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TRAVEL TRADE GAZETTE vydání Česká republika

e
t
j
a
r
h
y
V

y
k
n
e
l et

í
b
a
h
D
ú
b
A
do

l á n ek
č
i
e
v r z uj m z a t í m
t
o
p
é
a
o ji n k d o s e t
m
i
c ož m p ot v rd í ,
,
á
i n ie
l
k
o
c
o
r
i
t
t
e
a
xo
s tě
e ské D h a b í
Č
u d y e v š t í v i l , ji
š
í
v
t
s
v ší m s vět a n a o st.
e č n o y d o A b ú ě.
l
e
o
s
p
s
e
k
d
t
t i n a c t uto č á s t u p ř í l e ž i l e te c k o u v ě l e t e n s i n e s s t ř í
s
e
d
s
d
o
e
v bu
le o
a b í j T G . K d o j e d i n e č n o lup r á c i
y
o
h
k
k
D
n
e
A b ú o č í s le T v ě te ď
v e s p v k a ž d é m jí d v ě l e t
e
á
m
t
r
s
v to m í v a l , m á p t ř i č í s l a j u d e h r át tě z e č ek a
b
d
ví
cí
n e p o n á s l e d ují v n í ž s e e p a k n a
P ro
u t ě ž , , ve f i n á l
o
s
i
íd ě
av i l
p ř ip r o m i c k é t ř
n
v eko

1
1
/
9
1
G
T
T
v
y
k
z
á
t
o
í
n
ž
ě
t
u
o
s
í
n
Nikdy jste nebyli
v
r
P
svým snům o exotice blíž!

Zapojte se a soutěžte s TTG a Českými aeroliniemi! Začínáme již v příštím čísle!

30. listopadu 2011

Asociace hotelů a restaurací
ČR udělila Výroční ceny 2011
Hotel Galant v Mikulově přivítal ve svých prostorách
majitele a provozovatele hotelů, restaurací, kaváren, kteří se sešli u příležitosti konání 6. Výroční
konference Asociace hotelů a restaurací České
republiky.
Během galavečera, jímž celá akce vyvrcholila
a který slovem i písněmi provázela Petra Černocká,
byly již tradičně udíleny Výroční ceny za rok 2011.
Ty jsou asociací udíleny jako výraz ocenění těm
členům, jejichž komplexní úroveň poskytovaných
služeb je považována za obzvlášť přínosnou pro
obor českého hotelnictví a gastronomie. Udíleno
je v různých kategoriích celkem 8 výročních cen
a ceny mimořádné.
Hoteliérem roku 2011 za řetězce se stal Petr
Beránek z Grand Hotelu Bohemia Praha. Za nezávislé
hotely se Hoteliérem roku 2011 stal Karel Doubek
z Hotelu ADRIA Praha. Pro výroční cenu Restauratér
roku za hotelové restaurace si přišel Libor Novák
ze Zámeckého hotelu Třešť, který je ve vlastnictví
České akademie věd, a za samostatné restaurace
titul získal Aleš Dočkal z Pivovarského klubu Praha.
Penzionem roku 2011 byl vyhlášen Penzion SEEBERG ve Františkových Lázních. Výroční cena Škola
roku 2011 byla předána Hotelové škole v Teplicích
v Čechách. Ocenění Mladý manažer roku obdržel
Miloslav Smrž z karlovarského Hotelu Imperial. Příkladný přístup k ekologickému provozu byl oceněn
udělením titulu Green Manager roku 2011 Vojtěchu
Kačerovskému z Plaza Alta Hotelu v Praze.
Václav Šmíd ze Střední školy hotelnictví a gastronomie Českomoravského svazu spotřebních družstev
v Praze-Klánovicích zasvětil svůj život přípravě
a výchově mladé generace pro působení v oboru
hotelnictví i gastronomie. Jeho celoživotní dílo
ocenila Asociace hotelů a restaurací ČR udělením
Ceny JUDr. Vladimíra Štětiny.
Asociaci neunikla ani pozornost a objem pořadů
zasvěcených gastronomii v Televizi PRIMA, mezi
ostatními televizními společnostmi patří k těm
nejvýraznějším. Proto mohla mimořádnou cenu
(jejímiž držiteli jsou kromě prezidenta republiky
Václava Klause, režiséra Jiřího Menzela, herce Martina Huby, Pavla Hlinky, Pavla Maurera a Lubomíra
Bárty), převzít tzv. „Oscara“ tohoto oboru Denisa
Šulcová, marketingová ředitelka Televize Prima.
NEJLEP·Í TOUROPERÁTOR PRO AMERIKU
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JEDNOU VĚTOU

