procent, kdy k původním 14 překážkám přibylo dalších 15.

Sázka na design
Na nové návštěvníky se připravila také další
tuzemská turistická centra. Ve středních
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Unikátní design, na který park od začátku
své existence vsadil, se nyní rozšiřuje také
do dalších částí. „U občerstvení Rychlovky
přibyla nová terasa s kapacitou 200 míst
a všechny stánky s jídlem dostaly barevné
dřevěné obložení a stínicí stříšky, aby svým
designem lépe zapadaly do celkové výtvarné
koncepce parku,“ doplnil Jiří Antoš.
Pobyt v parku by mělo návštěvníkům
zpříjemnit také zhruba 60 čerstvě vysazených stromů a nový prostor pro maminky
s miminky s veškerým zázemím pro kojení
a přebalování. „A protože v parku i nadále
přijímáme pouze hotovost, nechali jsme
před vchod instalovat bankomat,“ podotýká
Jiří Antoš.

chy, Praha nebo jižní Morava, se chtějí v souboji o návštěvníky více prosadit. V soutěži,
která je tradičně součástí veletrhu Holiday
World, se letos dařilo Kraji Vysočina. Ten
skončil v anketě Kraj mého srdce ve třech
disciplínách na bronzové příčce.
„Třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů
získal Kraj Vysočina v kategoriích letní dovolená, pěší turistika, cykloturistika, zimní
dovolená a koně a koňské stezky. Celkem
hlasovalo přes 10 200 lidí, kteří ve více než
osmi procentech hlasovali právě pro Vysočinu,“ informovala náměstkyně hejtmana
Jana Fischerová.

Souboj regionů

FOTO: Hynek Glos, Shutterstock.com

mILOVIcKÝ ZÁZRAK. V místech, kde
dříve stály nevzhledné kasárny a proháněly se
sovětské tanky, se dnes baví děti. „Inspiraci ke
zbudování zábavního parku jsem našel
v Německu,“ říká Jiří Antoš.

Čechách patří mezi tři nejnavštěvovanější cíle
návštěvníků Park Mirakulum v Milovicích na
Nymbursku. Také tam se zaměřují na to, aby
si na své přišla celá rodina. „V parku letos přibyl další stánek s prémiovou kávou z milovické pražírny Yakima coffee, kde můžete ochutnat i kávové speciality připravené speciálně
vyškolenými baristy,“ popisuje zakladatel
a majitel parku Jiří Antoš, čím se letos chystá
udržet rodiče v dobrém rozpoložení, zatímco
jejich ratolesti pobíhají po několika hektarech
originálních prolézaček a atrakcí.

Protože služby spojené s turistickým ruchem se ukazují jako jeden z klíčových druhů příjmů pro podnikatele i města, začínají
se na tuto oblast stále více zaměřovat také
jednotlivé regiony. Například Středočeský
kraj loni zřídil novou příspěvkovou organizaci zaměřenou na propagaci, marketing
a přilákání turistů do středních Čech.
„Zřízením této centrály zaměřené na
cestovní ruch chceme dosáhnout maximální
propagace Středočeského kraje v jednotlivých turistických oblastech a zvýšení
turistického potenciálu jak z řad domácí, tak
zahraniční klientely na vícedenní pobyty.
Obdobná organizace či agentura na rozdíl
od ostatních krajů u nás dlouhodobě chyběla,“ prohlásila hejtmanka Jaroslava Pokorná
Jermanová.
Mezi hlavní činnosti centrály patří také
webové propojení centrály s jednotlivými
destinačními managementy, které zajistí
aktivity v daných oblastech. V krajském
rozpočtu bylo pro založení a rozběhnutí činnosti připraveno celkem 15 milionů korun.
Agentura má mít až osm stálých zaměstnanců, samostatně bude zajišťovat grafiku
i tisk propagačních materiálů o středních
Čechách. Zaměří se i na pořádání odborných konferencí, veletrhů nebo speciálních
výprav pro novináře.
Od letošního roku je navíc existence takové organizace, jako je nová Centrála cestovního ruchu Středočeského kraje, podmínkou
pro to, aby kraj mohl pro své destinační
managementy čerpat peníze z evropských
dotačních programů.
Právě kraje, které byly až dosud trochu ve
stínu turistických špiček, jako jsou jižní Če-

Služby spojené
s turistickým ruchem
v Česku se ukazují jako
jeden z klíčových
druhů příjmů pro
podnikatele i města.
„Výsledky ankety dokazují, že Vysočina
je oblíbeným cílem lidí, kteří si ve svém volném čase chtějí užít trochu pohybu, odpočinout si nebo jen zrelaxovat v čisté přírodě.
Jsme tu pro ně a těší nás, že o tom vědí,“
doplnil Tomáš Čihák z Vysočiny Tourism.

Jídlo jako zážitek
Stále více návštěvníků chce přitom dovolenou či výlet spojit s nějakým zážitkem. Právě
proto se v posledních letech také v Česku
rozvíjí takzvaná gastroturistika. Vyhlášené
restaurace, do kterých se stojí za to vracet,
totiž turisté nenajdou jen ve Francii či Itálii,
ale také na českých horách nebo v historických městech.
Majitelé hotelů a restaurací si tohoto
trendu všimli a snaží se na něj vsadit. Jen
máloco totiž dokáže přilákat hosty na stejné ›
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› místo zpět s takovou pravděpodobností,

jako to, když se v místním podniku výborně
najedí.
„Inspiraci hledáme v našem regionu Valašska, který vyniká chutnými a zajímavými
kombinacemi typických surovin. V naší
nabídce najdete řadu krajových pokrmů,
od těch nejrozšířenějších, jako jsou polévka
kyselice či halušky, až po jídla, jež na jídelníčcích restaurací najdete spíše výjimečně – třeba z jeleního nebo jehněčího masa,“
vysvětluje šéfkuchař Spa hotelu Lanterna
z Velkých Karlovic Pavel Václavík.

Sázka na místní speciality je pro gastroturistiku klíčová. „Dbáme na kvalitní výběr
surovin od dodavatelů převážně z regionu
a některé si i sami zajišťujeme. Například
medvědí česnek, pampelišky či kopřivy si na
jaře a v létě sbíráme sami v okolí. Inspirací
při přípravě pokrmů se pro nás také staly
stáže u michelinských šéfkuchařů v Česku
či Itálii,“ dodává Pavel Václavík. O propojení
chutí s dalšími smysly podnik usiluje v zážitkové restauraci Vyhlídka, kde na návštěvníky
kromě místních pokrmů čeká designový
interiér a výhled na přírodu.

Na vynikající jídlo se snaží návštěvníky
lákat i na opačném konci republiky. Stylová
restaurace Nebespán v Kašperských Horách
láká hosty na domácí dortíky či lahodné
zákusky od nápadité cukrářky Jany Ferenčíkové a speciality francouzské i šumavské
kuchyně, které připravuje šéfkuchař François Thuille, pocházející z francouzského
Cognacu. Původně se vyučil řezníkem a za
gastronomií procestoval mnoho zemí. Vařil
v Africe, Polsku, Rusku, Mongolsku, Číně
a nyní velí restauraci Nebespán. Ten je ale
také vůbec prvním boutique hotelem na

›

20 nejnavštěvovanějších míst v Česku
Turistický cíl

Počet návštěvníků
v tisících

Meziroční změna
v procentech

1.

Pražský hrad

2100,7

12,0

Praha

2.

Lanová dráha na Petřín

1753,0

18,5

Praha

3.

Zoologická zahrada Praha

1448,4

9,9

Praha

4.

Dolní oblast Vítkovic a Landek Park

1301,6

16,1

5.

AquaPalace Praha

1022,8

2,6

Praha

6.

Staroměstská radnice

867,8

21,1

Praha
Praha

Moravskoslezský

7.

Národní galerie v Praze

712,7

31,2

8.

Aqualand Moravia

712,4

/

Jihomoravský

9.

Zoologická zahrada Zlín (Lešná)

668,3

4,5

Zlínský

10.

Petřínská rozhledna

660,4

12,8

Praha

11.

Židovské muzeum v Praze

659,9

4,9

Praha

12.

Pivovary a expozice Plzeňského prazdroje

644,0

-14,8

13.

Zoologická zahrada Dvůr Králové

538,0

8,9

Královéhradecký

14.

Zoologická zahrada Ostrava

509,3

3,9

Moravskoslezský

15.

Zoologická zahrada Liberec

480,2

15,1

Liberecký

16.

Centrum Černá Louka, Ostrava

457,1

34,5

Moravskoslezský

17.

Zoologická zahrada Plzeň

441,4

1,0

Plzeňský

18.

Státní hrad a zámek Český Krumlov

426,7

6,2

Jihočeský

19.

iQLandia, Liberec

425,0

1,2

Liberecký

20.

Státní zámek Lednice

410,9

1,4

Jihomoravský

Zdroj: CzechTourism (údaje za rok 2016)

Plzeňský

Nabídka
domácích
turistických cílů
svojí kvalitou
a atraktivitou
stále častěji
snesou
srovnání
s lákadly ve
vyspělých
zemích.

FOTO: archiv

Kraj
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Paner pro vaši
haо a zdraví

NEODOLATELNÁ
NABÍDKA LETNÍCH
POBYTŮ V LÁZNÍCH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Lázeňský hotel ROYAL
Rozmazlovací balíček - 4 dny/3 noci
od 6 675 Kč/os

LUHAČOVICE

Spa & Wellness VILA VALAŠKA
Relax v týdnu - 5 dní/4 noci
od 6 670 Kč/os

VELKÉ LOSINY

Wellness hotel DIANA
S rodinou za Termály - 4 dny/3 noci
od 4 850 Kč/os

TERMÁLY LOSINY

bazény, vodní atrakce, sauny,
dětský koutek, masáže, restaurace

www.royalspa.cz I +420 720 99 88 77
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
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ci mohou ubytovat v komfortních apartmá
nebo v luxusních romantických pokojích
s výhledem na hrad Kašperk i okolní šumavské kopce.
„Učaroval nám secesní dům z roku 1907
stojící na náměstí v Kašperských Horách.
Tato historická stavba z roku 1907 kdysi
sloužila jako dívčí škola. Rozhodli jsme se
ji citlivě zrekonstruovat a vybudovat zde
stylový a útulný hotel, kam se budou naši
hosté rádi vracet nejen za výjimečnými
gastrozážitky,“ líčí okolnosti vzniku tohoto
projektu jeho zakladatelka Sabina Kmecová.
Pokoje jsou designově zařízené, v koupelnách se španělskými obklady a originálními
umyvadly nechybí luxusní biokosmetika.
I díky tomu se Nebespán objevil letošním
top 10 žebříčku nejlepších restaurací Grandrestaurant.cz. Také zde sázejí na regionální potraviny. „Nakupujeme v sousedním
INZERCE

Bavorsku a u osvědčených regionálních
dodavatelů, protože kvalita surovin je pro
nás naprosto zásadní,“ zdůrazňuje majitelka. Některé z těchto surovin pak návštěvníci
mohou zakoupit i gurmánském obchůdku,
který je součástí boutique hotelu Nebespán.

Hledání ztraceného klidu
Také další projekt Sabiny Kmecové cílí na
oblast, která je mezi návštěvníky stále oblíbenější. Útěk ze stresu a každodenního stereotypu se snaží turistům nabídnout v Chalupě
Rajsko. „Psychologové radí utíkat do klidu
přírody co nejčastěji – zvláště dlouhodobý
hluk velkoměsta totiž naší psychice škodí,
a tak není divu, že se i ke svým blízkým
někdy nechováme tak, jak bychom chtěli…
Naopak pobyt v přírodě nám podle odborníků velmi svědčí – například šumění lesa nebo
zurčení potoka vytváří zvuky o maximální
intenzitě 30 až 35 dB, které zní našemu uchu

DALIbOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)
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Becov_

FOTO: archiv

› Šumavě. Přímo nad restaurací se návštěvní-

nejpříjemněji. Proto se v tichém prostředí
obklopeni zelení a bez rušivých podnětů či
světelného smogu cítíme mnohem klidnější
a spokojenější,“ upozorňuje Sabina Kmecová,
„to všechno nám běželo hlavou, když jsme
před pár lety s manželem promýšleli náš
budoucí projekt Chalupy Rajsko.“
Jak se její sen podařilo přetvořit do reality? „Naše představa byla vybudovat na krásném místě uprostřed šumavských kopců dvě
stejné chalupy, které by nabízely hostům pohodlné a moderní zázemí a přitom dokonale
zapadaly do okolního prostředí. Měli jsme
štěstí na nadaného architekta Petera Lacka,
který dokázal naši představu do detailu
naplnit,“ říká Sabina Kmecová.
Architektovi se povedlo nenásilně skloubit moderní prvky i tradiční materiály, mezi
nimiž převládá modřínové dřevo a sklo,
a krytými balkony a prosklenými štítovými
stěnami ještě zdůraznit horský charakter místa. „Jsme rádi, že se vydařil záměr velkorysého
prosklení, které umožňuje jedinečné výhledy
do okolí a intimní propojení interiéru s okolní
přírodou. Oba domy navíc obklopují terasy
a dřevěné balkony, z nichž se dají hlavně
navečer zblízka pozorovat pasoucí se srnky,“
přibližuje další zdejší unikát Sabina Kmecová.
Výjimečný rekreační objekt zařadil list
The Guardian v roce 2014 mezi 20 top
prázdninových míst pro rodinnou rekreaci,
a to hned vedle luxusních vil třeba v Provence nebo na Lanzarote.

A181002929

Nově otevřené Centrum
pro zdravější záda PYRAMIDA
nabízí léčbu onemocnění páteře pomocí špičkové
technologie. MTT – medicínská tréninková terapie
je zaměřená na posilování hloubkového svalstva páteře,
jehož oslabení je nejčastější příčinou onemocnění
a vadného držení páteře, jako je např. výhřez ploténky
či špatné zakřivení. Program je vhodný také jako prevence
při sedavém zaměstnání nebo zaměstnání
s nutností častého cestování.

Bolesti hlavy, bolesti zad
– vrátíme vaše záda opět do pohody!
Lázeňský hotel Pyramida, a. s.
Slatina 91, 351 01 – Františkovy Lázně
e-mail: reserve@hotelpyramida.com
www.hotel-pyramida.cz, tel: 00420- 354 401 500
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1
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MĚSTO BEČOV NAD TEPLOU – OSLAVTE S NÁMI STOLETÁ VÝROČÍ
ZÁŠTITU NAD XV. BEČOVSKÝMI SLAVNOSTMI PŘEVZALI
FRIENDRICH A CHRISTIAN BEAUFORT-SPONTIN
Již po patnácté se konají v malebném, historickém městě Bečov
nad Teplou Bečovské slavnosti
a tentokrát je hlavním tématem
kulaté výročí založení Bečovské
botanické zahrady. Na společném
projektu „Oslavte s námi stoletá
výročí“ spolupracuje Bečov nad
Teplou se spřáteleným bavorským
městem Bad Berneck. Slavnosti se
konají 13. – 15. července 2018
zejména v prostoru náměstí
města a fary u kostela sv. Jiří
a v Bečovské botanické zahradě.
Letos poprvé budou zahájeny
i v místních osadách, které
jsou součástí města ve Vodné
a Krásném Jezu a to v pátek
13. července 2018, setkáním u pomníků padlých v 1. světové válce. Ve stejný den se bude poté konat na náměstí vernisáž exteriérové
výstavy fotografií a textů k výročí české státnosti a Botanické zahrady, koncert v kostele a program pokračuje v Botanické zahradě
koncertem skupiny Miloš Dodo Doležal, promítáním koncertu Roger Waters The Wall. V sobotu 14. července 2018 slavnostně zahájíme
XV. Bečovské slavnosti na náměstí, kde bude připraveno historické tržiště, pochod spolků, hudební a další zábavný program, na
faře proběhne soutěž o nejlepší bečovskou buchtu, pohádky pro děti atd. Večerní program pokračuje v Bečovské botanické zahradě
a zahrají i Poutníci. V neděli 15. července 2018 je připraven program v botanické zahradě od 9 hodiny. Vážení příznivci Bečovských
slavností, krásného města a jeho historie, srdečně vás zveme a těšíme se na vás, Olga Haláková, starostka města Bečov nad Teplou.

Bečov
nad Teplou

INZERCE

A181002706

Becov_1_2_210x130.indd 1

Bad
Berneck

BEČOVSKÁ
BOTANICKÁ ZAHRADA
SLAVÍ V ROCE 2018
100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Zahradu založili v letech 1918–1935 Jindřich Beaufort-Spontin, hrabě Arnošt Silva Tarouca (Průhonice) a vrchní
zahradník Jan Koditek. Od roku 1945 do roku 2004 byla
botanická zahrada opuštěna a devastována. V současnosti
je v dlouhodobé rekonstrukci pod vedením Českého svazu
ochránců přírody BERKUT.
Bečovská botanická zahrada je otevřena 365 dní v roce,
24 hodin denně! Bečovská botanická zahrada v rámci
vstupného nabízí volnou prohlídku, projížďku na lodičkách
po Korunním rybníku, využití dětských interaktivních herních
prvků, využití sportoviště a víceúčelového hřiště (vybavení
je možno zapůjčit v zázemí BBZ), využití 1. české bioferraty
(vstup pouze s požadovaným vybavením), zapůjčení
tištěného průvodce, možnost občerstvení, písečné pláže
a relaxační lehátka na ostrůvku, příležitostné vzdělávací
akce a výtvarné dílny.
Vstup se psy možný pouze na vodítku.

Friedrich a Christian Beaufort-Spontin podepisují
záštitu na oslavami 100. výročí Bečovské botanické
zahrady.

A181002668
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když mezi tradiční turistické cíle se
obvykle řadí kulturní památky, přírodní
krásy nebo technické zajímavosti,
miliony turistů ročně míří ještě za dalším
návštěvnickým tahákem, který často
zůstává poněkud v ústraní, a to za zvířaty do
zoologických zahrad.
V první dvacítce nejvyhledávanějších
destinací mají zoo hned šest zástupců.
Zoo Praha je pak v celkovém pořadí na
třetí příčce před většinou památek
a muzeí.