Ocenění pro české
zastoupení KTB

Funkční housle vyrobené z mramoru se staly novým
exponátem Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově; vyrobil
je šestatřicetiletý pražský výtvarník a sochař Jan Řeřicha,
jeden z jeho exemplářů reprezentoval jako zcela ojedinělý
unikát Českou republiku i na Světové výstavě Expo 2010
v Šanghaji. Restaurátoři při průzkumu podzemí pod
pomníkem Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí
v Praze objevili vstup do čtyři metry hlubokého suterénu
se zděnými základy sochy. Nová výstava Národního
muzea v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur Veselí kostlivci – Jak se slaví v Mexiku vás
provede svátky od Dušiček do Karnevalu (Masopustu),
představuje lidové podzimní a zimní oslavy církevního
roku v Mexiku i v českých zemích a potrvá od 3. listopadu
2011 do 4. března 2012. Po více než čtyřech letech
znovu otevřeli pro turisty chráněnou lokalitu Božídarská
rašeliniště, zájemci se přes ně mohou projít díky nové
naučné stezce, kterou se podařilo obnovit i díky dvanáctimilionové dotaci z Evropské unie. České dráhy
od 14. listopadu ve vlacích SuperCity nabízejí tzv. tiché
oddíly, jejich smyslem je umožnit zákazníkům cestovat
v klidném prostředí, ve kterém nebudou rušeni vyzváněním mobilních telefonů, telefonickými hovory, hlasitou
hudbou či jinými hlasitými projevy spolucestujících.
Nízkonákladová letecká společnost Ryanair plánuje, že
bude na palubě nabízet placené promítání porno filmů
na iPadech nebo chytrých telefonech, uvedl to podle
listu Daily Mail šéf aerolinek Michael O’Leary. Největší
zastřešený zábavní park v jižních Čechách zvaný Hopsárium najdete v Českých Budějovicích a je od začátku
listopadu určen pro děti i dospělé. Vědci z amerického
Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) objevili
trhlinu v jednom z antarktických ledovců; puklina se
stále rozšiřuje a nejpozději začátkem příštího roku by
se nakonec měla část ledovce o rozloze velké jako New
York odtrhnout.
V londýnské Národní galerii začala
unikátní výstava Leonarda da Vinciho, která shromáždila
na jednom místě dosud nejvíc obrazů renesančního
mistra, potrvá do 5. února 2012. Po více než ročních
opravách se otevřela veřejnosti brněnská hvězdárna;
investice do její rekonstrukce dosáhly podle mluvčího
magistrátu Pavla Žáry 97,4 milionu korun, z fondů EU
šlo 65 milionů Kč. Jak vyplynulo z výsledků dvou na
sobě nezávislých průzkumů, zhruba dvě třetiny Němců
nevěří, že Řecko zůstane v eurozóně, a proto se, jak
uvedla agentura DPA, největší evropská cestovní kancelář
TUI podle německého deníku Bild už dokonce u řeckých
hoteliérů pojišťuje proti případnému návratu k drachmě.
Český pavilon ze světové výstavy Expo 2010, který
si koupila a odvezla farma československo-čínského
přátelství, byl v Číně znovu zprovozněn, otevřen však
nebyl v Šanghaji, kde se světová výstava konala, ale
v nově vznikajícím čínském městě Chuang-chua, které
leží asi 200 km od Pekingu. Pražská CK West Holiday
Vědci
vyhlásila jako sedmá v tomto roce úpadek.
z univerzitní kliniky v severoněmeckém Rostocku na
základě počítačové analýzy lebky tzv. müritzského Ötziho
zjistili, že již v mladší době kamenné se lidé podrobovali operacím lebky a zákroky přežívali. České dráhy
zařadily do svého vozového parku první dva motorové
vozy RegioShuttle RS 1 od německé společnosti Stadler,
první dva vozy míří do Havlíčkova Brodu a Liberce.
Současnou nejrozlehlejší stavbou světa je pekingský
letištní Terminál 3 postavený kvůli letním olympijským
hrám; rozloha činí asi 1,3 milionu m², což je o trochu víc
než rozloha Hongkongu. Ministr kultury ČR Jiří Besser
převzal záštitu nad veletrhy GO a REGIONTOUR 2012,
které se budou konat ve dnech 12.–15. ledna 2012 na
brněnském výstavišti, a uvítal, že zvýrazněným tématem
veletrhů pro rok 2012 je církevní turistika.

Keňa
Vše na dosah ruky
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Informace z veletrhu

Historicky poprvé byla udělena cena „Oscar za cestovní
ruch“ právě MDR (Market Development Representative),
dosud ji získávali pouze aktivní touroperátoři. Cena,
jež je udělována při zvláštních příležitostech keňskou
společností HTT Global Holidays &Incentives, která
působí na trhu již 50 let a kromě Nairobi otevřela své
kanceláře v Dubaji, Londýně a Moskvě, byla udělena
reprezentantům Keňské centrály cestov ního r uchu
(KTB) se zastoupením trhů střední a východní Evropy.
Prezident společnosti pan Hanif Poona při předávání
ceny s vděčností poděkoval manažerce Lence Fidranské
a dalším MDR reprezentantům KTB za vynikající spolupráci, vynaložené úsilí, podporu a nadšení při práci pro
destinaci Keňa a ocenil aktivní přístup k soukromým
subjektům v rámci propagace destinace. Prezident Poona svá slova současně doložil poukázáním na pozitivní
statistické údaje příjezdů z České republiky do Keni, kdy
v porovnání první poloviny loňského a letošního roku byl
zaznamenán nárůst o 66,9 procenta.
Oceněny byly také české společnosti IT T Travel
Prezident společnosti HTT pan Hanif Poona při předávání ceny
a Komfort Travel.
manažerce KTB pro střední a východní Evropu Lence Fidranské.

PŘI VÝBĚRU DOVOLENÉ VEDOU
INTERNET A VLASTNÍ ZKUŠENOST
Agentura CzechTourism zveřejnila výsledky další etapy
výzkumu „Sběr informací –
domácí cestovní ruch – ČR“,
který mapuje návštěvnost v
jednotlivých turistických
oblastech a regionech České
republiky, zaměřuje se na
zjištění skladby návštěvníků, způsob trávení volného
č asu, jejich sp okojenost
s nabídkou cestov ního
ruchu, vybavením regionu,
k v a l itou p o sk y tov a ných
služeb a na zájem region
v budoucnu opět navštívit.
Projekt je realizován od
roku 2010 do roku 2014
vždy ve dvou vlnách ročně
(zimní a letní). Vyhodnocení jednotliv ých vln je
pravidelně zveřejňováno na
webových stránkách http://
monitoring.czechtourism.cz.
V rámci výzkumu bylo za
letní etapu 2011 dotázáno
26 393 návštěvníků České
republiky v 17 turistických
regionech.
Ve srovnání s výsledky
m inu lých pr ů zk umů n arůstá především v ýznam
spokojenosti s předchozím
pobytem v konkrétní destinaci. Na základě vlastní
dobré zkušenosti se turisté
st á le č astěji do reg ionů
vracejí – o opakované ná-

v ště vě uv a ž ov a l a d r t iv á
většina dotázaných. Více než
polovina respondentů pak
uvedla v konkrétní destinaci
tři a více návštěv.
C el ko v á s p o ko je n o s t
s pobytem v regionu zůstává
na velmi vysoké úrovni. Mezi
nejlepšími se dlouhodobě
d r ž í Šu m av a , K rkono š e,
Česk ý ráj a Českolipsko
a Jizerské hory. Naopak mezi
nejhorší se propadly Střední
Čechy. Krkonoše a Podkrkonoší, Českolipsko a Jizerské
hory a západočeské lázně
jsou regiony, které dokážou
přitáhnout návštěvníky ze
vzdálených koutů republiky
(nad 100 km), a to výrazně
častěji než ostatní regiony.
K líčov ý mi položk ami
ovlivňujícími spokojenost
návštěvníků jsou především
oblasti týkající se místního
orientačního značení, přátelskosti místních lidí a
rozsahu a dostupnosti stravovacích kapacit. Nejméně
spokojeni jsou návštěvníci
s dopravní infrastrukturou,
nicméně tato oblast nemá
z á s ad n í vl iv n a c el kové
hodnocení pobytu.
K vyhledávání informací
o místě pobytu turisté stále
častěji využívají internet.
Posiluje především význam