Kam se hrabe fotbal
To, že jsou české zoo v tuzemsku poněkud
nedoceněné, ukazuje například porovnání
s první fotbalovou ligou. Jen návštěvnost
pražské zoo, kam loni přišlo téměř 1,5 milionu návštěvníků, strčí do kapsy celkovou
návštěvnost první ligy se šestnácti kluby, na
které se v sezoně 2017/2018 přišlo podívat
jen 1,3 milionu návštěvníků.
Do patnácti českých zoo přitom přišlo přes
šest milionů návštěvníků. Přestože zájem
o zvířata je téměř pětkrát větší než o fotbal,

Návštěvnost zoologických zahrad
Zoo Brno

2014

2015

2016

273 944

257 990

306 855

Zoo Děčín

109 758

103 007

114 391

Zoo Dvůr Králové

464 165

494 057

538 006

Zoo Hodonín

160 168

147 894

161 934

Zoo Chomutov

240 117

259 252

277 312

Zoo Jihlava

285 558

274 645

334 543

Zoo Liberec

414 230

416 951

479 168

Zoo Hluboká nad Vltavou

271 048

253 937

260 000

Zoo Olomouc

356 909

325 733

339 506
509 336

Zoo Ostrava

540 518

490 145

Zoo Plzeň

427 435

436 753

441 381

Zoo Praha

1 382 243

1 318 382

1 448 353

Zoo Ústí nad Labem

149 187

147 774

161 701

Zoo Vyškov

163 689

156 078

170 910

Zoo Zlín

585 118

639 644

686 303

5 824 087

5 722 242

6 211 699

Návštěvnost celkem
Zdroj: Výroční zprávy zoologických zahrad a UCSZOO

Stavební boom
Aby zoo udržela zájem návštěvníků, chystají
se v ní stavby nových pavilonů a výběhů.
„Letos začneme stavět jak expozici Austrálie, tak nový pavilon goril. Konečně se podařilo překonat všechny překážky a budeme
moct začít stavět. Věřím, že až se tu sejdeme
na konci této sezony nebo na začátku té
příští, bude vidět velký pokrok v budování
zahrady,“ uvedl letos na jaře ředitel pražské
zoo Miroslav Bobek.
Peníze na nový areál pro australská zvířata schválil pražský magistrát již v roce 2016,
bude zahrnovat i expozici ďáblů medvědovitých, největších žijících vačnatců Tasmánie.
Staví se také v dalších zahradách.
Například olomoucká zoo letos otevírá
pavilon Kalahari. „Krásný moderní pavilon
s africkými zvířaty je určitě dobrým krokem
ke zvýšení atraktivity olomoucké zoologické
zahrady. Ideální je, když může zoo lákat
každý rok návštěvníky na něco nového, a to
se tady na Svatém Kopečku daří,“ uvedl
při prohlídce pavilonu Kalahari primátor
Antonín Staněk.
V Olomouci zároveň probíhá budování
safari Amerika, které naváže na Euroasii
a vláček jím už v průběhu letošní hlavní sezony bude vozit návštěvníky mezi arktickými
vlky. „Celý velkorysý projekt Safari posunuje
olomouckou zahradu mezi naše nejlepší zoo.
Myslím, že nabídka podívat se vlkům do očí
jen přes drátěnou síť bude pro návštěvníky
opravdu hodně zajímavá,“ komentoval novinku náměstek primátora Aleš Jakubec.
Ve fázi projektování jsou africké mokřady,
v které se promění rybníček a jeho nejbližší
okolí v centrální části zahrady, zoo počítá
také s opravou voliéry pro ptáky. Náklady na
všechny uvedené novinky se pohybují kolem
23 milionů korun.
DALIbOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Petr Hamerník

Zájem o zoo je pětkrát
větší než o fotbal
Pražská zoologická zahrada má vyšší
návštěvnost než celá první fotbalová liga
se šestnácti kluby. A zájem dál roste

na financích to příliš vidět není. Naopak.
Například příjmy klubů v sezoně 2015/2016
dosáhly 2,1 miliardy, zatímco mnohem
populárnější zoologické zahrady v roce 2015
hospodařily jen s 1,3 miliardami korun.
Letošní sezona by mohla být pro zoo
rekordní. Díky pěknému počasí, které již
v květnu připomínalo spíše letní dny, přivítala pražská zoo letos svého půlmiliontého
návštěvníka nejdříve v historii, již koncem
května. V předchozích dvou letech to bylo až
začátkem června.
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JAVOříČsKé JesKyNě.
Patří k nejkrásnějším jeskyním s nejbohatší
krápníkovou výzdobou u nás.

Jeskyně Na Pomezí
Jeskyně Na Pomezí v Rychlebských horách
jsou největším zpřístupněným jeskynním
systémem u nás vzniklým rozpouštěním
mramoru, což je krystalický vápenec. Pro
tyto jeskyně jsou typické nátekové útvary
vytvářející kaskády a mohutné členité krápníky. Podzemní prostory jsou také oblíbeným
zimovištěm četných druhů netopýrů. Celková
délka jeskynního systému je asi 1400 metrů,
délka turistické trasy činí 390 m s dobou
prohlídky 45 minut. Průměrná teplota je
7,7 °C, vlhkost ovzduší 99 procent. Od roku
1958 jsou jeskyně a jejich okolí zařazeny
mezi chráněná krajinná území.

– se nachází mezi obcemi Písečná a Supíkovice. Jde o více než čtyři sta metrů dlouhý
labyrint chodeb a puklin. Jeskyně patří
k nejstarším písemně doloženým jeskyním
ve střední Evropě. O tom, že sloužila často
jako úkryt, svědčí četné epigrafické nápisy
a malby na stěnách (nejstarší z roku 1519).
Roku 2014 byla odborně zrestaurována
renesanční malba „Adorace kříže“.
V letech 1884–1885 byla zpřístupněna pro
veřejnost. Neobvyklý pocit zažijete, uvědomíte-li si, že právě procházíte prostorami,
jejichž stáří je neuvěřitelných 350–380 milionů let. Chodby mají charakteristický srdcový
profil, jaký zde vytvořily tavné vody ledovce.

Jeskyně Na Špičáku

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Jeden z nejvýznamnějších jeskynních
útvarů v Jeseníkách – jeskyně Na Špičáku

Jeskyně v údolí řeky Bečvy zdobí minerál
aragonit. Unikátem však nejsou jen arago-

JesKyNě NA pOmeZí.
Vyznačují se úzkými a vysokými chodbami,
které se v místech křížení rozšiřují v dómy.

mLADeČsKé JesKyNě. Jeskyně jsou
největším, nejsevernějším a nejstarším sídlištěm
cromagnonského člověka ve střední Evropě.
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Mladečské jeskyně u Litovle
Mladečské jeskyně se nacházejí v chráněné
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a jsou
známy od pradávna. Dnes jsou mimořádně
významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou – vedle kostí vyhynulých pleistocenních obratlovců bylo nalezeno mnoho
koster lidí starší doby kamenné s četnými
doklady o jejich činnosti. Mezi nejkrásnější
prostory jeskyní patří tzv. Chrám přírody
a Panenská jeskyně. Na návštěvním okruhu
je k vidění pravěké sídliště.

Kouřim_1_4_roh_A181

Javoříčské jeskyně
Také vás fascinuje tajemný svět jeskyní
s unikátní krápníkovou výzdobou? Pak nesmíte vynechat Javoříčské jeskyně nedaleko
Litovle. Podzemní systém vytváří složitý
komplex chodeb, dómů a propastí vzniklý
v ostrůvku devonských vápenců v Národní
přírodní rezervaci Špraněk. Podstatná část
jeskyní byla objevena již v roce 1938, další
části pak postupně především v padesátých
letech. Bohatost výzdoby vyniká ve dvou
mohutných prostorách – Suťovém dómu
a dómu Gigantů. Kromě nejběžnějších typů
krápníkové výzdoby, která místy dosahuje úctyhodných rozměrů, je zde bohatý
výskyt krápníků rostoucích proti zákonům
gravitace. Dominantou je též přes dva metry
vysoká unikátní záclona. ReD
Více na www.caves.cz

FOTO: archiv, Michal Werkmann, Petr Zajíček

Jeskyně v létě ochladí,
v zimě ohřejí
Tajemné podzemí severní Moravy
láká stále více turistů. Představujeme
pět nejznámějších jeskyní

nitové gejzírové stalagmity a sintrové povlaky, ale také samotná teplota v jeskyních.
Celoroční stálá teplota 14 °C z nich učinila
nejteplejší jeskyně v Česku.
Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou
jedinečným jeskynním systémem evropského významu, vzniklým současným
působením atmosférických vod a teplých
minerálních vod vystupujících z velkých
hloubek ve vápencích. Byly zpřístupněny
v roce 1926. Nedaleko jeskyní se také
nachází nejhlubší sladkovodní propast na
světě – Hranická propast. Poslední ověřený údaj je 404 metrů, dna propasti však
ještě nebylo dosaženo. Hranická propast
leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní
přírodní rezervaci Hůrka.
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MĚSTO KOUŘIM
Královské město – ideální místo
na výlety pro jednotlivce i rodiny

Dačice slaví - co, kdy a jak?

Přijeďte se podívat!
Léto se blíží a s ním čas výletů a dovolených.
Budeme rádi, když si naplánujete cestu k nám
do Dačic, protože letos jsme si toho pro vás
připravili opravdu hodně. Prázdninový program
máme nabitý hudbou, divadlem, pohádkami
pro děti, řemesly. Město slaví 835 let od první
písemné zmínky, 175 let od vynálezu první
kostky cukru na světě, 60 let od otevření letního
amfiteátru, 90 let od elektrifikace města...

Město Kouřim, město ležící v samotném středu Evropy, je
ideálním místem pro výlety turistů a cykloturistů. Návštěvníkům nabízí atmosféru dávné historie a krásné přírody. Dominantou města je rozsáhlé opevnění o délce 1250 metrů,
obklopující historické jádro Kouřimi. V roce 1995 vláda ČR
prohlásila tento hradební systém za národní kulturní památku. Součástí hradeb je i Pražská brána, která je ve střední
Evropě považována za jednu z nejlépe zachovalých památek svého druhu. Dále v sezóně mohou turisté navštívit raně
gotický kostel sv. Štěpána s pozoruhodnou kaplí sv. Kateřiny
a chrámovou zvonicí, ve které jsou zvony umístěné v poloze
srdcem vzhůru. Dalšími pozoruhodnými místy ve městě jsou
například - původní hradiště s Lechovým kamenem, kostel
Nejsvatější trojice, kaple Panny Marie Pomocné, či Muzeum
Kouřimska a Muzeum lidových staveb v Kouřimi.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE:
23. 6.

Letňák - velkolepé zahájení
letní sezóny
4. - 15. 7. Dačická kostka – hudebně divadelní
festival na zámeckém nádvoří
21. 7.
Házení kozla z věže – historická
veselice k výročí města
13. – 18. 8. Dačická řežba – mezinárodní
řezbářské sympozium
s hudebními večery
Pro ty, kteří dávají přednost klidu,
tichu a toulkám v přírodě, máme na infocentru
skvělé tipy kudy tudy a kudy kam.

www.mestokourim.cz

Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
Tel.: +420 384 401 265 | E-mail: info@dacice.cz

www.dacice.cz
INZERCE
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MÍSTO VAŠÍ DOVOLENÉ

OBEC
BRANNÁ
Obec Branná leží na okraji Hrubého Jeseníku v nadmořské
výšce 633 metrů 30 km od okresního města Šumperk
v tzv. Hanušovické vrchovině. V současné době má obec
necelých 300 obyvatel a návštěvníkům může nabídnout
ideální podmínky pro rekreaci a pobyt v přírodě. Jsou zde
dochované zbytky gotického hradu, renesanční zámek,
fojtství a kostel sv. Michala a železniční trať, která vede
jedním z nejhezčích údolí v Jeseníkách.

Pojďte se s námi toulat
labyrintem uliček, objevovat malebná zákoutí
kontrastující se syrovostí
hradeb – připomínkou husitské minulosti města. Pojďte
probádat Tábor z výšky i z hlubin podzemí, porozumět mu skrz
jeho historii a zároveň si naplno užít
jeho moderní stránku. Najděte zábavu pro vaše
děti a místa, kde si nejlépe zasportujete. Vyberte
si z široké nabídky kaváren a restaurací a užijte si
Tábor podle svého gusta.

www.visittabor.eu

e-mail: podatelna@branna.eu | tel. 583 230 111

www.branna.eu
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lYSÁ HoRa. Lysá hora se svými
1323 metry není jen nejvyšší vrchol
Moravskoslezských Beskyd. Tajemná
a zádumčivá hora umožňuje výhledy
na města pod sebou – Ostravu,
Havířov i Frýdek-Místek. Zároveň
z ní uvidíte další beskydské vrcholy
– Radhošť i Velký Javorník, Travný
i Smrk. A jako bonus slovenskou
Malou Fatru a také skalnaté štíty
Vysokých Tater.

Moravskoslezský
kraj – region plný atraktivit
Moravskoslezský kraj je jedním
z nejzelenějších míst České republiky,
přičemž Beskydy jsou největší chráněnou
krajinnou oblastí v Česku

D

alšími chráněnými krajinnými
oblastmi v kraji jsou Jeseníky
a Poodří. Nejvyšší horou Moravy
a Slezska je Praděd v Hrubém Jeseníku,
dominantu Beskyd tvoří Lysá hora a bájná
slovanská hora Radhošť. Hory nabízejí
možnost vyžití nejen pro pěší turistiku,
sjezdové lyžování, ale jsou protkány hustou
sítí běžkařských tras, které v létě slouží jako
cyklostezky.
Kraj je však také plný kulturních, historických a technických atraktivit. K nejznámějším historicko-kulturním památkám
patří zámky Hradec nad Moravicí, Bruntál,
hrady Hukvaldy a Sovinec. Turisté mohou
navštívit i řadu galerií a muzeí, a to rovnou
nejstarší muzeum na území Česka – Slezské
zemské muzeum v Opavě.
Moravskoslezský kraj je od nepaměti
spjat s industriálním dědictvím. Region

je tak ideálním místem pro průmyslovou
turistiku s takovými cíli, jako je Technické
muzeum automobilů v Kopřivnici, Vagonářské muzeum ve Studénce, areál Dolní
oblast Vítkovice, Landek Park s hornickým
muzeem a řada vojenských památek na
česko-polském pomezí.
V Moravskoslezském kraji se mohou návštěvnici těšit i z několika lázní.
Nachází se zde Karlova Studánka,
Klimkovice a Darkov. Každé z nich mají
svá specifika. V Darkově a Klimkovicích
využívají účinků jodobromové vody „solanky“ a zaměřují se na léčbu pohybového aparátu. Lázně Karlova Studánka jsou
zasazeny do čisté přírody Jeseníků, charakteristická je pro ně především léčba
dýchacích cest. Také klimatická měření
dokládají, že je zde nejčistší vzduch ve
střední Evropě.

Kraj žije i mnoha sportovními a kulturními událostmi. Každoročně se zde koná
atletický mítink střední Evropy, ostravská
Zlatá tretra nebo například Dny NATO.
V areálu Dolní oblasti Vítkovic se každý
rok pořádá jeden z největších hudebních
festivalů ve střední Evropě, a to Colours of
Ostrava. V červenci bude Moravskoslezský
kraj hostit mezinárodní konferenci TBEX,
což je největší světové shromáždění blogerů,
tvůrců online obsahu o cestování a profesionálů z oblasti cestovního ruchu.
Od letošního roku je pro návštěvníky
Moravskoslezského kraje připravena další
zajímavá nabídka v podobě zapůjčení elektrokol. Ve vybraných lokalitách v kraji jsou
k dispozici půjčovny elektrokol s dojezdem
až 70 kilometrů. Pro cyklisty je připraveno několik druhů kol v závislosti na typu
terénu. RED
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ŠTrAMBErk..
Městečko láká na svou bohatou
historii, tajemné legendy a dřevěnou lidovou architekturu. Leží
v podhůří Beskyd a už z dálky
se pozná podle charakteristické
věže zvané Trúba. Občerstvit se
můžete v mnoha restauracích
a ochutnat lze i zdejší pivo zvané Trubač. Štramberk ale taky
voní, a to díky perníku, který
ucítíte v uličkách. Kořeněný
kornout, zvaný Štramberské uši, se tu peče v mnoha
chalupách jako vzpomínka na
vítězství místních nad mongolskými hordami.

ÚZKoKolEJNÁ DRÁHa
TŘEMEŠNÁ – OSOBLAHA.
Trať byla postavena už na konci
devatenáctého století, aby spojila
Osoblažsko s Krnovem. Dnes je
kromě běžného provozu také oblíbenou atrakcí pro návštěvníky.
Z oken vláčku mohou pozorovat
nádhernou krajinu, a vychutnat
si tak pocit z cestování v dobách
minulých.

Bolt toWER. Od roku 2015 se návštěvník
Ostravy může těšit na novou vyhlídku přímo
v srdci Dolní oblasti Vítkovic. Ze skla a kovu vznikla
kavárna a vyhlídka doslova nasazena na původní
průmyslový kolos. A protože vyhlídku pokřtil špičkový atlet Usain Bolt, který se v Ostravě pravidelně
účastní atletického mítinku Zlatá tretra, nese věž
jméno tohoto sprintera, tedy Bolt Tower. Je to navíc
skvělá slovní hříčka, protože v překladu to znamená
„ šroubovitá věž“ a právě obří šroubovici celá
nástavba připomíná.

FOTO: archiv, Profimedia.cz

tipy na akce
Víkendové akce s názvem „Fajné léto“
pro děti i dospělé budou probíhat od
května do září vždy o víkendech na
různých místech. Můžete se těšit na
zábavné programy, soutěže a další
sportovní aktivity. Čekají na vás pěvecká vystoupení známých osobností či
hudebních skupin.
Nenechte si ujít osmý ročník tradičního
gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, jenž se koná v krásném
prostředí horských lázní Karlova Studánka. Druhou sobotu v srpnu budete
moci ochutnat nepřeberné množství
regionálních i příhraničních specialit,
užít si bohatý doprovodný program,
v rámci kterého se pod pokličku podíváte známým šéfkuchařům, užijete si
nejrůznější kuchařské show, workshopy
a chybět nebudou ani koncerty.

ZÁMEK HRaDEC NaD MoRaviCÍ.
Zámek v Hradci nad Moravicí byl místem setkávání
mnoha světových osobností. Koncertovali v něm
Beethoven i Liszt, zdejší lovecké revíry obdivovali
kancléř Metternich i sám ruský car Alexandr I.
Zámek má bohatou historii, kterou psaly královské
přemyslovské rody. Strážil starou zemskou hranici
mezi Moravou a Slezskem.
aREÁl DolNÍ oBlaSt vÍtKoviCE.
Největším turistickým lákadlem Ostravy se v posledních letech stala Dolní oblast Vítkovice. Bývalý
průmyslový areál je unikátní ukázkou industriální
památky citlivě přetvořené v kulturní a společenské
centrum. Dolní oblast Vítkovice je první památkou
na území České republiky, která je zapsaná na seznamu Evropského kulturního dědictví. Součástí je
také Malý a velký svět techniky plný interaktivních
naučných atrakcí i pro ty nejmenší děti.

www.severnimorava.travel
www.msk.cz
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Ráj cyklistů

ÚCHvatNý PoHlED. Nabízí ho vyhlídka na
Křížovém vrchu.

Přijela i císařovna Sissi
Další lokalitou, která je protkána hustou sítí
pramenů, jsou Priessnitzovy léčebné lázně.
Zde se v parných dnech můžete nejen osvěžit vodou vyvěrající z hlubin Země, ale také
na vlastní kůži vyzkoušet léčivou sílu vody
ve známém balneoparku.
Právě na ní založil svůj světový věhlas fenomenální Vincenz Priessnitz, jenž v tomto
čarokrásném místě založil proslulé lázně,
kam se sjížděli léčit si své neduhy králové,
vévodové, kněžny, proslulí básníci, zkrátka
výkvět Evropy. Město poctila svou návštěvou i krásná císařovna Sissi. Někteří hosté
dokonce neváhali vážit dlouhou cestu i přes
oceán, aby zde uzdravili své tělo i ducha.
A to nejen pobytem na čerstvém horském
vzduchu, který patří k nejčistším ve střední
Evropě, ale také léčebnými kúrami.
Vodní koupel si po náročném dnu můžete
dopřát také v centru samotného města na
městském koupališti. Jeho areál zcela nedávno prošel rekonstrukcí, další novinkou
je wellness centrum, jehož služby vyzkou-

INZERCE

šejí první návštěvníci již během července.
V budově koupaliště budou mít k dispozici
finskou, bylinnou a parní saunu, ochlazovací
bazén, vířivku a odpočívárnu včetně sociálního zázemí.

SlovaNSKý PRaMEN. Nejnavštěvovanější
pramen v areálu lázní dostal novou podobu.

Informační centrum
Jeseníkk
Otevírací doba od června do září.
Po-Pá: 8.30–17.30; So: 8.30–16.00;
Ne, svátky: 8.30–13.00
www.jesenik.org

Vyčistit si hlavu a zapomenout na každodenní starosti můžete však i aktivním odpočinkem. Okolí Jeseníku přímo vybízí k celodenním výletům po hřebenech hor nejen pěšky,
ale také i na kole. Oblíbené jsou cyklistické
okruhy Jescyklo, jejichž samotné názvy –
jako například Tajemným hvozdem či Za
starými osadami – jsou zárukou nevšedních
a nezapomenutelných zážitků.
Trasy jsou odstupňované podle obtížnosti
a jejich nespornou výhodou je, že tvoří uzavřené okruhy. Další novinkou je v loňském
roce dokončená páteřní cyklostezka napříč
městem, která je součástí Moravské stezky
spojující jižní Moravu s polským pohraničím. Zmiňovat bikerům nedaleké Lipovské
stezky či o něco vzdálenější Rychlebské
stezky by bylo nošením dříví do lesa, proto
máme pro vás několik tipů co dělat, když
z oblohy padají trakaře.

Pobaví se každý
Za návštěvu zcela určitě stojí unikátní
jeskyně Na Pomezí či Na Špičáku, stále
populárnější Exit Game nebo Vodní tvrz,
historická budova v centru města, která
nabízí originální, multimediální expozici
čarodějnických procesů. Pro rodiny s dětmi
je určeno sportovně-zábavní centrum Bělá
v pohybu či Muzeum kostek Lega. Další
tipy na zajímavá místa, na výlety a kulturní
novinky se dozvíte v Informačním centru
Jeseník v budově Katovny. A že jich je. Přijeďte se sami přesvědčit!
RiCHaRD KaPUStKa

FOTO: archiv města, Tomáš Neuwirth

ejbližší prameny přitom objevíte
jen kousek od místní radnice ve
Smetanových sadech, kde můžete
načerpat životadárnou energii. Rozloha
městského parku s bohatou vegetací vám
zajistí tolik potřebný klid důležitý pro
ponoření se do vlastního nitra a nalezení
ztracené duševní rovnováhy. A průzračná
chladivá voda třeba z Anglického pramene
vám dodá pocit čistoty a krásy přírodního
dědictví, které nám tu zanechaly předchozí
generace.
Další prameny najdete při procházkách
nejen v parku, ale také cestou na nedaleký
Křížový vrch s kaplí sv. Anny či na majestátní kamennou rozhlednu Zlatý Chlum, jež
nabízí úchvatný pohled na hřebeny Jeseníků
a polské nížiny.

A181002627

Jeseník – město pramenů
Potřebujete vypnout, pročistit si hlavu?
Pokud ano, pak zamiřte do Jeseníku,
města s bohatou historií, města v srdci přírody pyšnícím
se desítkami pramenů v jeho bezprostředním okolí
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Nenechte si ujít
hudební skvosty letošního léta!

www.otacivehlediste.cz / www.revolvingtheatre.com
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Za Olomouckými tvarůžky do Loštic
O

lomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým
sýrem, jehož historie sahá až do 15. století. V místě původní
výrobny Olomouckých tvarůžků v Lošticích bylo v létě
2014 otevřeno nové muzeum, které v moderně pojatých
expozicích ukazuje průřez historií Olomouckých tvarůžků až
do současnosti. Návštěvníci mohou vidět v chodu i takové
stroje, jako je historická stloukačka na bedýnky nebo
moderní formovací stroj. Oblíbený je i speciální stepper,
na kterém si mohou vyzkoušet, jak náročné bylo šlapání
tvarohu a zjistit, kolik by si touto prací vydělali.

provoz
• celoroční
prvky
• interaktivní
prohlídky
• individuální
programy
• audiovizuální
přístup
• bezbariérový
• retro kino

otevřeno

7 DNÍ
v týdnu

Závěr prohlídky je věnován využití Olomouckých tvarůžků
v kuchyni. Spousta tvarůžkových receptů je pro návštěvníky
obrovskou inspirací, a tak logickým zakončením prohlídky
je vstup do podnikové prodejny. Ta nabízí kompletní
sortiment Olomouckých tvarůžků a lahůdek z nich,
nejrůznější sýrové speciality i pestrou paletu doplňkového
zboží a suvenýrů.

www.tvaruzky.cz

Muzeum Olomouckých tvarůžků, Palackého 2, 789 83 Loštice, tel.: +420 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz
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Subaru

SUBARU XV: Bezpečnost a jistota v pohybu
Zcela nové Subaru XV nabízí nejvyšší
možnou míru bezpečnosti. A vyjedete
s ním po rozbité lesní cestě, po promáčené
louce nebo skrz hluboký sníh. Univerzál
XV totiž nepokazí žádný výlet – díky
nové pevnější podvozkové platformě
a spolehlivému symetrickému pohonu
všech kol Symmetrical AWD v kombinaci
s automatickou převodovkou Lineartronic.
EyeSight, řidičovy druhé oči, vás navíc
ochrání před kolizí nejen v ranní koloně.

Nové Subaru XV je crossover, který spojuje
kompaktní karoserii s vlastnostmi vozu SUV.
Pohledný japonský sportovec vám nadělá parádu, i když s ním vyrazíte „do společnosti“: stylově vás odveze do divadla i na nákupy. Subaru XV
má samozřejmě legendární dvoulitrový čtyřválec Boxer a symetrický pohon všech kol - obojí
je zárukou nejvyšších jízdních kvalit.
Organizace Euro NCAP loni vyhlásila XV
a sesterské Subaru Impreza nejbezpečnějšími
rodinnými auty ve své kategorii. V japonských

zkouškách dokonce Impreza dosáhla nejvyššího hodnocení v historii testů a také americký
institut IIHS zařadil vůz do elitní kategorie Top
Safety Pick+. Nová platforma zvýšila celkovou torzní tuhost oproti současným modelům
o 70 % a úroveň absorpce energie při nárazu
se zlepšila o 40 %. Nové XV je šampionem pasivní i aktivní bezpečnosti a „vozem snů“ pro
řidičky a řidiče, kteří si rádi za volantem užívají. A interiér? Vy i vaše děti si v něm budete
připadat jako doma!

 Jízda v Subaru je ideální kombinací
pohodlí a bezpečnosti.
 Nová pevnější platforma vám dovolí
ještě ostřejší průjezdy zatáčkami.
 Nepřekonatelná jistota bez ohledu
na počasí a roční dobu – na okresce
i na dálnici.
 Objevte jiné zážitky z řízení
a vyzkoušejte, svezte se
a pochopíte.

Více na subaru.cz
nebo zazijsubaru.cz
Subaru_1_1_A181002737.indd
1
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NAVŠTIVTE MĚSTO MOST,

MĚSTO DYNAMICKÉ!
n HRAD HNĚVÍN
kde našel smrt slavný alchymista
Edward Kelley
n KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
který putoval po kolejích více než 800 metrů
n HIPODROM, AUTODROM, LETIŠTĚ
kde najdete odpočinek i adrenalin
n IN-LINE DRÁHY
které najdete v areálu hipodromu,
Benediktu a podél jezera Matylda

Poznej Terezín trochu jinak!
Terezínská pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II. za
účelem obrany hranic Čech proti útokům ze severu. Představuje vrchol
evropského bastionového pevnostního stavitelství. Projděte si interaktivní
výstavu o historii města, mohutné opevnění, spletité podzemí. Objevte
jeho zapomenutou historii od Marie Terezie po Masaryka. Poznejte, jak
se žilo v pevnosti. Zajděte si za zvířátky na vojenský dvorek na Kavalíru 2.
nebo zavítejte na některé z našich akcí – Josefínské slavnosti, Terezínské
hry, Pirátské války a mnohé další. Zkrátka objevte neznámé a poznejte
Terezín trochu jinak.

Městské informační centrum a muzeum
Dukelských hrdinů 43, 411 55 Terezín
Tel.: 775 711 881
E-mail: info@terezin.cz, Web: www.terezin.cz
Facebook: www.facebook.com/TerezinMestoZmeny

n KOUPALIŠTĚ AQUADROM
kde si zasportujete a načerpáte nových sil
n JEZERO MATYLDA
kam můžete vyrazit s in-line bruslemi,
kolem, za vodními radovánkami
nebo s rybářským prutem…
n PODKRUŠNOHORSKÉ

TECHNICKÉ MUZEUM
kde ochutnáte hornictví na vlastní kůži

Turistické informační centrum www.imostecko.cz
INZERCE

A181002719

A181002769

foto Jana Formánková
INZERCE

A181002739

Valtice
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REPELENTNÍ
R
RE
EPELE
PŘÍPRAVKY
Repelentní sprej Forte
Odpu
Odpuzuje
komáry, ovády, klíšťata a další druhy
bodavého hmyzu. Obsahuje 28 % účinné repelentní
látky – Diethyltoluamidu,
Diethy
což jej řadí mezi nejúčinnější
repelenty na trhu.

Gel po bodnutí hmyzem
Přípravek
Př
řípravek k loká
lokálnímu ošetření pokožky příjemně chladí.
Má znecitlivu
znecitlivující účinky. Snižuje pocit pálení a svědění
po bodnutí.
bodnut Lze jej použít také k uklidnění pokožky
například po spálení kopřivami.

Zakoupíte v síti prodejen Makro, Albert, Globus,
Rossmann, Teta, Penny, na e-shopu a v lékárnách.

www.alpa.cz
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Letní pití vína & gastrofestival

Zámecké muzikálové noci

5.–6. 7. 2018

27.–29. 7. 2018

Hudební Rende – vouz Valtice

Václav Neckář & Bacily

8.–14. 7. 2018

3. 8. 2018

Valtická barokní noc

12. 7. 2018

3.koncert cyklu Henckeovy
barokní varhany

2. koncert cyklu Henckeovy
barokní varhany

Valtické krojované hody

21. 7. 2018

18.–19. 8. 2018

11. 8. 2018

ProArt festival

23.–28. 7. 2018

www.valtice.eu

Vinařské meruňkové slavnosti
a Předhodové zpívání

28. 7. 2018

Více informací
na webových stránkách
www.valtice.eu

ková
INZERCE

A181002730

A181002781
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NECHTE SE UNÉST ČISTOU
KRÁSOU RENESANCE

MĚSTO TELČ
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JEMNICE

TURISTICKÉ
ATRAKTIVITY

Muzeum Jemnice

Expozice: Dějiny Jemnice, Jemnický svět čaje
a výstava Historie slavnosti Barchan.
Květen a září: sobota a neděle
9.00 –12.00, 13.00 –17.00
červen, červenec, srpen:
denně mimo pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Výletní vlak na trati
Jemnice – Moravské Budějovice
Kostel sv. Víta + podzemní prostory

Více informací a aktuální jízdní řád
najdete na www.svd-jzm.cz

Otevřeno:
červen

So , Ne 9.00–12.00,
13.00–16.00
červenec + srpen Út–Ne 9.00–12.00,
13.00–16.00

Tel.: +420 721 508 737
E-mail: tic@mesto-jemnice.cz
Web: www.tic.jemnice.cz

Navštívit můžete celkem 3 značené okruhy:
okruh královny Elišky, okruh sv. Víta
a okruh sv. Jakuba.

A181002592

A181002623

Setkáte se zde s různými pohádkovými
postavami a prožijete kouzelná dobrodružství.
Součástí je Hastrmanova ekostezka, dětské
hřiště a půjčovna koloběžek.
www.pohadkovastezka.panenska.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM JEMNICE

Značené turistické okruhy po městě

INZERCE

Pohádková stezka Panenská

A181002698
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Pozvánka do Rožmitálu pod Třemšínem
Rožmitál pod Třemšínem se
nachází na jihozápadě středních
Čech v údolí při úpatí brdských
vrchů, z nichž nejznámější je
památný vrch Třemšín. Městu
vévodí renesanční zámek,
v minulosti majetek slavných Lvů z Rožmitála, který
je v současné době pro veřejnost uzavřen. Ve Starém
Rožmitále stojí od nepaměti farní kostel Povýšení
sv. Kříže s unikátními varhanami z roku 1750, na
něž v letech 1788 – 1815 hrával Jakub Jan Ryba. Zde
roku 1796 zazněla poprvé jeho slavná Česká mše
vánoční „Hej mistře“.
V centru města se nachází Podbrdské muzeum. Rozsáhlý
komplex má několik samostatných expozic. Jedinečná
a zároveň jediná svého druhu je expozice věnovaná J.
J. Rybovi, která shrnuje veškeré poznatky o jeho životě
a díle. Své místo zde má i rod Buziců, který se později
proslavil jako páni z Rožmitála. Celé patro je věnováno
historii města a kraje, slavným osobnostem a lidové umělecké tvořivosti. Muzeum se může pochlubit i sbírkou
historických automobilů převážně značky Aero a sbírkou
strojů a nářadí. K expozicím Podbrdského muzea patří
funkční veřtat, truhlářská dílna a slévárna. V roce 2012
bylo v Rožmitále také otevřeno Muzeum hasičstva.

www.rozmitalptr.cz
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PODBRDSKÉ MUZEUM
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
MUZEUM PRO CELOU RODINU

TŘETÍ
MYSLIVECKO-RYBÁŘSKÁ
SLAVNOST
spojená s výlovem Sadoňského rybníka
v Rožmitále pod Třemšínem

8. 6. – 23. 9. 2018

navštivte interaktivní výstavu

EXPEDICE STŘEDOVĚK
a zažijte tak středověk „na vlastní kůži“
www.podbrdskemuzeum.cz
Tel.: 311 249 261-5

15. 9. 2018
od 10 do 16 hodin

 tradiční výlov Sadoňského rybníka

se dvěma zátahy

 myslivecké troubení, ukázka vábení

jelenů, ukázky práce sokolníka a výcviku
loveckých psů, soutěže pro děti
 lesní pedagogika
 prodej rybích specialit, zvěřinových
specialit, klobás a dalšího občerstvení
 posezení při dobré muzice

22.05.2018
12.06.2018 11:49:19
17:44:13

:45:30

:49:19
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Správa jeskyní České republiky

objevte
tajemné
podzemí

internetové stránky
www.caves.cz informují:
o
o
 o
 o
 o
 o
 o



otevíracích dobách
slevách a volných vstupech
lokalitách a specifikách jednotlivých jeskyní
doprovodných akcích
soutěžích pro předškolní děti a žáky
bezbariérových návštěvnických trasách
kontaktech pro rezervaci vstupů
INZERCE

A181002734

A181002907

INZERCE

A181002876

A181002895

A181002836

Na výlet do Trojzemí

• Hrádek nad Nisou – město
na česko-německo-polském
trojmezí
• Zatopený lignitový důl Kristýna
s celoročně čistou vodou nejen
ke koupání
• Rekreační areál Kristýna
• Inline stezky a cyklostezky
• Lužické a Žitavské hory
• Skalní vyhlídky
• Hrad Grabštejn s renesanční
kaplí sv. Barbory
• Hrad Oybin, budovaný
Karlem IV.
www.hradek.eu • www.branatrojzemi.cz • www.autocampkristyna.cz
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FarmaM

PANENSKÁ PŘÍRODA,
KOUZLO ARCHITEKTURY ZAŠLÝCH VĚKŮ...
Farma Michael
na tvrzi Nedvězí,
historická památka
románsko-gotického
původu byla obnovena
tak, že atmosféra věku
Markéty Lazarové a Údolí
včel přijde na mysl
každému vnímavému
návštěvníkovi. Genius loci
farmy vznikl ve spolupráci
s architektonickým
studiem Z. Deyla. Můžete
zde obdivovat staletou
venkovskou architekturu
od 14. až do 19. století,
a přitom vychutnávat
pohostinnost středověkých
stavení s apartmány
odpovídajících nejvyššímu
standardu anebo se zvolit
ubytování v malebných
staveních.

TEAMBUILDINGY - FIREMNÍ AKCE - KONFERENCE - SVATBY

WWW.FARMAMICHAEL.CZ
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Cylo&in-line království
v Ústí nad Orlicí
AKTIVITY:
► cykloturistika
– 40 km cyklostezek
► horolezecká stěna
a vodáctví v Cakli
► dětská a workoutové
hřiště
► bikeareál
a skateparková hala
► aquapark a krytý bazén
se slanou vodou

TURISTICKÉ CÍLE:
► rozhledna
na Andrlově chlumu
► Hernychova vila
– muzeum
► naučné stezky
► turistický
poznávací okruh
► park u kostela
a relaxační kaple

www.ustinadorlici.cz
e-mail: ic@muuo.cz
tel.: 465 514 111, 271
INZERCE

A181002917

A181002913

ÚstíNadOrlicí_1_2_š_A181002917.indd 1

NAMCHE

08.06.2018 9:54:45

Centrum pro outdoor, turistiku, horolezectví a skialpinismus.
Prodejna, bazar a půjčovna vybavení do přírody,
na cesty, pro lezení i horolezectví a samozřejmě
kompletní skialpinistický servis.
V lezecké a skialpové škole vás naučíme bezpečnému
provozování letních i zimních horských sportů
pod vedením zkušených horských
vůdců UIAGM.