internetových vyhledávačů
a specializovaných turistických informačních portálů.
Například internetové vyhledávače při plánování pobytu
využívá, nebo částečně využívá polovina dotázaných.
Facebook či jiné sociální
sítě jako informační zdroj
alespoň částečně využívá 15
procent respondentů.
„Výsledky potvrzují dlouhodobé trendy, které jsme
zaznamenali i v zahran ičí. Roz voj mo der n ích
komunikačních technologií
a sociálních sítí usnadňuje
turistům výměnu osobních
zkušeností, které se stávají
klíčovým faktorem v jejich
spotřebitelském rozhodování.
Naopak význam tradičních
m a r ke t i n g o v ý ch k a n á lů
pozvolna klesá,“ uvedl generální ředitel agentur y
CzechTour ism Rostislav
Vondruška.
Převažujícím důvodem
n áv ště v y je pro vět ši nu
respondentů poznání. Významnou roli hrají také
turistika, sport či relaxace.
Mezi nejlákavější aktivity
stále patří pěší a poznávací
turistika, cykloturistika a
vodní sporty.
Markéta Vogelová,
CzechTourism

Mapy roku 2010 – Kartografická společnost ČR
vyhlásila Mapy roku 2010.
V kategorii atlasů a souborů
map zvítězil Atlas krajiny ČR
financovaný MŽP ČR a zpracovaný kolektivem řízeným
z Výzkumného ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví. V kategorii
samostatných mapových děl
se stala v konkurenci turistických map vítězem mapa
Pomezí Krkonoš a Jizerských
hor vydaná vydavatelstvím
ROSY. V kategorii digitální kartografické produkty
a aplikace na internetu
byla oceněna Historická
ortofotomapa ČR připravená
společností GEODIS BRNO.
Zatímco v kategorii školních
produktů nebyla oceněna
žádná díla, v kategorii výsledků studentských prací
byla za nejlepší vyhlášena
Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních
plánů a jeho vizualizace
obhájená Z. Zapletalovou na
Univerzitě Palackého v Olomouci. Mimo kategorie byla
komisí udělena dvě zvláštní
ocenění. První převzali tvůrci
mapového souboru Svědectví
map – lesní mapy vydaného
Národním zemědělským
muzeem a druhé bylo uděleno společnosti SmartGIS
za Komplexní mapy veřejné
dopravy.
Petr Skála
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Anketa – Jaký byl letošní veletrh MADI?
Za námi je další ročník veletrhu MADI.
Jak hodnotí svou účast a jak porovnávají
letošní ročník s těmi předcházejícími,
jsme se zeptali několika zástupců vystavujících společností.
Otázky:
–1–
Jak hodnotíte svou účast na
letošním veletrhu MADI?
–2–
Zaujal vás některý
z doprovodných programů pro
odbornou veřejnost?
ANCHOICE
MARTIN KRČMÁŘ
jednatel společnosti
MADI jsme se účastnili
1pu Veletrhu
poprvé vzhledem k letošnímu vstuna český trh. Velmi příjemně nás
potěšil velký zájem návštěvníků o náš
inovativní produkt pro cestovní agentury
a cestovní kanceláře. Nabízíme jim to,
co dosud na trhu chybělo, a to možnost
přímých online rezervací z jednoho
místa. Nemusejí tedy nadále zdlouhavě
vyhledávat zájezdy a náročně ověřovat
dostupnost. Díky našemu systému jednoduše
oduše zájezd vyhledají,
vyhledají
mají k dispozici informaci o volných místech a ihned mohou
přímo rezervovat a generovat cestovní smlouvu u více než 50
českých cestovních kanceláří. Šetří tak čas svůj, svých klientů
a náklady na telefon. Současně mohou využít náš systém jako
svou webovou prezentaci. S naší účastí na veletrhu jsme velmi
spokojeni a rádi bychom tímto poděkovali organizátorům,
především panu Macháčkovi, za kvalitní servis.
Jeden z těchto programů byl pořádán právě námi. Rád
bych se vaším prostřednictvím omluvil těm, kteří se na
něj z důvodu výrazně vyššího zájmu, než který umožňovala
kapacita sálu, nedostali. Věřím, že se v naší expozici následně seznámili s naší nabídkou. Ostatních programů jsme se
vzhledem k maximálnímu vytížení na našem stánku bohužel
nezúčastnili, ale věřím, že byli neméně zajímavé a přínosné
a že jejich pořadatelé byli stejně příjemně překvapeni zájmem
ze strany návštěvníků.