+420 266 312 945

www.namche.cz
INZERCE

A181002884

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE

Himalaya8000_1_4_š_A181002913.indd 1

17 kilometrů od Strakonic, se
v obci Hoslovice nachází unikátní
vodní mlýn na horní vodu.
Pro návštěvníky je připravena
etnografická expozice, areál
s domácími zvířaty a tradiční
řemeslné akce s pečením chleba.

11.06.2018 13:12:41

ŘEMESLNÉ AKCE VE MLÝNĚ:
• Domácnost paní mlynářky
• Dětský den
• Posečeno, sklizeno…
• Jak se dělá řemeslo
• Podzim Pana mlynáře

16. 6.
21. 7.
18. 8.
22. 9.
20. 10.

Otevřeno: červen–srpen: denně 9.00–17.00
září, říjen: úterý–neděle 9.00–16.00

www.muzeum-strakonice.cz
42_57_PT_06.indd 54
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Z

nevinné studentské brigády vznikl
zdařilý podnikatelský záměr, který
úspěšně funguje, řadí se mezi přední
řetězce s rychlým občerstvením u nás
a expanduje do zahraničí. Přitom původně
vznikl „jen tak z legrace“. Za jeho zrodem
stojí Petr Cichoň, majitel firmy Crocodille,
který reagoval tehdy na nově vznikající
„opravdové, zdravé a originální“ koncepty,
jejichž marketing často přesahoval vlastní
hodnotu produktů, které byly (a místy
i dodnes jsou) k dostání.

1

:54:45

45

Bageterie Boulevard

FOTO: archiv

12:41

V současnosti působí kromě České republiky také na Slovensku, v Německu a ve
Spojených arabských emirátech. V plánu
je i vstup na ruský trh, zájem je však
i o Rakousko nebo Maďarsko.
Aktuální oblastí, do které chce proniknout, je rozšíření sítě tzv. drive restaurací, tedy zaměřit se i na řidiče. V Praze
otevře v červnu svou první restauraci
tohoto konceptu. Výhledově se chce orientovat na hlavní dálnice, kde hledá vhodné
lokality pro výstavbu nových poboček.

A181002890

Poutavý příběh

INZERCE

Bulvární styl BB slaví úspěch
Franšíza Bageterie Boulevard
otevřela před 15 lety svou první
pobočku jen tak, z recese. Dnes jich má
36 a koncept je žádaný i v zahraničí

cz

34:04

A181002880

aDvERtoR ial

Cenová bomba

Firma si v té době už mohla dovolit otevřít
Bulvární styl si Bageterie Boulevard vzala
vlastní podnikovou restauraci, kde by
za vlastní hned od prvopočátku a využila
svým zákazníkům ukázala, že kromě
jej i při otevření své první pobočky bulvár
„balených housek“ je schopna vytvořit
neboli „boulevard“, kterou provázela hlášbagety, které se vyrovnají těm ze zahraka, že na Kulaťáku v Dejvicích je bomba!
ničních fastfoodů. Petr Cichoň však věděl
V obchodě pak zákazník z textu na tácu
hned na začátku, že nechce nový koncept
vyčetl, že se jednalo o „bombu cenovou“,
spojovat se stejným jménem firmy. Neprotože vše bylo tehdy za 50 procent půchtěl prodávat to samé zboží, které nabízí
vodní ceny.
Crocodille. A proto bylo potřeba vytvořit
„Dodnes diskutujeme, zda to bylo rozumnový zapamatovatelný název, osobitý proné, protože restaurace byla od prvního dne
jev a příběh, který by tento
zavalena zákazníky a my,
styl charakterizoval. A tak
kteří jsme s tímto druhem
vznikl Boulevard neboli
podnikání neměli žádné
„bulvár“ a jeho příběh s patzkušenosti, jsme se pak
řičnou dávkou nadsázky.
mohli jen omlouvat desítky
„Chtěli jsme, aby se lidé
minut ve frontách čekajícím
u nás nejen najedli, ale
zákazníkům. Akce vše za
i pobavili. Tenkrát jsem
50 procent skončila, ale
vzal do ruky tužku a papír
zákazníci zůstali a bylo jich
a napsal fiktivní příběh
stále více,“ popisuje takřka
o francouzských novinářích,
absurdní začátky bulvární
kteří v době okupace ztratili
restaurace BB Petr Cichoň,
práci a jejichž novou profesí
který takový zájem strávníse stala pekařina. I při tomto
ků rozhodně nečekal.
ZaKlaDatEl.
zaměstnání však nadále
U zrodu značky Bageterie
psali příběhy a zprávy,
Kvalitní
Boulevard stál Petr Cichoň.
ovšem tajně na papír, do ktea čerstvé suroviny
rého balili čerstvě upečené
Bageterie Boulevard je
pečivo. Vydávali tedy jediné necenzurované
koncept občerstvení vycházející z evropzprávy v té době – první bulvár. Na tomto
ské gastronomie převedené do formápříběhu jsme postavili nejen design celého
tu rychlého občerstvení tzv. „exprès
konceptu, novinové ústřižky se objevily na
gourmet“. Ve spolupráci s vyhlášenými
obalech i stěnách v interiéru, ale také samot- šéfkuchaři pravidelně připravuje
ný název - tehdy ještě Boulevard Crocodille.
sezónní nabídku Chef Menu, Fit Calories
První restauraci jsme otevřeli v pražských
a Spécialité du Chef. Vedle šéfkuchařů
Dejvicích v roce 2003. A mělo to úspěch.
prestižních pražských i regionálních podLidi to bavilo. Vedle nabídky čerstvých
niků spolupracuje i s šéfkuchaři michea zapečených baget, kávy, salátů a ostatních
linských restaurací například z Francie
produktů se těšili na články, které glosovaly
a Itálie. Zakládá si na kvalitních, čersaktuální politická a společenská témata.
tvých surovinách a také kombinacích,
A nás to bavilo také,“ vysvětluje Petr Cichoň, které bychom často čekali jen v luxusních
zakladatel Bageterie Boulevard.
restauracích. RED
06/2018 l 55
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HOTEL STUDÁNKA****

HOTEL WELLNESS KONGRES VOLNÝ ČAS
„Nuda je to jediné, co u nás neprožijete!“

Ubytování **** 100 lůžek
Gastronomické zážitky
Kongresové a wellness služby
Kapacita sálů: 6, 12, 25, 80, 250 osob
Rodinná atmosféra, krásná příroda
Sportovní vyžití pro celou rodinu
Svatby, semináře, prezentace
Teambuildingy, outdoor aktivity

Matrix_1_1_A181002880.indd
42_57_PT_06.indd 56
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Letovisko Studánka 505
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika
Recepce tel. +420 494 389 200
E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
GPS: 50.168888. 16.32057
www.hotelstudanka.cz

05.06.2018
12.06.2018 21:51:03
17:44:19

51:03

^L
^L
Letní^Liberec
Letní^Liberec
Léto ve městě
pod Ještědem
Léto ve městě
Pláž
na náměstí
otevře 29. 6. s programem
pod
Ještědem

1/8 Slam Poetry Battle – Liberec vs. Plzeň – špičkoví slameři

12/7 Bohemia JazzFest

Každý čtvrtek odpoledne komentované prohlídky
15/9 Oslavy 45. narozenin Ještědu (vrchol Ještědu a ski areál)
„Století osmiček v Liberci“ a každý pátek
vpodvečer dětské prohlídky „S rytířem“.
Každý čtvrtek odpoledne komentované prohlídky
„Století osmiček v Liberci“ a každý pátek
Více na www.visitliberec.eu
vpodvečer dětské prohlídky „S rytířem“.

„Jedeme na prázdniny“. Letní drinky na písku
s výhledem na novorenesanční radnici si můžete
Pláž na náměstí otevře 29. 6. s programem
dát až do 19. srpna. Koncert 21. srpna zahájí
„Jedeme na prázdniny“. Letní drinky na písku
výstavu „Jednadvacátého“, která připomene rok
s výhledem na novorenesanční radnici si můžete
68 v Liberci. Pondělky budou patřit hudbě a poezii,
dát až do 19. srpna. Koncert 21. srpna zahájí
úterky dixielandu a dechovce, středy folku a rocku,
výstavu „Jednadvacátého“, která připomene rok
v neděli vychutnáte jazz.
68 v Liberci. Pondělky budou patřit hudbě a poezii,
úterky dixielandu a dechovce, středy folku a rocku,
7/7 a 14/7 Open-air představení Naivního divadla
v neděli vychutnáte jazz.
20/7 a 17/8 Tančírna na náměstí
7/7 a 14/7 Open-air představení Naivního divadla
27–30/7 Benátská! letos více než 40 kapel mezi jinými:
12/7 Bohemia JazzFest
Bonnie Tyler, Guano Apes, Marie Rottrová
20/7 a 17/8 Tančírna na náměstí
nebo Jaromír Nohavica (areál Vesec)
27–30/7 Benátská! letos více než 40 kapel mezi jinými:
Bonnie Tyler, Guano Apes, Marie Rottrová
nebo Jaromír Nohavica (areál Vesec)
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se utkají na pláži

9–11/8 Zeppelin tour 2018
1/8 Slam Poetry Battle – Liberec vs. Plzeň – špičkoví slameři
15–16/8 Setkání flašinetářů
se utkají na pláži
19/8 Stadtkapelle Baunach – špičková bavorská dechovka
9–11/8 Zeppelin tour 2018
21–30/8 výstava „Jednadvacátého“
15–16/8 Setkání flašinetářů
od 27/8 projekt České filharmonie „Má vlast“
19/8 Stadtkapelle Baunach – špičková bavorská dechovka
na libereckém nádraží
21–30/8 výstava „Jednadvacátého“
31/8 Festival menšin
od 27/8 projekt České filharmonie „Má vlast“
1/9 Liberecký festival piva
na libereckém nádraží
7–8/9 Létofest s koncertem kapely Kabát (liberecké letiště)
31/8 Festival menšin
8/9 Den evropského dědictví a Big Band Jam
1/9 Liberecký festival piva
15/9 Oslavy 45. narozenin Ještědu (vrchol Ještědu a ski areál)
7–8/9 Létofest s koncertem kapely Kabát (liberecké letiště)
8/9 Den evropského dědictví a Big Band Jam

Více na www.visitliberec.eu
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Lázeňská renesance
České lázně jsou čím dál častějším
cílem turistů. Loni se u léčivých pramenů
rekreovalo 855 tisíc hostů, což bylo
o 20 procent víc než v roce 2012

2015

2016

839 127

2014

780 122

2013

2017

Předvánoční hon na lázně
Slibným znamením pro letošní sezonu byl
zájem o lázně před koncem loňského roku.
„V předvánočním období jsme zaznamenali oproti roku 2016 nárůst o 41 procent
v prodejích pobytových poukazů. Řada
obdarovaných je začne čerpat už na jaře, což
bude mít samozřejmě značný vliv na obsazenost hotelů. Navíc aktuální trend, kdy si
Češi dopřávají více tuzemských dovolených
v průběhu roku, naznačuje, že obsazenost
lázeňských měst bude v průběhu roku 2018
velmi vyvážená,“ upozorňuje Richard Šipoš.
Do lázní míří stále víc samoplátců a mladých hostů. Lázeňské procedury si ve větším
počtu dopřávají ženy. „Lázně Teplice nad Bečvou zaznamenaly za první čtvrtletí roku 2018
celkem sedmiprocentní nárůst v počtu přenocování u klientů samoplátců oproti stejnému
období loňského roku. U klientů přijíždějících
přes zdravotní pojišťovny to je nárůst o čtyři
procenta,“ řekla Sabina Kodlová, obchodní
ředitelka Lázní Teplice nad Bečvou.
Kromě speciálních časově omezených
pobytových nabídek podle ní klienti vyhledávají především klasické léčebné pobyty
zaměřené na léčbu srdce, vysokého tlaku,
křečových žil, ale i pohybového aparátu.
„Lázně Teplice nad Bečvou se zaměřují především na tuzemskou klientelu. Co se týká
skladby klientů, převažují ženy s podílem
60 procent. Mladší generace přijíždí na
kratší relaxační víkendové pobyty,“ dodala
Sabina Kodlová.
Lázně Teplice nad Bečvou patří mezi
nejstarší tuzemské lázně. Letos v květnu
zahájily svoji 465. lázeňskou sezonu.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

2012

732 276

Návštěvnost lázní
v Česku
742 281

Nejoblíbenější jsou lázně v Karlovarském
kraji, který je proslulý nejen Karlovými
Vary. Nacházejí se v něm i Mariánské
Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart
a Jáchymov. Spolu s léčivými prameny
je kraj bohatý i na přírodní minerální
vody. „Cestovní ruch je v Karlovarském
kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví.
Lázeňství udělalo z tohoto regionu cílovou
destinaci pro řadu hostů z Česka i z ciziny.
V minulém roce přijelo do tamních lázní
522 tisíc hostů, převážně ze zahraničí,“
navázala místopředsedkyně ČSÚ Eva
Krumpová.
Pozitivní trend pokračuje i v prvním čtvrtletí letošního roku, kdy lázně
navštívilo 197 543 hostů. To bylo o téměř
dvacet tisíc návštěvníků více než za stejné období loňského roku. Podle odhadů

745 935

Vary vedou

bude letošní lázeňská sezona rekordní
a počet hostů by se mohl dostat přes
devět set tisíc.
„Za první čtyři měsíce letošního roku
jsme v prodejích lázeňských pobytů
zaznamenali 19procentní nárůst. Celoročně pak očekáváme o zhruba
15 procent více hostů než v loňském
roce. Lidi do lázní táhne zejména příznivá ekonomická situace a sílící uvědomění, že lázně jsou velice účinnou prevencí
proti nejrůznějším nemocem. V nemalé
míře pomáhají prevenci moderních civilizačních chorob způsobených zejména
nepřiměřeným množstvím stresu,“
popsal Richard Šipoš z portálu Spa.cz,
který se specializuje na prodej lázeňských a relaxačních pobytů.

710 858

Č

eským lázním se daří. A vděčí za to
z větší části tuzemským návštěvníkům. Mezi lázeňskými klienty
mírně převažovali čeští hosté, jejichž počet
neustále roste.
Necelých 47 procent zaujímali turisté ze
zahraničí. „Největší zájem o české lázně mají
Němci. V loňském roce jich do lázeňských
ubytovacích zařízení přijelo 199 tisíc. Z Ruska dorazilo 65 tisíc hostů. A na třetí pozici se
umístil Tchaj-wan s 18 tisíci hosty,“ doplňuje
Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky
cestovního ruchu ČSÚ. Hosté vloni strávili
v lázních celkem 7,4 milionu nocí.
K návštěvě lázní si lidé nejčastěji vybírají
třetí čtvrtletí roku, celých 28 procent přenocování vloni připadlo právě na tento kvartál.
Obdobně tomu bylo i v letech předchozích.
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Č

eská horská střediska bývají turisty
často srovnávána s těmi rakouskými
nebo švýcarskými. A nevycházejí
z toho právě dobře. Ať už kvůli frontám
u vleků nebo mizerné kvalitě ubytování, ta
zůstává největší slabinou českých hor.
Zástupci horských středisek však namítají, že mají výrazně horší podmínky než jejich
konkurence v alpských zemích. A volají po
zavedení zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu nebo alespoň přípravě jeho základních principů. „Jasná pravidla by rozvoji
horských středisek prospěla nejvíce,“ říká
Libor Knot, prezident Asociace horských
středisek.
Při stanovení pravidel podle něj musí
sehrát důležitou roli stát. „Chceme, aby
byl cestovní ruch vnímán jako průmyslové
odvětví, protože přináší zaměstnanost v pří-

A181002905

hraničních regionech a významně přispívá
do veřejných rozpočtů,“ říká Libor Knot.

Platit dobrovolně? Nesmysl
Právě chybějící zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu komplikuje českým horským
střediskům život nejvíc. Má ho přitom celá
řada zemí, ve kterých se aktivně provozují

Horský cestovní ruch
Patří k důležitým odvětvím české ekonomiky, střediska se 1,2 procenty podílejí
na tvorbě HDP, spotřeba v nich se blíží
30 miliardám korun. Do veřejných rozpočtů
přinášejí ročně 12,6 miliardy korun a tvoří
téměř 45 tisíc pracovních úvazků.

Zákon sloučí poplatky
Horská střediska ze svých finančních prostředků upravují tratě pro běžecké lyžování,
financují provoz skibusů mezi lyžařskými
areály či zajišťují propagaci regionu, což
jsou nevýdělečné služby, které slouží všem
zainteresovaným.
„Pokud by SkiResort odmítl tyto služby
financovat, pocítí to na odlivu návštěvníků celý region. Nespokojenost návštěvníků by se pak jistě projevila i v situaci,
když by návštěvník neměl upravenou
běžeckou trať, což jsou skutečnosti, které
považuje za naprostý standard,“ upozornil Petr Hynek, jednatel SkiResortu
Černá Hora–Pec.
Částečné změny ve financování cestovního ruchu v horských regionech by měla
přinést chystaná novela zákona o místních
poplatcích, která by měla sjednotit rekreační
poplatky s poplatky z ubytovacích zařízení
do jediného poplatku z pobytu. Zároveň by
měla nabídnout větší kompetence pro obce
a starosty při vybírání poplatků.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Martin Pinkas

Podnikání na horách:
chybí zákon
Majitelé českých horských středisek
pokukují po rakouských zkušenostech.
Chtějí vybírat povinné poplatky

sportovně rekreační aktivity – Rakousko,
Itálie, Francie, Slovinsko i Slovensko.
Díky obdobnému zákonu v Tyrolsku
přispívají všechny subjekty v regionu
zainteresované v cestovním ruchu povinně
do společné kasy. Z ní se pak prostředky
systémově investují do obcí či místních organizací cestovního ruchu a umožňují rozvoj
regionu, propagaci oblasti, či financování
některých služeb, jako jsou skibusy nebo
úprava běžeckých tratí.
„Každý rok odevzdávají všichni účastníci
turistického ruchu určitý podíl z příjmů
Asociaci cestovního ruchu,“ popisuje fungování rakouského zákona starosta Seefeldu
v Tyrolsku Werner Frießer. „Je naprosto
klíčové, že je to u nás upraveno zákonem,
protože dobrovolně by příspěvky nikdo
neplatil,“ dodává Elias Walser, ředitel Olympiaregion Seefeld v Tyrolsku.
Jeho roční rozpočet je díky tomu zhruba
230 milionů korun, z nichž zhruba 130 milionů je určených pro marketingové účely.
Pro srovnání, agentura CzechTourism
měla v roce 2017 pro marketingové aktivity
k dispozici zhruba 250 milionů korun.
Jedno horské středisko v Rakousku má tak
podle asociace na propagaci podobné prostředky, jaké má celá Česká republika.
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Chalupy jdou na dračku
Zájem Čechů o klidnou dovolenou
v tuzemsku šroubuje nahoru ceny chat a chalup.
Ty za poslední roky vzrostly o desítky procent

Na víkend ideální
Silná poptávka ze strany pražské a brněnské klientely ovlivňuje ceny „víkendových“
nemovitostí v blízkosti těchto měst. Ve Středočeském a Jihomoravském kraji stouply
v období let 2015 až 2017 ceny chat a chalup
přibližně o 30 procent. A podražily i vzdálenější rekreační lokality.
„Ze zmíněných tří let jsme zaznamenali
největší nárůst cen chat a chalup během
toho posledního, tedy 2017, kdy ceny srovnatelných nemovitostí vzrostly až o 20 procent
oproti roku 2016,“ popisuje situaci v okolí
Prahy Jan Bareš, oblastní manažer pro Středočeský kraj společnosti M&M reality, která
cenovou analýzu vytvořila.
V blízkosti Brna se nejlépe prodávají chaty
a chalupy v hodnotě zhruba 900 tisíc korun,
které nejsou od města vzdálenější než 50
kilometrů. Mezi žádané lokality ze strany
brněnské klientely patří Vysočina, Žďárské
vrchy a okolí novomlýnských nádrží. „Klien-

ti vítají možnost většího volnočasového vyžití v blízkém okolí chalupy, například cyklostezky, možnost rybaření, naučné stesky
a podobně,“ konstatuje Jarmila Odehnalová,
oblastní manažerka pro Jihomoravský kraj
společnosti M&M reality.

Skok o 20 procent
Výrazný, zhruba třicetiprocentní nárůst cen
chat a chalup ukázaly prodeje těchto nemovitostí také v Pardubickém, Karlovarském
a Zlínském kraji, a ještě vyšší v Královéhradeckém kraji, kde ale statistiku ovlivňují
rekreační objekty v nejžádanějších horských
lokalitách.
Také v některých žádaných rekreačních
lokalitách Jihočeského kraje vrostly ceny
nemovitostí zhruba o 20 procent. Chalupa
o velikosti 80 metrů se zahradou o rozloze
450 metrů čtverečních, která se v současnosti prodává za 1,2 milionu, by před třemi
roky byla o 200 tisíc levnější.

„Během roku 2017
ceny srovnatelných
nemovitostí vzrostly
až o 20 procent oproti
roku 2016,“ Jan Bareš,
M&M reality.

Drahé Krkonoše
V Krkonoších, tedy nejdražších tuzemských
horách, se průměrná cena za metr čtvereční pohybuje mezi 80 a 90 tisíci korunami.
Vyšší pořizovací náklady tam ale majitelé
mohou kompenzovat formou krátkodobých
pronájmů.
Z horských lokalit mají Češi největší zájem
o velké lyžařské areály a jejich okolí. Nejžádanější jsou Špindlerův Mlýn, Rokytnice
nad Jizerou a Černá hora–Pec. Také ceny
horských nemovitostí rostou, nahrává tomu
vývoj celého realitního trhu i další jevy, jako
jsou stoupající poptávka po ubytovacích
kapacitách, zlepšující se kvalita českých
lyžařských středisek i boom krátkodobých
pronájmů,“ dodává Jan Bareš.
V Krkonoších, ale i v dalších tuzemských
horských lokalitách je obecně velká poptávka
jak po menších rekreačních bytech v novostavbách, tak i po původních chalupách. Pokud
jsou nemovitosti v dobrém stavu, velmi dobře
se pronajímají zájemcům o zimní dovolenou.
Ti se cenově dostanou na nižší částky než při
ubytování v hotelech a pro majitele rekreačních nemovitostí je to zajímavý příjem.
Apartmán 2 + kk s ubytovací kapacitou
pro čtyři až pět osob ve Špindlerově Mlýně
se dá během hlavní lyžařské sezony pronajímat za 2500 až 3500 korun, v Peci pod
Sněžkou za 2000 až 3000 korun a v Rokytnici nad Jizerou za 1500 až 2000 korun za
jednu noc.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Martin Přibyl

J

eště před několika lety se zdálo, že
chataři a chalupáři v Česku jsou druh
určený k vyhynutí. Jenže exotické
dálky se už mnoha tuzemským turistům
přejedly, a tak se vracejí do klidu českých
luhů a hájů.
Na cenách chat a chalup je to znát. V oblíbených rekreačních lokalitách vzrostly za
poslední tři roky až o 40 procent. Nejvyšší
nárůst zaznamenaly některé horské oblasti
a také nejoblíbenější chatařské lokality
s dobrou dostupností z Prahy a Brna.
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Mechanické a elektronické
bezpečnostní systémy od společnosti EVVA

4KS

Přehled výhod 4KS
pro komplexně strukturované
uzamykací systémy
s bezpružinovou technologií
v modulovém provedení (SYMO)

Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost
Systém se čtyřmi drážkami splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a nejtvrdší podmínky použití. Platnost patentu do roku 2035.

AirKey

Xesar

tak dynamický, jako potřeby zákazníků. Při použití systému AirKey
se klíč zasílá prostřednictvím internetu. Po celém světe během
několika málo vteřin. Všechna data jsou spolehlivě ukládána
v zabezpečeném výpočetním středisku společnosti EVVA.

Rozmanitá škála produktů, nadčasově krásný design a virtuální síť
- toto všechno nabízí elektronický uzamykací systém Xesar.
Plus flexibilní platební systém díky kreditům KeyCredit.
www.evva.cz

Jednoduše inteligentní
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Hlídání psů Karlovy Vary

BETTČINA SALAŠ
www.bettcina-salas.cz

tel.: 602 424 232
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FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Město leží v kotlině moravskoslezských Beskyd a je obklopeno
malebnou krajinou s bájnou horou Radhošť. Na přilehlých
Horečkách můžete navštívit skokanský areál Jiřího Rašky,
Naučnou stezku Beskydské nebe, některou z akcí v přírodním
amfiteátru nebo se jen tak procházet či projet na kole. Ve městě
najdete jeden z nejhezčích aquaparků s vodními atrakcemi
a v těsné blízkosti autokemp.
V letních měsících se každoročně koná spousta kulturních akcí
na náměstí, v amfiteátru na Horečkách nebo v autokempu.

Turistické
informační centrum
Frenštát
pod Radhoštěm
tel.: 556 836 916
e-mail: ic@mufrenstat
www.frenstat.info
www.mufrenstat.cz

Frenštát_1_2_š_A181002904.indd
1
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ZVEME VÁS NA:
14. 7.
Horečky Fest 2018 /od 12:00/
amfiteátr na Horečkách
28. 7.
Gulášové slavnosti /od 9:30/ autokemp
4. 8.
Svátek dřeva /od 9:00/ amfiteátr na Horečkách/
koncert na závěr BERÁNCI a VLCI
10. 8.
Roman Horký a Kamelot /19:30/ koncert/autokemp
11. 8.
GASTROFESTIVAL /amfiteátr na Horečkách
17. - 19. 8. VII. Memoriál Jiřího Rašky /areál J. Rašky
17. 8.
Skipjack + Comar /19:30/ náměstí
25. 8.
Frenštátské slavnosti /náměstí
31. 8.–2. 9. Renault Continental B7 /mistrovství ČR
v horském maratonu

08.06.2018 11:11:53
14:16:10
13.06.2018

:16:10
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Pět trumfů malých e-shopů?
1. AutenticitA

Malí obchodníci bodují
na internetu
Poprvé v historii přesáhl
počet e-shopů v Česku hranici 40 tisíc.
V přepočtu na obyvatele máme nejvíce
online obchodů ze všech států EU

FOTO: Shutterstock.com

L

Autenticita je věc, se kterou si stále více
lámou hlavu marketéři velkých značek.
Ty malé nad ní nemusí dumat, mají ji
zkrátka v sobě. A jejich zákazníci to vědí
a cítí to. Je to podobné jako nedávný
návrat do menších specializovaných
obchůdků, jejich upřednostňování před
nákupními centry. Stejně tak i na internetu v současnosti začíná stále více lidí
nakupovat v menších obchodech.

2. Lidskost
Češi se postupně naučili vnímat element
„volby penězi“. Mnohem více přemýšlejí nad tím, komu platí a jestli jejich
platba pomáhá dobré věci. V případě
malých e-shopů je tak každé zakoupené
zboží vlastně příspěvkem na jejich další
provoz a poděkováním za odvahu jejich
majitelům.

3. komunikAce

oni v ČR přibylo meziročně 3900
online obchodů na celkem 40 100,
ukazují údaje portálu Heureka.cz.
Stále více kamenných řetězců nyní začíná
prodávat na internetu. Loni to byl například Lidl, Humanic, IKEA, letos začne dm
drogerie.
„Letos očekávám meziroční nárůst
o 5,4 procenta. Předpokládám, že růst
bude pokračovat a do tří let počet e-shopů
přesáhne 50 tisíc,“ dodal ředitel společnosti
Shoptet Miroslav Uďan.

Klientelu si noví podnikatelé přes vlastnoručně sestavené e-shopy dokážou najít
poměrně rychle. Zákazníci se totiž stále častěji shodují na tom, že například cena u nich
při nákupu nehraje takovou roli jako celkový
pocit z nákupu a znalost příběhu, který za
produkty stojí.
České „nadšenecké“ e-shopy by tak v součtu mohly letos dosáhnout podle Webnode
obratů v řádech nižších stovek milionů
a vzniknout by jich mohla až tisícovka.

U malých e-shopů se v případě jakéhokoli problému či nejasnosti obracíte
přímo na jejich majitele. Tedy na ty,
kteří jsou s největší pravděpodobností
výrobci produktů nebo mají skvělý přehled o tom, co prodávají. Odpadá složitá
komunikace se zákaznickými centry,
k ruce je hned ten nejpovolanější, který
může individuálně a okamžitě reagovat
na vaše další přání. Tohle žádný velký
e-shop nenabídne.

Barvité příběhy

Impozantní čísla

4. nAdšení

Podíl českých internetových obchodů
na maloobchodních tržbách loni poprvé
překročil deset procent. V roce 2017 stouply
tržby e-shopů o 18 procent na 115 miliard korun, vyplývá z údajů asociace pro
elektronickou komerci a srovnávače cen
Heureka.cz.
Podle údajů E-commerce Europe za rok
2016 patří ČR mezi země s největším podílem online nákupů v Evropě. Žebříček vede
Dánsko s podílem 24 procent, na druhém
místě je Velká Británie (20,9 procenta).
Následují Německo (11,2 procenta), Irsko
(10,2 procenta) a Česko. Nejmenší podíl
v maloobchodu mají e-shopy v Bulharsku,
kde to je 1,3 procenta.

Žít se zapáleným e-shopistou jeho příběh, být s ním v kontaktu přes sociální
sítě, radit a pomáhat mu s laděním jeho
produktu. Vědět, že na jeho úspěchu je
i náš malý otisk. Zejména mladší generace v tom vidí stále větší hodnotu. Je to
prostě o sdílení radosti, říkají fanoušci
malých e-shopů. Takhle vzniká loajalita.
Zákazníci totiž mají pocit, že úspěch
malé prodejny je i jejich úspěchem.

Jedněmi z tahounů tohoto trendu jsou u nás
– podobně jako ve světě – malí provozovatelé. Rostou o řád vyšším tempem než velcí
zavedení hráči. Jak je to možné? Vysvětlení
je nasnadě, založit si e-shop je zásluhou
kvalitních dodavatelů e-shopových zařízení
stále jednodušší.
„Mnohem častěji než v minulosti se
setkáváme s lidmi, kteří po dvaceti letech
v práci řekli pomyslné a dost a začali dělat
to, co je naplňuje. Vaří marmelády, vyrábějí deskové hry, šijí hračky a prodávají je
svépomocí pod vlastní značkou na vlastnoručně sestaveném e-shopu,“ říká Slawomír Budziak z e-commerce společnosti
Webnode, jejíž platformu využilo již přes 30
milionů klientů.

5. originALitA
Nejkrásnější na tom všem je, že naprostou většinu produktů, které na malých
a středních e-shopech kupujete, byste
jinde hledali zcela marně.
Zdroj: Webnode

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Kriminalita na síti:
hon na roboty
Hackeři dosud mohli hlavně ukrást
peníze z konta nebo sebrat data.
S nástupem robotů a věcí propojených
přes internet mohou škodit více

K

ybernetická bezpečnost je pro firmy
důležitým tématem řadu let. S nástupem moderních technologií, včetně
Průmyslu 4.0, robotizace a internetu věcí
(IoT), ale její význam ještě dramaticky roste.
Zásah hackerů by totiž nejen mohl připravit
firmu o peníze z účtu nebo o cenná data, ale
také zastavit robotizovanou výrobu nebo
i fungování výrobků propojených v rámci
IoT.
Podle Zdeňka Kolíbala z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty
strojního inženýrství VUT v Brně je nezbytné, aby si průmyslové firmy přechod k širší
digitalizaci důsledně ochránily. „Bezpečnostní nedostatky mohou vést k ohrožení
know-how dané společnosti,“ říká.
Firmy si důsledky těchto hrozeb začínají uvědomovat. „Krádež know-how při
nedostatečném zabezpečení samozřejmě
možná je. Proto se na předcházení takovým incidentům patřičně soustřeďujeme,“
konstatuje Radek Tomaňa, vedoucí odboru
procesního inženýrství koncernu ZKL, jenž
se zabývá výrobou ložisek.

Inovovat a vzdělávat
Průmyslové zabezpečovací systémy budou
kvůli nižší úrovni zabezpečení pro útočníky

v budoucnu větším lákadlem. Ruku v ruce
s tím půjde šíření a prodej dat získaných
těmito útoky.
„Z toho jasně plyne, že mohou být použity
právě pro konkurenci, získání know-how
nebo pro přípravu jiného útoku většího
rozsahu. To všechno může vést k vysokým
ztrátám. Je tedy třeba neustále inovovat
systémy a vzdělávat zaměstnance, kteří mají
kybernetickou bezpečnost ve své pracovní
náplni,“ varoval odborník na kybernetickou
bezpečnost Jaroslav Otcovský ze společnosti
Asseco Solutions.
Hrozby rostou s tím, jak při postupné
modernizaci začínají být stroje v průmyslo-

„Průmyslové
zabezpečovací systémy
budou kvůli nižší
úrovni zabezpečení pro
útočníky v budoucnu
větším lákadlem,“ říká
Jaroslav Otcovský.

vých firmách napojeny na IT infrastrukturu
nebo přímo k internetu. „V průmyslovém
odvětví je bohužel ještě jedno velké riziko,
a tím je velmi malá pozornost, která je těmto
hrozbám věnována. Neméně závažným problémem je nedostatečné celkové zabezpečení i přes zvýšená rizika útoku,“ upozorňuje
Jaroslav Otcovský.
Podle průzkumu společnosti Kaspersky
Lab byla v loňském roce napadena více než
třetina bezpečnostních systémů v evropských průmyslových firmách. Podle nejnovější statistiky Europolu má s kyberútoky
zkušenost dokonce 80 procent podniků ze
starého kontinentu. Například ve finančních
službách se za posledních pět let počet těchto útoků celosvětově ztrojnásobil. I některé
pojišťovny již začaly firmám či obyčejným
uživatelům nabízet speciální pojištění kybernetických rizik.
Česká policie se loni zabývala 6424 případy kybernetické kriminality, což je
o 1080 případů více než v roce 2016. Například podle nedávno zveřejněných výsledků
výzkumu společnosti PwC byla v posledních
dvou letech terčem počítačové kriminality
každá čtvrtá česká firma.
„Doposud jsme zaznamenali pouze obecně známé problémy s napadením prostřed-
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Testování firem

PŘITuHuJE. Podle společnosti PwC byla
v posledních dvou letech terčem počítačové
kriminality každá čtvrtá česká firma.

FOTO: Shutterstock.com

Vývoj kyberkriminality v ČR
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Formy kyberútoků se přitom neustále vyvíjejí. „Před lety šlo hlavně o vydírání, snahu
získat data a prodat je na černém trhu. Dnes
jsou realizovány útoky zvláště na velké společnosti, kterými se u nás hlavně zabýváme,
na jiné úrovni. Jsou koordinované, probíhají
na více frontách a často hraničí až s kyberterorismem,“ glosuje současnou situaci Michal
Merta, odborník na bezpečnost ze společnosti Accenture.
„Jejich cílem je firmám uškodit, finančně
i lidsky, a někdy dokonce ohrozit velký počet
civilistů. Útočníci se například chtějí dostat
k ovládání elektráren, velké pole působnosti
jim skýtají propojená zařízení a rozvíjející
se oblast internetu věcí,“ vysvětluje Michal
Merta.
Hrozbou se podle něj může stát i obyčejné
kancelářské vybavení. „Aktuálně řešíme
zajímavou zakázku pro jednu nadnárodní
společnost,“ říká Michal Merta. „Konkrétně

2195

Nástup kyberterorismu

1502

nictvím e-mailových virových infiltrací.
Díky dobře vybudovanému antivirovému
zabezpečení a zálohování všech strategických dat korporace jsme ale nebyli zmiňovanými útoky nijak vážně ohroženi,“ uvedl
Radek Tomaňa.

jim radíme s výběrem multifunkční chytré
tiskárny. Svého favorita nám sem totiž přivezli, moji lidé se v něm pár dnů vrtali, a to
nejenom v jeho softwaru, ale i v hardwaru,
a nakonec nastavili, aby se každý skenovaný
dokument odesílal na jejich e-mail. Dokonce
objevili i skrytý mikrofon v ovládacím
panelu, tedy mohli vzdáleně nahrávat zvuk
v okolí. V podstatě tak z té tiskárny mohli
udělat odposlouchávací zařízení. Nebylo to
ani moc těžké, pouze k tomu využili informace běžně dostupné na internetu,“ popsal
Michal Merta, jaké škody by na podobném
zařízení mohl napáchat zkušený hacker.
Připravit se na kybernetické útoky přitom
není pro podniky lehké. „Firmy musejí
fungovat na bezpečných základech, neustále
testovat svou odolnost a hledat svá slabá
místa, a navíc investovat do nejmodernějších technologií tak, aby se nenechaly předběhnout hackery,“ shrnuje Michal Merta.
Rostoucímu vlivu kyberzločinu na fungování podniků je možné čelit především
vzděláváním, a to nejen IT odborníků, ale
také lidí, kteří techniku ve firmách rutinně
využívají. „Je třeba, aby běžní uživatelé
získali povědomí o tom, co je z hlediska IT
bezpečnosti rizikové a přizpůsobili tomu své
návyky. Převážnou většinu problémů totiž
stále způsobuje neznalost nebo neopatrnost
lidí, díky čemuž uspějí i celkem primitivní
techniky některých útočníků,“ říká Jan
Dvořák z Počítačové školy Gopas.