2

KÚPELE DUDINCE, A. S.
PETER JUSTIN

DERTOUR ČESKÁ REPUBLIKA
CHRISTIAN HAMACHER

marketingový manažer

obchodní ředitel

Za posledné roky patríme
1veľtrhu,
k stabilným účastníkom
žiaľ musíme skonštato-

na MADI byla pro nás velkým
1zdeÚčast
přínosem zejména proto, že jsme
mohli představit náš první katalog

vať, že z roka na rok účastníkov
ubúda. S tým priamo súvisia
aj menšie možnosti objavenia
nových kontaktov za účelom
nadviazania spolupráce. Niekoľko nových potenciálnych
partnerov sme síce oslovili,
ale očakávali sme vyššie počty. Takže tohtoročný veľtrh
bol pre nás skôr v znamení
stretnutí s obchodnými partnermi,
mi s ktorými sa už poznáme
a úspešne spolupracujeme už dlhšiu dobu. (To by však pre
nás malo byť len určitým príjemným spestrením, ale nie
hlavným cieľom účasti…).
Do budúcnosti by sme si priali, aby sa MADI veľtrh vrátil
na svoju niekdajšiu úroveň, pretože len vtedy budeme mať
dôvod ho navštevovať.
Sprievodného programu sme sa tento rok nezúčastnili.
Pre nás ako vystavovateľov, ktorí sú tam plné dva dni,
neboli ponúkané workshopy zaujímavé z toho dôvodu, že
by sme tam stretli presne tých istých účastníkov, ktorí nás
aj navštívili pri našom stolovom module.

vydaný v českém jazyce „Indický oceán
a Dubaj“, který vyšel začátkem října
2011. Díky MADI jsme se dostali také
do povědomí širší odborné veřejnosti
a navázali jsme nové obchodní kontakty, které jsou pro nás na českém
trhu velmi důležité. Dostali jsme
zde příležitost informovat naše potenciální
iální i stálé obchodní
partnery o naší nabídce, novinkách, o našem rezervačním
systému a možnostech rezervování produktů naší mateřské
německé společnosti DERTOUR GmbH&Co KG. Zároveň jsme
se také chtěli osobně představit našim obchodním partnerům,
protože si myslíme, že osobní kontakt je v odvětví cestovního
ruchu nezbytný.
Škála doprovodných programů pro odbornou veřejnost byla
velice rozmanitá. Měli jsme v plánu navštívit prezentaci
o Dominikánské republice, což je jedna z námi nabízených
destinací. Dále nás velice zaujala konference věnovaná využití moderních informačních technologií v CR „TURISMUS
& INTERNET“. Bohužel jsme se těchto programů nemohli
osobně zúčastnit z důvodu příprav a organizace naší účasti
na MADI 2011.

MUZEUM POVĚSTÍ A STRAŠIDEL
A MUZEUM ALCHYMISTŮ
A MÁGŮ STARÉ PRAHY
HELENA ZVOLSKÁ

QUALITY TOURS
MARTIN TOPOL

2

spolumajitelka

1

Na MADI jsme se dostali letos poprvé
a vlastně shodou náhod. Nic moc
jsme si od účasti na veletrhu neslibovali
z mnoha důvodů – bylo málo času na
přípravu a nebyli jsme si jisti, jestli
je to právě pro nás to pravé. Chtěli
jsme to ale zkusit. Byli jsme mile
překvapeni výsledkem – množstvím
užitečných kontaktů, velmi lidským
přístupem organizátorů i celkovým
zájmem o naše muzea. Dalo by se říci, že se u nás „netrhly
netrhly
dveře“, kdyby tedy náš koutek nějaké dveře měl. Rozhodně
se zúčastníme i příští rok.
Možná by i zaujaly, kdybychom měli čas nějaký navštívit
– trochu času jsme měli až na samém konci veletrhu, kdy
už se nic zásadního nedělo. Snad to vyjde příště.

2

2

ředitel
Naše cestovní kancelář se zabý1a druhým
vá přes 12 let příjezdovým CR
rokem rovněž výjezdovým
CR. Veletrh MADI je pro nás důležitý
z hlediska obou odvětví CR. V rámci
MADI se setkáváme s našimi prodejci
a získáváme nové. V tomto směru jej
hodnotím velmi pozitivně. V oblasti
incomingu již MADI tak pozitivně
hodnotit nemohu, protože se zdá, že
zahraniční touroperátoři tento veletrh již
iž tolik nevyhledávají
nevyhledávají.
Celý problém vidím v načasování veletrhu, který se koná jen
pár dní před WTM v Londýně a v listopadu jsou již všichni
touroperátoři dávno hotovi s nabídkou na příští rok. Rovněž
ceny za výstavní plochy jsou velmi vysoké a je vidět, že si
mnoho vystavovatelů rozmyslí, zda na MADI budou vystavovat
příště.
Kvůli schůzkám s partnery, klienty a prodejci jsem se
nemohl zúčastnit žádného z doprovodných programů,
nemohu je tedy hodnotit.

2

www.prg.aero

TAKÉ BYSTE SE CHTĚLI NECHAT PŘIVÉZT
LIMUZÍNOU AŽ K LETADLU?
...nebo popíjet šampaňské v luxusním salonku ještě pět minut před startem letadla?
Objednejte si odbavení přes salonky VIP Service Club CONTINENTAL.
VIP Service Club CONTINENTAL poskytuje
•
•
•
•
•

okamžité a privátní odbavení bez čekání
all-inclusive občerstvení s obsluhou
individuální bezpečnostní kontrolu
odvoz přímo k letadlu vozem po ploše
Škoda Limousine Service s řidičem zdarma

+420 220 114 490
vip.service@prg.aero
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HOTEL AUGUSTINE HOSTIL BLACK FASHION WEEK
Hotel Augustine, člen skupiny Rocco Forte, pokračuje v naplňování
svého cíle přibližovat umění a módu lidem, a tak začátkem listopadu
hostil vůbec první módní přehlídku Black Fashion Week v Praze.
S myšlenkou módní show
přišli český architekt Bořek
Šíp ek a jeho př ítelk y ně,
pařížská designérka Adama
Nidaye, která je známá svou
značkou Adama Paris. Po
dva večery zaplnilo velký
taneční sál hotelu Augustine několik desítek hostů,
kteří obdivovali designérské
kousky deseti pokrokových
afrických designérů. Přední
africké modelky je předvedly
na nádherně osvětleném
molu ozdobeném nejznámějšími díly Bořka Šípka.

Barevné, půvabné a někdy
i provokativní modely vzbud i ly m noho p oz it iv n ích
reakcí z řad publika, které
se skládalo z umělců, designérů a „módních nadšenců“
nejen z Prahy. Adama Nidaye je senegalského původu,
ale narodila se v Kinshase
v Kongu. Inspiraci sbírá na
svých cestách mezi Dakarem,
Los Angeles a Paříží.
Ken Dittrich, generální
ředitel hotelu Augustine,
popsal Black Fashion Week
slovy: „Z akce jsem byl na-

www.holidayworld.cz

prosto nadšen a potěšilo mne,
že měl hotel Augustine opět
další příležitost oslovit českou i mezinárodní komunitu
zde v Praze. Již teď se těšíme,
že se v budoucnu budeme
světu umění a módy věnovat
ještě intenzivněji.“
Ve foyer tanečního sálu
bylo možno obdivovat
skleněná díla Bořka Šíp ka, z nichž několik bylo
vydraženo v aukci, ostatní
pak z ůstanou v ystavena
v hotelu po dobu vánočních
svátků.