Čeští odborníci se přitom na boji s kyberzločinem podílejí výrazným způsobem.
Na pražském Chodově se nachází jedno
ze čtyř světových Cyber Fusion Center
společnosti Accenture, jehož zaměstnanci testují bezpečnostní systémy firem
z celého světa. Náplní jejich práce je etický
způsob hackingu, kdy se snaží dostat
k citlivým datům klientů a upozornit je na
potenciální rizika.
Součástí jejich činnosti je také sociální inženýrství a phishing, které často předcházejí
fyzickému testování systémů firmy. „Provádíme testovací telefonáty a naše úspěšnost
je bohužel obrovská,“ říká Michal Merta.
„Samozřejmě vždy záleží na schopnostech
našeho člověka, ženy bývají například
důvěryhodnější, a proto i úspěšnější. Lidem
na druhém konci telefonu nic neulehčujeme,
nasazujeme na ně zkoušející, kteří znají
lokální prostředí, mají odpovídající přízvuk
a podobně. Dopředu si uděláme průzkum na
sociálních sítích a jiných zdrojích a získané
informace použijeme k získání citlivých
informací,“ popisuje Michal Merta.
Rostoucí význam přikládají boji s kyberzločinem také v regionech. Například
odborníci z brněnských univerzit a Regionální hospodářské komory (RHK) Brno
budou spolupracovat s Národním úřadem
pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podepsali memorandum, které se týká
kybernetické bezpečnosti.
„Kyberbezpečnost se vzhledem k významu důvěrnosti, dostupnosti a integrity
počítačových systémů a informačních sítí
pro fungování moderní společnosti stala
v průběhu posledního desetiletí jednou
z významných a dynamicky se rozvíjejících
oblastí výzkumu a podnikání,“ uvedl předseda představenstva RHK Brno Ladislav
Chodák.
V Brně sídlí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
i Masarykova univerzita a Vysoké učení
technické v Brně, tedy školy, které dnes
memorandum podepsaly.
„Zajištění kyberbezpečnosti je podmínkou správného fungování mnoha lidských
činností. Bez dnešní úzké spolupráce není
možné zajistit kvalitní bezpečnost našeho
budoucího světa,“ uvedl Dušan Navrátil,
ředitel NÚKIB.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zdroj: Policie ČR
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Zákazník jako zločinec
České e-shopy se brání plánům
Evropské komise ověřovat platby
při nákupech na internetu pomocí otisků prstů

Bezpečnost ano, šikana ne
Celkem 27 evropských subjektů z řad e-commerce sféry v čele s nadnárodními
asociacemi proto nedávno zaslalo společné
prohlášení předsedovi Evropské komise
Jeanu-Claudu Junckerovi. Žádají úpravy
návrhu regulačních technických norem pro
online platby, který by v současné podobě
mohl mít za následek snížení komfortu pro
nakupující, a tím i snížení tržeb pro internetové obchody. K této výzvě se připojila také
Asociace pro elektronickou komerci (APEK),
která zastupuje české e-commerce subjekty.
„Jsme jednoznačně pro zvýšení bezpečnosti plateb na internetu, nicméně je třeba
si uvědomit, že každý další krok, který musí
zákazník provést v průběhu nákupního procesu, má negativní dopad na poměr dokončených transakcí. Proto žádáme Evropskou
komisi o zvážení dalších možností, jak se riziku podvodů s platbami vyhnout,“ komentuje
dopis výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Druhé ověření ohrožuje e-shopy
Návrh Evropské komise, respektive Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA – European Banking Authority), oficiálně tvrdí,
že mu jde o snížení rizika potenciálních podvodů při použití online platebních metod na
internetu. Pro všechny platby, jejichž hodnota přesáhne 30 eur, původně dokonce pouze
deset eur, by podle EBA mělo být vyžadováno druhé ověření zákazníka. Tedy například
po zadání informací o platební kartě by bylo
třeba potvrdit platbu otiskem prstu či jinou
biometrickou variantou ověření.
„Pro zákazníky je přidání dalšího kroku
v rámci objednávkového procesu nepříjemné například u opakovaných nákupů
v jednom e-shopu či u nákupů prostřednictvím mobilního telefonu. Ztratí tak část
komfortu, který nyní internetové obchody
nabízejí. Například při nákupu potravin či
jiného zboží denní spotřeby postrádá takové
opatření smysl,“ dodává Jan Vetyška.
Povinné zadávání biometrických údajů by
představovalo obrovský průlom do oblasti
lidských práv. Organizace, které se zabý-

„Pro zákazníky je
přidání dalšího
kroku v rámci
objednávkového
procesu nepříjemné,“
říká Jan Vetyška
z APEK.

vají ochranou osobních údajů, proto před
plošným zneužíváním těchto citlivých dat
pro komerční účely varují. „Jde samozřejmě
o citlivé údaje a vždy bude otázka, zda tyto
údaje firma potřebuje,“ říká Jan Vobořil,
advokát a výkonný ředitel společnosti Iuridicum Remedium, která se zabývá ochranou
občanských svobod.
Firmy a politici si podle něj zatím
neuvědomují, že ve vztahu k moderním
technologiím by měla být na místě určitá
zdrženlivost. „Osobně preferuji obchodníky,
kteří mě nenutí podepisovat smlouvy biometrickým podpisem, nenahrávají každý hovor,
který s nimi vedu, nesledují mě kamerami,
když překročím práh obchodu,“ popisuje
Jan Vobořil.

Velký bratr tě sleduje
Právě technologie a jejich nadužívání
začínají v některých případech vytvářet
z komerčních i veřejných prostorů místa monitorovaná tak intenzivně, jak bylo v minulosti obvyklé pro vězení. Stírání rozdílu mezi
odsouzenými a „sprostými podezřelými“
pak vytváří ve společnosti řadu etických
problémů a vede k erozi lidských práv.
I z toho důvodu má velká část lidí problém
s poskytováním svých otisků prstů, protože
jejich snímání je tradičně vyhrazeno pro
zločince.
Navíc povinné zavádění biometrické
identifikace představuje jednu z největších
hrozeb pro lidská práva. Biometrické údaje
lze totiž zkopírovat a napodobit. Lidé by tak
velmi snadno mohli přijít o to nejcennější
a nejsvébytnější – svoji identitu.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

J

eště nedávno se snímání otisků prstů
týkalo pouze lidí, kteří se dostali do
křížku se zákonem. Nyní Evropská
unie pod tlakem výrobců technologií, které
umožňují snímat otisky prstů a další biometrické údaje, zvažuje povinné biometrické
potvrzení plateb při nákupech v internetových obchodech.
Bouří se proti tomu nejenom zákazníci,
ale především podnikatelé z řad e-shopů
a dalších subjektů podnikajících na internetu. Kontroverzní opatření by totiž umožnilo
obrovskému množství firem přístup k těm
nejcitlivějším biologickým údajům o jednotlivých lidech a zároveň výrazně zvýšilo
riziko krádeží a ztráty identity.
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Senioři jsou v kurzu.
Pětina chce začít podnikat
Do deseti let se zdvojnásobí počet
podnikatelů starších 60 let.
Dva z deseti českých důchodců
plánují, že rozjedou vlastní byznys

P

roč se senioři vydávají na tenký led
vlastního byznysu? Motivem nejsou
jen peníze, ale i pocit, že jsou prospěšní pro společnost a udržování psychické
a fyzické aktivity. Ukázal to průzkum, který
pro Asociaci malých a středních podniků
a živnostníků (AMSP ČR) provedla výzkumná agentura IPSOS.
Důchodci jsou atraktivní i pro firmy.
Zaměstnavatelé je považují za nadprůměrně schopné pracovníky a oceňují jejich
zkušenosti. Navíc je vnímají jako spolehlivé
a zodpovědné.
„V Česku je populární klišé, že jsou lidé
nad padesát nezaměstnatelní. Firmy prý
nemají o starší generaci zájem. U nás je na
vedoucích pozicích třetina lidí nad 55 let.
Musím říct, že jsou pro nás přínosem – každopádně jsou zodpovědnější než třicetiletí
kluci,“ říká finanční ředitel firmy, která
distribuuje nápoje, Michal Hanzlík.

FOTO: Shutterstock.com

Byznysoví nadšenci
z 90. let míří do penze
Nadšená podnikatelská generace 90. let se
dostává do důchodového věku. Mezi 991
tisíci aktivních OSVČ je dnes už 190 tisíc
podnikatelů starších 61 let. Do deseti let jich
bude v absolutním počtu dokonce dvojnásobek.
Klesající apetit mladé generace potvrzuje
předseda AMSP ČR Karel Havlíček: „Český
podnikatelský stav postupně ztratil tah na
branku. Chybí nám generace nadšenců,
která tu byla v 90. letech. Po dlouhých letech
nesvobody viděli lidé v podnikání lákavý
způsob seberealizace, což už dnes neplatí.“
Proto ubývá mladých podnikatelů do
pětatřiceti let. Zatímco ještě v roce 2016

bylo mladších 36 let 20 procent živnostníků, loni jich bylo už jen 18 procent. V tomto
roce je poprvé větší počet podnikatelů
důchodců než těch, kteří ještě neoslavili 36.
narozeniny.
Lidé starší 55 let se shodují, že jim psychická i fyzická aktivita pomáhá prodloužit život a zlepšuje zdraví. Volný čas sice
nejčastěji tráví turistikou, cestováním,
četbou nebo hlídáním vnoučat, ale chtějí
být aktivní i v zaměstnání nebo podnikání. To jim pomáhá pokrývat životní
náklady, ale udržuje je také v interakci
s lidmi kolem nich a zlepšuje psychickou
kondici.
Čtvrtina lidí v předdůchodovém věku
a 15 procent lidí starších než 64 let dokonce
uvažuje o tom, že začne „na stará kolena“
podnikat. Pokud se do byznysu pustí, očekávají zejména podporu rodiny, ale rovněž
nestranné informace o možnostech a povinnostech spojených s malým a středním
podnikáním.
Senioři chtějí věnovat práci pět až osm hodin denně, nejpreferovanějšími obory podnikání jsou pro ně obchod, administrativa,
pedagogika, drobná výroba a poradenství.

Výkonní a nenahraditelní?
Slova Michala Hanzlíka potvrzuje i zmíněný
průzkum. Až 82 procent malých a středních
firem v ČR lidi starší 55 let zaměstnává.

Podniky přitom dokážou využít jejich zkušeností a dalších předností, protože
45 procent z nich prý dosahuje větší výkonnosti než ostatní zaměstnanci. S ohledem na
mzdy jsou senioři na podnikovém průměru,
shodují se oslovené firmy. Zaměstnavatelé si
skutečně cení jejich zkušeností, spolehlivosti
a zodpovědnosti.
Za slabiny důchodců pak považuji
menší rychlost, vyšší nemocnost a omezenou schopnost pracovat s novými
technologiemi. Šéfové firem si uvědomují, že starší pracovníky nelákají sliby
profesního růstu a komfortu, ale sázejí
na jistotu, dobré osobní vztahy a vzájemný respekt. Zároveň si vycházejí vstříc
ve zkrácených úvazcích, dohodách, ale
i v práci na IČO.
„Udržet seniory v aktivní ekonomické
činnosti se musí stát celospolečenským tématem. Jejich rychlý úbytek jakožto živnostníků
by měl přímý dopad na obslužnost regionů,
neboť jsou základem drobného obchodu, řemesla nebo malého zemědělství,“ říká k tomu
předseda AMSP ČR Karel Havlíček.
„Stejně tak by senioři chyběli i na trhu
práce, neboť jsou nejenom spolehlivou a výkonnou pracovní silou, ale v době minimální
nezaměstnanosti jsou jednoduše nenahraditelní,“ doplňuje Havlíček.
JAKuB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Kréta je ostrov pro
božskou dovolenou
Na největší řecký ostrov míří ti,
kdo hledají slunce, čisté moře,
pláže s modrou vlajkou, památky
a výbornou zdravou kuchyni

Středověké Rethymno
Oblast Rethymno zahrnuje střední část Kréty, jejím hlavním městem je stejnojmenné
historické město Rethymno s renesančním
jádrem. To spolu s Chanií soutěží o poctu
nejkrásnějšího města ostrova. Malebný benátský přístav s majákem lemuje nekonečná
promenáda s řadou kavárniček a taveren.
Celému městu vévodí benátská pevnost.
V uličkách historického centra můžete
objevit původní benátské či turecké domy.
Pobřeží je lemováno krásnými obrovskými
plážemi, které omývá průzračné moře.

Středisko Heraklion
Heraklion je hlavní, největší a turisticky
nejnavštěvovanější město Kréty. V této

oblasti ostrova najdete také nejvíce archeologických památek. Město bylo založeno už
před rokem 2000 př. n. l. v minojské době.
Významnou zdejší památkou jsou ruiny
paláce Knóssos.
Na východ od hlavního města se
o vaši přízeň ucházejí letoviska Gouves
(20 km), Hersonissos (26 km) a Malia
(35 km). Nejrušnější z nich je Hersonissos. Lákadlem jsou především písčité
pláže a zátoky, kde můžete provozovat
řadu vodních sportů.
Pět kilometrů západním směrem od
Heraklionu leží město Amoudara, které bylo
vystavěno jako středisko s mnoha kulturními a zábavními možnostmi. Nejedná se
tedy o původní rybářskou osadu, jako je
tomu ve většině ostatních řeckých středisek.
Najdete tu mnoho restaurací, taveren a obchodů. A rovněž i sedm kilometrů dlouhou
písečnou pláž. Je tak ideálním místem pro
rodiny s dětmi a stejně tak pro mladší generaci – vzhledem k zábavnímu a kulturnímu
využití.

Karibikem. Jeho tyrkysově modré moře,
zlatavý písek, fialové mušle a písečné duny
nebudete chtít opustit.
Dalším letoviskem oblasti je Elounda.
Patří mezi nejluxusnější letoviska v Řecku
a dovolenou tu často tráví smetánka z celého
světa.
Nejjižněji leží letovisko Ierapetra, které
je současně nejjižnějším městem Evropy.
Vzniklo na místě antického přístavu Hierapedra a největšího rozkvětu dosáhlo za vlády
Dórů. Historii připomíná benátská přístavní
pevnost ze 13. století, mešita s minaretem
na náměstí ve staré části města či památky
v Archeologickém muzeu. Dnes moderní
a živé město představuje ideální místo
ke strávení příjemné dovolené, k čemuž
také přispívá příjemné klima celé oblasti
s teplotami o dva až tři stupně vyššími než
na severu ostrova. Navštivte Festos – druhý
největší minojský palác Kréty, trosky paláce
Agia Triada nebo pozůstatky města Gortys,
které bylo za dob Římanů hlavním městem
ostrova.

Lassithi

Krétu si vychutnáte

Lassithi je název nejvýchodnější prefektury ostrova Kréta. Jejím největším městem
je Agios Nikolaos. Živé moderní město
s rušným přístavem, které je známé díky
legendárnímu bezednému jezeru Voulismeni v samém centru města. Lodí se
odsud dostanete na původně pirátský ostrov Spinalonga s benátskou pevností
z 16. století. Plout ale můžete i na ostrov Chrissi, jenž je nazývám krétským

Z ostrova byste neměli odjet, aniž ochutnáte něco z místní kuchyně. Například
krétský sváteční chléb. Zvláštností je kyselá
rybí polévka, salát z lilků s ořechy, skvěle
upravované ryby a mořské plody nebo
jehněčí žebírka na otevřeném rožni. Určitě
ochutnejte i pokrmy z krétského bobu,
kterému říkají koukia (kuťa), nicméně ve
zbytku Evropy jej povětšinou všichni znají
pod názvem fava. RED

DE

FOTO: Shutterstock.com

P

ohádkový a bájný ostrov kraluje Středozemnímu moři. Ze severu ho omývá
Krétské moře (jižní část Egejského moře)
a z jihu Libyjské. Díky své jižní poloze zaručuje
dlouhou a teplou slunečnou sezonu, trvající
od května až do konce října. Nemusíte se tedy
obávat, že svou dovolenou strávíte s deštníkem.
Kréta se pyšní bohatou historií, která sahá
až do šestého tisíciletí př. n. l. Ta souvisí
právě s její polohou, neboť Kréta leží na křižovatce mezi Evropou, Blízkým východem
a Afrikou. Na Krétě se tak promísily kultury
východního Středomoří s vlivy sousedních
oblastí, čímž vznikla jedinečná živoucí
učebnice historie, kterou doslova dýchá
každý kout této překrásné krajiny. A podle
starořeckých mýtů je Kréta považována za
rodiště Dia – vládce olympských bohů.
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Živá voda
Vzpomíná ještě někdo na
nepovedený pokus firmy Opel o SUV,
průměrný model Antara? Těžko.
To Grandland X píše jiný příběh

P

rvní dojem? Jízda velkým autem byla
překvapivě příjemná, měkká, lehce
houpavá. Ovšem to jen na rovinkách
či při poklidném projíždění zatáček. Když
jsem v nich přidal, rázem působilo vysoké
SUV nejistě až rozechvěle.
V tu chvíli se ukázal záměr tvůrců – odpružení bylo nastaveno na komfortní jízdu.
Kdepak, žádná divočina se neplánovala.

Německý originál
Nový Opel Grandland X se ve světové premiéře představil na zářijovém autosalonu
IAA ve Frankfurtu nad Mohanem. Na český
trh byl uveden o měsíc později. Doplnil tak
další dvě menší esúvečka, úspěšnou Mokku
a středně velký Crossland X. Po představení se okamžitě ozvaly hlasy, že je to jen

„okopírovaná“ 3008, což je povedený model
sesterského Peugeotu. Ale to až tak nesedí.
Pozorný fanoušek obou značek by si v interiéru snad všiml jen startovacího tlačítka
či některých světel na přístrojové desce, ty
mají shodné. Ovšem povedenou karoserii
s atraktivním off-road vzhledem ušili designéři německé značky.
Jinak auto stojí na společné platformě
EMP2 od Groupe PSA (sdružuje značky Peugeot, Citroën, DS, Opel a Vauxhall), odsud
pocházejí i motory, přeplňovaná benzinová
dvanáctistovka a dieselová šestnáctistovka
splňující normu Euro 6, a převodovky.

Pro náročné
Testoval jsem vůz v nové, nedávno představené verzi Ultimate. A rovnou musím říci,

že zcela dostál svému jménu. Nabídl vše
měrou vrchovatou, vpravdě ultimativní. Což
mne od výrobce aut pro masový trh docela
zaskočilo, to přiznávám.
Jen malá ochutnávka: stál na 19palcových
kolech z lehké slitiny, vpředu nešlo přehlédnout adaptivní LED AFL světlomety, uvnitř
bodoval navigační systém 5.0 IntelliLink
vybavený dotykovým displejem s osmipalcovou úhlopříčkou. Komfort posádky zvyšovala
ergonomická přední sedadla, prémiový
audiosystém Denon s osmi reproduktory
a subwooferem a moderní asistenční systémy.
To nejlepší se pak skrývalo pod kapotou:
nový turbodiesel 2.0 CDTI. Vznětový motor
byl předurčen spolupracovat s 8stupňovou
automatickou převodovkou (u Opelu ji má
jen model Insignia). Jak jim to šlo?
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KLAME TĚLEM.
Splývající černá střecha Mineral
a namalovaný sloupek C vytvářejí
dojem, že Grandland X je nižší
než ve skutečnosti.

Oproti dosud běžně používané šestistupňové převodovce „osmikvalt“ působil při
řazení neuvěřitelně precizním dojmem. Vše
bylo báječně provázané. Siamská dvojčata
si při poklidném způsobu jízdy rozuměla.
Bylo to samozřejmě také dáno schopností
motoru, rozsahem jeho otáček.

FOTO: Opel

Žádná divočina
Klídek a pohoda. To bych mohl opakovat
po rozvážné týdenní jízdě donekonečna.
Ambice jezdit s Grandlandem X agresivně
mě přešla záhy. Rychle jsem pochopil, že na
to není stavěný. A to i přesto, že svaly měl.
Turbodiesel o výkonu 130 kW/177 k s nejvyšším točivým momentem 400 Nm dovedl
vůz rozpohybovat docela divoce, ale ten se
pak v zatáčkách hodně ošíval.

Na stovku se dostal za devět sekund, na
dálnici s „maximálkou“ 214 km/h dech
neztrácel. Může tahat i přívěsy s hmotností
až 2000 kilogramů. Co se týká spotřeby,
přidejte klidně litr k oficiálně udávané.
Co musím ještě vypíchnout, Grandland
X byl skvěle odhlučněný, což jen souznělo
s jeho celkovým projevem a se zaměřením
nabídnout maximální komfort.

Daň designu

Opel Grandland X 2,0 CDtI
Ultimate

PROVĚŘENÁ KLASIKA. Opel nabídl ve své
novince analogový přístrojový štít a hodně asistenčních systémů (například automatický parkovací
asistent, aktivní hlídání jízdního pruhu, varování
před čelní kolizí).

Motor: vznětový, 1997 cm³
Nejvyšší výkon: 130 kW (177 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3750 ot/min
Nejvyšší rychlost: 214 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 9,1 s
Převodovka: automatická, 8 stupňů
Provozní hmotnost: 1575 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2019 kg
Povolená hmotnost přívěsu
(brzděný/nebrzděný): 2000/750 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):
4477 x 1856 x 1609 mm
Světlá výška: 188 mm
Objem zavazadlového prostoru:
514/1652 dm³
Spotřeba (město, mimo město,
kombinovaná): 5,3/4,5/4,8 l
První cena vozu (akční): 479 900 Kč
(1,2 Turbo; výbava Selection)
Cena testovaného vozu (akční):
871 900 Kč

Ale abych jen nechválil. Vadil mi mizerný
výhled dozadu přes sloupek C, daň designu. Nebo zpropadená funkce startovacího
tlačítka. Musel jsem ho při zapnutí i vypnutí
motoru dlouze držet, jen ťuknout do něj
nestačilo. Ani po týdnu jsem si nezvykl.
Co se týká prostoru, nabídl ho testovaný
vůz dost. Za sebe jsem usadil dva lidi vysoké
190 centimetrů. Kvitovali dostatek místa,
nevadilo jim ani panoramatické střešní okno
zasahující mírně do interiéru (za příplatek
34 tisíc korun). Ocenil jsem i prahy kryté
dveřmi, nehrozilo ušpinění oděvu. Zato
zavazadlový prostor nabídl jen průměrné
hodnoty. Opět daň designu.
I když se Grandland tvářil jako auto do
terénu, klamal. Nenabídl mi pohon 4x4.
K mání je pouze za příplatek elektronický
systém IntelliGrip. Řidič pak může volit

jeden z pěti jízdních režimů – systém adaptuje přenos točivého momentu na poháněná
přední kola, zabraňuje prokluzu kol a pokud
je vůz vybaven automatickou převodovkou,
modifikuje i momenty přeřazování a charakteristiku elektronického pedálu plynu.

Námět k zamyšlení
Takže závěr? Grandland X Ultimate nabízí
vše, co motorista žádá od vlajkové lodi
značky: komfort, kvalitu, skvělou techniku.
Ale pokud podnikáte a nepočítáte v milionech, doporučuji méně vybavenou verzi se
slabším motorem. Zaplatit 479 900 korun
(1,2 Turbo, výbava Selection) nebo 871 900
korun, to už nutí k zamyšlení.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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firmou. Budou hledat „komplexní a efektivs Německem, po dvou s Rakouskem a PolPři samotném studiu mě nejvíc zaujal způsob vedení výuky. Ten byl
Ještě než se vrátíme do zapadlé továrny
ní řešení otázek souvisejících s certifikací
skem a tři se Slovenskem. Nová linka by
na jedné straně náročný z pohledu potřeby zpracování písemných
na nostalgii v Sutici, je potřeba si udělat
výrobků, poskytováním licencí, vyřizovámimo jiné měla nahradit dvě jiná propojení
prací z každého absolvovaného předmětu, na straně druhé byl velmi
v číslech jasněji, protože na první poslech
ním cel a dalších náležitostí a zaručit tak,
o napětí 220 kV. Provozovatel slovenské soupřínosný, protože jsem téměř každý úkol zpracovával na základě reálznějí opravdu monstrózně. Má na ně vliv
že obchody IKEA se na Ukrajině otevřou co
stavy SEPS plánuje kolem roku 2021 ukončit
ných dat z mé společnosti. Velmi jsem ocenil, že čas, který jsem vězejména to, že v Česku jsou výrobny největnejdříve“.
provoz vedení mezi Sokolnicí a Senicí, o pět
noval svým pracím, byl nakonec účelně využit pro řešení současných
ších světových hráčů, například firem Lego
Proč takového povyku, řeknete si. IKEA
let později i severnější spojení Lískovce
problémů v naší společnosti. Nejvíce mě zaujala práce amerických
a Playmobil. Celkem čtveřice největších
již otevírala obchody ve 49 zemích světa,
s Považskou Bystricí. „Koncept českoslolektorů, kteří vyučovali na základě reálných situací, dat a informací ze
zahraničních firem vyrobila vloni v tuzemaniž by se kvůli tomu musel dít cirkus na
venského přeshraničního profilu přenosové
skutečného „byznys života“ společností a nikoli na základě teoreticsku hračky za 6,2 miliardy korun.
vládní úrovni. Jenže vztah řetězce a Kyjeva
soustavy by v období následujících 10 až
kých pouček. Mnohé podklady, které jsem získal během výuky, jsem
Suma 12 miliard také počítá vývoz,
byl v minulosti všelijaký (přes shodu v ba20 let měl již plně přejít výhradně na vedení
již využil ve své manažerské praxi.
ne výrobu v dané zemi, takže jsou v ní
revnosti – žlutá a světle modrá se v podání
s vyšší kapacitou, tedy na napěťovou úroveň
započítány i výrobky, které se do země
IKEA a ukrajinské vlajky téměř neliší). Ten400 kV namísto 220 kV,“ dodala Klímová.
Oceňuji, že vedení školy neopomnělo ani fázi přípravy na výuku. Před
přivezou
například
z
Číny
a
distribuují
dále
tokrát
však
záleží
oběma
stranám
na
tom,
Celý záměr je však teprve na úplném
zahájením samotného MBA studia jsme dostali možnost absolvovat
do Evropy. Ale i optikou těchto faktů je
aby všechno dopadlo dobře.
začátku a ČEPS si uvědomuje, že jde o dloučeský hračkářský byznys v Evropě nezvykle
„Není žádným tajemstvím, že pro IKEA
hodobý projekt, s jehož realizací počítá až
silným pilířem.
je jedním z důležitých faktorů ve hře
kolem roku 2035. Ost
Stavebnice, o kterých byla řeč, už přitom
situace stran korupce na Ukrajině,“ citoval
z trhu málem zmizely. Přežily vlastně jen
časopis Business New Europe švédského
náhodou, tedy přesněji řečeno díky potřebě
velvyslance Martina Hagströma. Řekl to
strojírenské firmy Beneš a Lát. Její tradice
letos v únoru, dva měsíce poté, co řetězec
sahá hluboko do první republiky.Její zaoznámil, že se o vstup do země pokusí
kladatel Josef Beneš padl při pražském popotřetí. „Myslím, že rozhodnutí IKEA
vstání a vdova Anděla Benešová se později
znovu se angažovat na Ukrajině znamená,
vdala za Josefa Láta. Firma tak dodnes nese
že firma vnímá změny poměrů a že si věří,
jméno jejích dvou manželů a vede ji vnuk
že bude schopna fungovat podle svých
Josefa Láta Jan. KER
principů,“ řekl ambasador. DAN

CELé TEXTy NA WEBU TÝDENíKU
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KOMERČNÍ PREZENTACE

ČLOVĚK, MANAŽER ZEJMÉNA, NA SOBĚ MUSÍ POŘÁD
PRACOVAT, DNES PLATÍ SNAD VÍCE NEŽ KDYKOLI,
ŽE KDO CHVÍLI STÁL, JIŽ STOJÍ OPODÁL.
Rozhovor s Mgr. Ivanem Maštálkou, LL. M., studentem manažerského programu MBA VUT v Brně a Univerzity St. Francis, Joliet
V jakém oboru se vlastně pohybujete?
Působím v oblasti ochrany osobních údajů, reputation managementu,
počítačové bezpečnosti – je to dost průřezový obor na hranicích mezi
právem a IT. Naši zákazníci často požadují hodně specifické služby
a my rozhodně nejsme firma ze zlatých stránek. Klienta si spíš hledáme
my, než on nás.
Vystudoval jste práva, krom toho máte LL. M. z univerzity
v Nottinghamu/Masarykovy univerzity v Brně, tak proč ještě
MBA?
Asi bych mohl odpovědět, že je to důsledek české titulománie, ale
důvod je jiný: dnes se musíte stále vzdělávat, pokud možno v různých
oborech, o čemž jsem se přesvědčil už v LLM, kde bylo mnoho
manažerů s MBA. Řekl bych, že ta diverzita vzdělání vám dá hodně
při řešení problémů „out of box“. Druhá věc je, že v dnešní době se
tak nějak očekává, že na sobě stále pracujete - kdo chvíli stál, již stojí
opodál. Už to není jako dříve, že s jednou školou člověk vydržel až
do důchodu. Nadto MBA je spíš o tom jak přistupovat k řešení
problémů a řídit lidi. Není to program, který by studenty zahlcoval
nepotřebným balastem, jen aby se něco učilo.
Proč právě teď?
Jsem ve věku, kdy už znám pár věcí z praxe, ale pořád jsem
ochoten a schopen se něco učit a mám na to čas. Myslím, že
věk tak 30-45 je ideální pro tohle studiu - neteče vám mléko po
bradě, ale zároveň ještě netrpíte syndromem, že už jste
všechno viděl a máte to do penze „za pár“. I věkový
průměr spolužáků tomu odpovídá, tak nějak jsme na
stejné komunikační vlně, což je velká výhoda, když
jste s někým v týmu.
Proč právě MBA v Brně?
Odpověď je jednoduchá: poměrně jedinečné
spojení Vysokého učení technického v Brně
a US univerzity St. Francis. Kvalita programu
je tak garantovaná hned ze dvou stran, jelikož
obě univerzity jsou akreditovány.
Nešlo by to i jinde a třeba levněji?
Ale určitě šlo, když člověku stačí škola se sídlem
v garáži, kdy kvalifikací ředitele je barevná tiskárna
na diplomy. Tady na VUT dostává člověk nejen ten
„papír“, ale opravdu i ty znalosti a „skillset“. Krom
toho kdokoliv ze zaměstnavatelů si může na univerzitě

VUTvBrně_1_1_A181002695.indd
1
74_84_PT_06.indd 77

v USA přímo ověřit, že dotyčný tam studoval a program absolvoval,
což se u nadnárodních nebo US firem často děje. Tedy opravdu máte
vzdělání z univerzity, kterým se lze ohánět. Není to nějaký pochybný
český „MBA kurz“ ze „švidlškoly“, kterému se budou smát
i u nás, natož někde v zahraničí.
Jaké vlastně bylo studium?
V každém případě přínosné a často náročné. Většina vyučujících má
za sebou praxi v podnikatelské sféře i v nadnárodních společnostech,
nejsou to jen vytloukači prázdné akademické slámy z učebnic. To se
projevuje i na způsobu vedení výuky, která je orientována na řešení
praktických problémů, na které jako manažer narazíte. Jestli někoho
baví definice, poučky a biflování se z učebnic, tak to tady rozhodně
nenajde.
Měli jste na některé předměty lektory z USA, jaké to bylo?
Výuka opravdu probíhá (překvapivě) v angličtině a je to vysoce interaktivní
debata. Nebavíme se ale o počasí, ale o tom jak se řídí firma
a vyžaduje se výrazné zapojení i od studentů. Prostě tam nemůžete
sedět jako pecka. Je třeba přemýšlet o problémech a pak to
formulovat do nějakého smysluplného projevu v angličtině.
Během víkendu se do toho člověk snadno dostane, spíš je pak
problém přepnout zase zpátky do češtiny. Druhá věc, lektoři
z USA jsou výrazně orientováni na praktické užití toho, co jsme
probrali. Nejsou to nějaké převratné objevy, ale jde o to
i jednoduché věci umět správně a včas použít v praxi.
….a jak jinak Brno?
Určitě bych vyzdvihl, že VUT se o studenty stará i co se
týká stravování, ubytování. Zvlášť pro mimobrněnské se
nestává studium logistickou noční můrou, což pro mě
třeba bylo důležité.
Když se podíváte na celé studium MBA, co vám to
přineslo?
Poměrně široký přehled jak se dá firma řídit, špatně
i dobře. Pro mě jako neekonoma i schopnost lépe
rozumět klientům z korporátní sféry a přizpůsobit se
jejich požadavkům. Mnoho kontaktů na spolužáky
a lektory z různých oborů, firem a zemí. Mnohem lepší
znalost business angličtiny …. a v neposlední řadě ten
titul MBA - jsme přece v ČR (smích).
Mgr. Ivan Maštálka, LLM, Ultima ratio s.r.o., Plzeň,
Executive Director
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Svěřili jste přiznání daňovému
poradci? Termín je za dveřmi
Pokud se daňový poradce dopustí chyby
při vyplňování daňového přiznání,
může po něm poplatník vymáhat náhradu škody

V

Nebojte se oslovit experta
Oslovit daňového poradce se podle expertů
vyplatí, pokud podnikatelé neuplatňují pro
výpočet daně výdajové paušály.
Daně v Česku jsou navíc stále složitější.
Poradci mají dnes zelenou a jejich služeb
využívá stále více podnikatelů, kteří se ve
výjimkách, slevách či odpočtech nevyznají.
„Daňovému poplatníkovi se v Česku žije
krušně, stíhá ho spousta povinností a současný právní řád se rychle mění. Sám mám
problém vyznat se v zákoně o dani z příjmu.
Ačkoli jsem daňový profesionál, výjimek je
v daňových zákonech tolik, že je ani neumím
spočítat,“ říká daňový poradce David Hubal.
V případě paušálů jde o jednoduchou
matematiku. Daňové kalkulačky či interaktivní formuláře za vás daň snadno vypočítají
samy. Poplatník potřebuje znát jen výši
svých ročních (zdanitelných) příjmů, paušál,
který využívá, a základní slevy, které mu
stát nabízí.
Ostatní by se měli od poradce dočkat
cenných rad, jak uplatnit všechny slevy
a odpočty, ale daňový expert především
minimalizuje riziko omylů. Pokud přece jen
udělá chybu, je za ni odpovědný poplatník,
nicméně může na svém poradci vymáhat
náhradu škody.
„Daňoví poradci musejí být ze zákona
na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud
dojde k pochybení, je poradce povinen

spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud
sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nakonec uhradit,“ připomíná daňová poradkyně
společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.
K profesionálnímu přístupu poradce patří
plnění stanovených smluvních závazků,
pojištění odpovědnosti a upozornění klientů
na blížící se termíny pro odevzdání přiznání
či zaplacení vyměřené daně. Jediné, co
by si měl poplatník sám ohlídat, je včasné
dodání veškerých informací včetně účetních
podkladů.

Zájemců o odklad přibývá
Zájemců o odklad z dubnového termínu na
červencový v poslední době přibývá. V roce
2017 využily v Česku této možnosti zhruba
dvě pětiny firem a patnáct procent fyzických
osob.
„Zvlášť u fyzických osob zájem o služby
daňových poradců rychle stoupá. Od roku
2013 do roku 2017 narostl více než dvojnásobně,“ řekla daňová poradkyně společnosti
Tax Vision Blanka Štarmanová. Důvodů je
několik. Pro mnoho živnostníků je praktic-

Daňový poradce
je ze zákona na riziko
způsobení škody
pojištěn. Pokud sankce
vznikla jeho zaviněním,
musí ji nakonec uhradit.

kým důvodem k odkladu přiznání a zaplacení daně nedostatek peněz na účtech na
počátku kalendářního roku. „Začátek roku
bývá pro řadu společností finančně náročný,
proto se jim odložení platby hodí. Mnoho
firem i OSVČ také povinnost nechává na
poslední chvíli a pak zjistí, že účetní a daňové firmy nestíhají,“ říká daňový poradce
Kodapu Vlastimil Sojka.
Menší část firem tak činí z nutnosti kvůli
svému byznysu v zahraničí. Například dceřiné společnosti zahraničních podniků čekají
na závěrky a daňová přiznání mateřských
společností v jiných státech.

Pozor na pokuty!
Pokud se s přiznáním poplatník, jenž využívá služeb poradce, opozdí po 2. červenci
o méně než pět pracovních dnů, žádné
sankce z prodlení mu nehrozí. V kalendáři si
tedy může podtrhnout pondělí 9. července,
což je datum, dokdy ještě může podat DAP
bez postihu. V případě delšího zdržení už se
ale pokutě nevyhne.
Sankce za každý den prodlení činí 0,05
procenta ze zaplacené daně (případně 0,01
procenta daňové ztráty). Maximální postih
je pět procent z daně či 300 tisíc korun.
Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to
ani dodatečně na výzvu „berňáku“, pokuta
bude minimálně 500 korun.
Zhruba stejný postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň. Opozdilcům pak neustále
naskakuje úrok z prodlení, a to o několik
desetin promile za 24 hodin. Roční penále
činí zhruba 14,5 procenta.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

ětšina podnikatelů, kteří využívají
služeb daňového poradce, ještě
daňové přiznání za rok 2017
neodevzdala, mají ale nejvyšší čas.
Na jeho vyplnění a odeslání berňáku je
letos čas do pondělí 2. července. V týž den
musí mít finanční úřad na účtu zaplacenou
daň. Svěřit své daně poradci může každá
osoba samostatně výdělečně činná či zástupce firmy.
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GDPR: e-shopy mají smůlu.
Databáze kontaktů mohou skončit v koši
Nové nařízení GDPR omezuje zasílání
nevyžádaných obchodních sdělení a prodávání
kontaktů marketingovým agenturám

S

tačí jediný nákup v e-shopu,
a zákazníkovi začnou chodit novinky
z daného internetového obchodu
a později i od jiných firem. S tím je ale od
letošního jara konec.
Mezi podnikatele, kteří nejvíce doplatí
na nástup GDPR, tedy nového nařízení pro
nakládání s osobními údaji, patří právě
e-shopy. Se svými zákazníky totiž komunikují převážně elektronicky. E-mailové
adresy však patří mezi osobní údaje, jejichž
používání GDPR reguluje. Od 25. května,
kdy začalo nařízení platit, hrozí za neoprávněné používání e-mailů vysoké pokuty.
Pro internetové obchody proto nařízení
znamená komplikaci i v zasílání reklamních
e-mailů, newsletterů a jiných obchodních
sdělení, které jsou důležitou součástí jejich
marketingu. GDPR totiž stanovuje přísné
podmínky pro práci s osobními údaji a jejich
využití. Řada z nich sice platila v e-marketingu již dříve, ale podnikatelé je lehce
obcházeli.
„Obchodníci budou muset být ve vztahu
ke klientům zcela transparentní. To znamená, že je přesně informují o rozsahu zpracovávaných údajů a jejich využití. A od konce
května tak nebude možné obchodní sdělení
zasílat nikomu, kdo neposkytne souhlas
s využitím své e-mailové adresy k tomuto
konkrétnímu účelu,“ říká Kateřina Fišerová,
manažerka aplikace SmartEmailing.

FOTO: Shutterstock.com

Obecný souhlas už neplatí
Dosud byl hojnou praxí obecný souhlas se
zpracováním, což bylo v rozporu s GDPR
– a to hned v několika bodech. Dotaz
k získání osobních údajů totiž musí být jasný
a obsahovat všechny formy využití dat. Souhlas musí být jednoznačný, ničím nepodmíněný a musí být udělen aktivně.
„Obchodníci jsou tedy povinni uvést
přesný výčet konkrétních účelů, ke kterým

využívat i nadále. Naproti tomu ti, kteří kontakty sbírali pomocí takzvaného pasivního
či podmíněného souhlasu, nemohou dané
kontakty k posílání newsletterů a reklamy
použít. Léta pracně budované databáze
kontaktů, které mnohdy představují významnou část celkové hodnoty konkrétního
e-shopu, tak skončí v koši.
Podle odborníků to ale neznamená, že
o ně musí přijít za všech okolností. „Zachránit databázi lze například prostřednictvím
reaktivační kampaně, která již bude dle
požadavků GDPR a v níž firmy své zákazníky osloví s žádostí o potvrzení souhlasu
se zpracováním osobních údajů pro účel
zasílání obchodních sdělení,“ doplňuje
Fišerová.

Problém pro velmoc e-shopů

Obchodníci budou
muset být ve vztahu
ke klientům zcela
transparentní.
se data zpracovávají. Zároveň nesmějí udělením souhlasu se zpracováním osobních
údajů podmínit například uzavření kupní
smlouvy či odeslání objednávky. Nesmí být
dokonce ani vloženo do obchodních podmínek. Aktivní souhlas znamená, že políčko
se souhlasem k zasílání obchodních sdělení
musí být prázdné, a je jen na uživateli, aby
ho vědomě odkliknul,“ vysvětluje Kateřina
Fišerová.
Obchodníci, kteří doposud využívali aktivního souhlasu při sběru kontaktů, budou
moci po květnu 2018 současné databáze

Česko je rájem internetových obchodů a výrazná část z nich začíná svou propagaci právě
v e-mailové schránce zákazníka. „Newslettery pro zákazníky jsou důležitým marketingovým nástrojem, bez kterého se velká část
tuzemské e-commerce neobejde. Podílejí se
v nemalé míře na celkovém obratu, většinou
v desítkách procent. Samozřejmě záleží na
specializaci daného obchodu,“ komentuje
účinnost newsletterů Miroslav Uďan.
Data Shoptetu, na jehož platformě funguje
celá čtvrtina českých online obchodů, například ukazují, že reklamní sdělení posílaná
e-mailem tvoří v průměru až 25 procent
obratu společností. Dlouhodobě udržitelným řešením získávání nových kontaktů
je zavedení takzvaného double opt-in, tedy
dvojitého souhlasu se zasíláním obchodních
sdělení.
Více o tom, jaké firmám hrozí za
neplnění pravidel GDPR sankce? Čtěte na
BusinessInfo.cz.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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POR ADNA

Zaměstnanci i klienti se s firmami stále více soudí
o náhradu škody. Jak se tomu bránit?
Aleš m., Zlín

S

tatistiky ukazují, že počet případů,
kdy poškozený na firmě či
živnostníkovi vymáhá odškodné za
způsobenou škodu, skutečně dynamicky
roste. Ročně je to zhruba o 30 procent, což
je dáno několika faktory. Zaprvé je tu nový
občanský zákoník, který dává občanovi do
ruky více možností, jak se domáhat svých
práv. Zadruhé jde o všeobecně uznávaný
posun ve vymahatelnosti práva. Soudy dnes
pracují lépe než před lety. Do třetice pak
působí ochota lidí prosazovat své zájmy
právní cestou. Podle statistik roste nejenom
počet vymáhaných škod, ale i úspěšnost
těch, kteří se náhrad domáhají. Meziroční
nárůst výše vysouzených náhrad za fyzické
i psychické újmy činí rovněž asi 30 procent.

INZERCE

Praxe ukazuje, že se jedná hlavně
o škody dělníků a řemeslníků vzniklé při
stavbách, opravách v domácnosti nebo
opravách vozů, méně časté jsou pak úrazy
v nejrůznějších provozovnách nebo otravy
jídlem. Škody při stavbách se pohybují obvykle ve vyšších desítkách tisíc, mohou se
ale vyšplhat i do milionů. Podobně škody
vzniklé při opravách v domácnostech se
pohybují většinou do deseti tisíc, za předpokladu, že nevzniknou škody druhotné.
A právě v řetězení škod je skryto největší
úskalí. Škody ze špatné opravy auta se
obvykle pohybují v desítkách tisíc korun.
V případě, že nekvalitně opravený automobil způsobí někomu újmu na zdraví, šplhají
se náhrady pro poškozené do milionů.

Podobně nákladné bývají náhrady za úrazy
způsobené přímo v provozovnách. Běžně
se jedná o vyšší statisíce, protože se počítá
bolestné, rekonvalescence i ušlý výdělek.
Pokud je ale následkem invalidita, bavíme
se opět o milionových částkách. V ČR jsou
zatím ojedinělá odškodnění za psychickou
újmu. Jak se proti podobným situacím
bránit? Záleží na konkrétním případu. Ale
všem bych doporučoval zajistit se pojištěním odpovědnosti. Týká se to jak civilního,
tak podnikatelského života. Částky za
pojištění se pohybují v jednotkách tisíc
korun ročně, leckdy i méně, což je oproti
riziku nízká cena.
PAVEL JECHORT, Suri.cz

A181002941

Nabízíme řešení.

Advokátní kancelář Rada & Partner si zakládá na vysoké kvalitě poskytovaných služeb, komunikaci a budování
dlouhodobých vztahů s klienty. Hlavním cílem advokátní kanceláře je za pomoci zkušeného týmu právníků vyjít
vstříc individuálním požadavkům klienta a nalézt řešení odpovídající v maximální možné míře jeho představám.
Právní poradenství poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce.
Díky členství v mezinárodní síti advokátních kanceláří LawExchange International (www.lawexchange.org)
Vám můžeme zajistit celosvětově rychlé a kvalitní poradenství.

Kontakt:
Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o.
Na Příkopě 988/31, Praha 1
Telefon: +420 224 810 088 • E-mail: i.rada@radapartner.cz • www.radapartner.cz
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K ALENDÁŘ

20. ČERVNA
KONSOLIDACE FIRMY: TŘEŠNIČKY A V YCHYTÁVKY

Seminář s poněkud nezvyklým názvem proběhne ve středu
20. června od 9 do 14 hodin v Klimentské ulici v pražském sídle
kanceláře Fučík a partneři. Cílem semináře je ukázat zástupcům
firem vybrané komplikované případy, které české předpisy řeší jen
okrajově, například prodej podílu v dceřiném podniku, akvizici
dceřiné firmy a následnou fúzi či odloženou daň. Podrobnosti na
http://www.fucik.cz/seminare-a-akce/konsolidace-2017-tresnicky-a-vychytavky/

27. ČERVNA
PROČ ZROVNA SMART CITY?

„Smart City – Energy and Environment“. Takový je název
česko-bavorského expertního setkání, které proběhne ve středu
27. června 2018 od 13 do 17 hodin v centru Digitalisierung Bayern
v Garchingu u Mnichova. Němečtí partneři srdečně zvou české
firmy a klastry z oblasti Chytrá města – energie a životní prostředí,
výrobce i vývojáře IT. Součástí akce je networking s důrazem na
přeshraniční spolupráci. Více na e-mailu: lydie_holinkova@mzv.cz

27. ČERVNA
POZOR NA ŠKODY PŘI PŘEPR AVĚ ZBOŽÍ

Cílem semináře, který proběhne v pražském Florentinu poslední
středu v měsíci, je mimo jiné informovat zástupce firem o tom, jaký
je nejspolehlivější způsob zajištění proti škodám při přepravě zboží.
Dozvíte se také, jaké jsou možnosti a výhody kargo pojištění včetně
způsobů vyřizování reklamací. Zájemci o účast na akci se mohou
přihlásit prostřednictvím online formuláře na http://www.icc-cr.cz.
Přihlášky ve Wordu jsou zasílány na požádání
z e-mailu: filipkova@icc-cr.cz

1.–3. ČERVENCE
PODNIK ATELSK Á MISE DO JORDÁNSK A

Ve dnech 1. až 3. července 2018 se uskuteční podnikatelská mise do
Jordánska, která doprovodí ministra průmyslu a obchodu Tomáše
Hünera při jeho návštěvě v Ammánu. Delegace bude sestavena nejen z představitelů firem, které již mají v daném regionu rozpracovány projekty a jež by návštěva mohla podpořit, ale i podniků, které
chtějí navázat nové obchodní kontakty. Hlavním bodem programu
je Česko-jordánské podnikatelské fórum a B2B jednání v Ammánu,
na které budou jordánskými partnerskými organizacemi pozváni
partneři dle požadavků podnikatelů. Podrobné informace najdete
na http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/
jordansko-podnikatelska-mise-obchod-010718-276763.html

DAňOVé TERMíNy

20. ČERVNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. ČERVNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

daňové přiznání a daň za květen 2018
souhrnné hlášení za květen 2018
kontrolní hlášení za květen 2018
ENERGETICKÉ DANĚ

daňové přiznání a splatnost daně z plynu,
pevných paliv a elektřiny za květen 2018
SPOTŘEBNÍ DAŇ

splatnost daně za duben 2018 (pouze
spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za květen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na
vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za
duben 2018 (pokud vznikl nárok)

2. ČERVENCE
DAŇ Z PŘÍJMŮ

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za květen 2018
podání přiznání k dani a úhrada daně
za rok 2017, má-li poplatník povinný audit,
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá
daňový poradce
OZNÁMENÍ CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona
č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpis
OZNÁMENÍ FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona
č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

10. ČERVENCE
SPOTŘEBNÍ DAŇ

splatnost daně za duben 2018 (kromě
spotřební daně z lihu)

2. ČERVENCE

16. ČERVENCE

JAK DOBÝ VAT ZAHR ANIČNÍ TRHY…

SILNIČNÍ DAŇ

Chcete exportovat a nevíte, jak na to? Hledáte odběratele či obchodní příležitosti na zahraničních trzích? Regionální exportní
konzultant proexportní agentury CzechTrade pořádá právě pro vás
konzultační den pro podporu zahraničního obchodu, a to první
prázdninové pondělí v Břeclavi. Konzultace proběhnou v sídle
Okresní hospodářské komory od 10 hodin. Podrobnosti na
e-mailu: petr.hahn@czechtrade.cz

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018

20. ČERVENCE
DAŇ Z PŘÍJMŮ

měsíční odvod úhrnu sražených záloh
na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
06/2018 l 81
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O Č I M A P O D N I K AT E L E

Podnikový informační systém v roce 2018

Zdrženlivý Apple
„Mobile-first“ neznamená, že uživatelské rozhraní podnikového informačního
systému musí tvořit nativní aplikace. Ty
sice dokážou vyždímat z mobilu maximum,
pravda ale je, že pokud chcete být dostupní
na zařízeních s Androidem, iOSem (Apple)
i na webu, každou obrazovku programujete
třikrát ve třech různých programovacích
jazycích. Takže to také třikrát zaplatíte.
Každou změnu musíte dělat třikrát a její
nasazení synchronizovat, což je v rozsáhlejších případech nadlidský úkol. Proto se
celosvětově začaly prosazovat tzv. Progresivní webové aplikace (PWA) – aplikace vytvářené webovými technologiemi, které ale
vypadají jako nativní aplikace a fungují na
všech platformách, od mobilu přes notebook
po chytrou televizi. Vše programujete jen
jednou, nasazujete jen jednou, změna nebo
nová funkce se okamžitě objeví na všech
platformách. Je zřejmé, že Microsoft nebo
Google tento trend prosazují, podpora PWA
v posledních updatech Adnroidu a Windows

je příkladná. Apple naopak PWA potichu
bojkotuje, s poslední aktualizací iOS se staly
na iPhonu a iPadu obtížně použitelné, i když
ve starších verzích fungovaly bez problémů.
Osobně jsem přesvědčen o tom, že trh Apple
k jejich (opětovné) plné podpoře rychle
donutí. Řada globálních společností již
oznámila, že přestávají rozvíjet své nativní
aplikace a soustředí se výhradně na PWA.

Přichází umělá inteligence
Dalším velkým fenoménem podnikových
systémů je cloud. Ten mění způsob dodávky
softwaru, zvlášť pro malé a střední podniky,
které se díky němu dostanou k systémům
se stejnou funkčností, kvalitou, stabilitou
a dostupností, jaká byla dříve vyhrazena pro
velké podniky s rozsáhlou vlastní infrastrukturou a IT oddělením. V Unicornu investujeme do Unicorn Mobile-first IoT-ready
Cloud Architecture, která nám umožňuje
dodávat takové systémy rychle a s vysokou
přidanou hodnotou. Zároveň se ve spolupráci s výzkumnými laboratořemi naší vysoké
školy Unicorn College připravujeme na další
trendy, které podnikový software neminou –
rozšířená realita, přirozené ovládání hlasem, blockchain, umělá inteligence a další.
Většinu těchto technologií už u prvních
zákazníků nasazujeme, za rok dva budou
běžnou součástí podnikových systémů.
DAVID KIMR,.CTO, člen představenstva, Unicorn
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bsolutní rozdíl je v tom, že v roce 1990 podnikové systémy primárně automatizovaly a zefektivňovaly
procesy, které v principu fungovaly i bez
nich, jen s tužkou, papírem a disciplínou.
V roce 2018 jsou informační technologie
základem klíčových produktů a služeb, které
by bez nich vůbec nefungovaly a ani neměly
smysl. Podnikový systém už není podpora
byznysu, ale jeho tvůrce. Je to umožněno
obrovským rozvojem technologií. Třeba to,
že nosíme v kapse multimediální počítač
stále připojený na internet, je pro byznys
a lidskou společnost jedna z největších
revolucí. Vaši (potenciální) zákazníci jsou
pořád online, navíc vám nabízejí, abyste jim
na jejich zařízení a internetové připojení
nasadili část vašeho systému, stačí ji
vytvořit tak, aby pro ně byla atraktivní.
Uživatelské rozhraní na mobilech proniká
do všech segmentů podnikových systémů.
„Mobile-first“ je realita. Systémy, které
takové nejsou, jsou staré a překonané.

INZERCE

Jak se liší podnikový informační systém z roku 1990,
kdy Unicorn začínal, od toho v roce 2018? Odpověď
je, že se neliší vůbec a zároveň absolutně.

82 l Profit
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XV AWD 2018

Můžete si hrát na drsňáka. Nebo řídit nové XV.
Vyjedete svým autem po rozbité lesní cestě, po promáčené louce nebo skrz hluboký
sníh k horské chatě? Nové XV nepokazí žádný výlet – díky nové pevnější podvozkové
platformě a spolehlivému symetrickému pohonu všech kol Symmetrical AWD
v kombinaci s automatickou převodovkou Lineartronic. EyeSight, řidičovy druhé
oči, vás navíc ochrání před kolizí nejen v ranní koloně. Tak kam vyrazíte dnes?

Navštivte nás na subaru.cz, zazijsubaru.cz a subaru-butik.cz!

subaru.cze

subarucz

subarucz

Kombinovaná spotřeba paliva 6,2–7,0 l/100 km, emise CO2 140–159 g/km
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Lázeňský hotel

PYRAMIDA
Františkovy Lázně

Architektonicky vyjímečný 4* lázeňský hotel Pyramida I
nabízí luxusní péči nejen o tělo.
Okolní příroda, malebné prostředí Františkových Lázní
a profesionální péče Vám z všedního dne udělají jedinečný zážitek.

Lázeňský hotel Pyramida, a.s.
Slatina 91, 351 01 – Františkovy Lázně

Pyramida_1_1_4obalka_A181002787.indd
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e-mail: reserve@hotelpyramida.com
www.hotel-pyramida.cz, tel: 00420- 354 401 500
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