OHROŽENÍ SVOBODY
PODNIKÁNÍ
V POHOSTINSTVÍ

Většina provozovatelů restaurací a pohostinských
zařízení vyslovila nesouhlas s jednotlivými aspekty
připravované novely zákona č. 379/2009 Sb., která
by měla přinést plošný zákaz kouření v restauracích.
Vyplývá to z výsledků aktuální studie Svazu obchodu
a cestovního ruchu (SOCR ČR) a Asociace hotelů
a restaurací České republiky (AHR ČR).
Výsledky studie ukázaly, že:
Pouze 30 % restaurací, kde se podávají pokrmy, je
čistě kuřácká, 21 % restaurací je zcela nekuřáckých a
49 % restaurací využívá režimu kombinovaného provozu, kde jsou prostory pro kuřáky oddělené. Mezi čistě
kuřáckými provozy převažují hlavně bary a pivnice.
86 % provozovatelů restaurací nemělo se zavedením
zákona žádné potíže, pouze 5 % restaurací mělo se
zajištěním oddělených prostor pro nekuřáky významný
problém.
Téměř 60 % provozovatelů restaurací nesouhlasí
s případným zákonným zavedením plošného zákazu
kouření v restauracích.
71 % provozovatelů restaurací by případný legislativní plošný zákaz kouření v restauracích považovalo
jako zásah do svobody podnikání.
Třetina provozovatelů čistě kuřáckých a čtvrtina
restaurací s kombinovaným režimem by ukončily podnikání v této oblasti a propustily by své zaměstnance.
„Studie jasně potvrzuje, že zákon tak, jak byl přijat,
vyhovuje svému účelu, umožňuje nekuřákům, aby navštěvovali restaurace, kde se nekouří a naopak. Navíc se
potvrzuje náš argument, že případný plošný zákaz kouření
by byl ze strany podnikatelů vnímán jako nepřijatelný
zásah do svobody podnikání. Na druhou stranu je nutné
k novele přistoupit a zpřesnit určité detaily, jako třeba
přesná definice stavebně oddělených prostor, rozhodně
se mi však zdá spíše jako populismus některých politiků
měnit zásadně systém, který jasně prokázal, že je funkční
a založený na tržních principech,“ komentuje výsledky
studie prezident AHR ČR Václav Stárek.
„Další diskuse o změně zákona, který se za rok
účinnosti v praxi osvědčil, je jen dalším krokem k likvidaci podnikání v pohostinství. Přímým dopadem by
byl rovněž úbytek pracovních míst a další zvyšování
nezaměstnanosti v oboru. Každoročně ubývá na našem
trhu zhruba pět procent restaurací a tento krok by byl
jednoznačně příčinou dalšího zvyšování nezaměstnanosti,“ dodal viceprezident SOCR ČR pro cestovní
ruch Pavel Hlinka.
Studii „Kouření v restauracích – zákon 379/2005 Sb.
v praxi“ zpracovala společnost MindBridge Consulting
v průběhu října letošního roku metodou telefonického
dotazování. Osloveno bylo celkem 750 provozovatelů
a majitelů restaurací v celé České republice.
Pavel Hlinka
Václav Stárek
viceprezident SOCR ČR
prezident AHR ČR

Veletrh cestovního ruchu ITEP 2011
7. ročník veletrhu cestovn í h o r u c hu P l z e ň skéh o
kraje ITEP 2011 se letos
poprvé konal v prostorách
nové haly TJ Lokomotiva
v Plzni na Slovanech. Na
ploše 1650 m² postavilo své
stánky 125 vystavovatelů.
Mezi zahraničními vystavovateli byli zástupci z Francie, Chorvatska, Bavorska,
Slovenska a popr vé také
z Indie. V rámci veletrhu byly
vyhlášeny výsledky dvou soutěží – soutěže propagačních
materiálů cestovního ruchu
a gastronomické soutěže Vaříme s Regionální potravinou
Plzeňského kraje.
V soutěži propagačních
materiálů cestovního ruchu
byly hodnoceny propagační
materiály v rámci 4 soutěžních kategorií. Vítězem první
kategorie – Image materiály
– se stal Královéhradecký
k r aj. Mez i te m at ick ý m i
info materiály se na prvním
místě umístil Ústecký kraj.

Centrum Bavaria Bohemia
zvítězilo v kategorii Informační brožury – průvodci,
tematické stezky. V kategorii
map obsadil první místo Ústecký kraj. Gastronomickou
soutěž Vaříme s regionální
potravinou Plzeňského kraje
určenou středním školám
na území Plzeňského kraje
vyhlásil Plzeňský kraj poprvé
s cílem aktivně seznámit
středoškolskou mládež s kvalitní regionální potravinou
a zároveň podpořit tradiční
krajové receptury. Ve finálovém praktickém kole vybrala
odborná porota jako vítězný
tým z plzeňské Hotelové
školy.
Na konání veletrhu přispěl CzechTourism, který
zde prezentova l web ov ý
portál Kudy z nudy – katalog
tipů nejen na výlety. Zároveň seznámil návštěvníky
s projektem Czech Specials
aneb Ochutnejte Českou
republiku.

TRAVEL TRADE GAZETTE
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Nové ubytovací kapacity ve Švýcarsku

KRÁTCE

V rámci tiskové konference na téma Zima 2011/2012 ve Švýcarsku, která se
konala 10. října v Praze, byly představeny i některé nové ubytovací kapacity,
a to jak v horských resortech, tak ve švýcarských městech.
Curych prochází procesem
transformace mnoha různými způsoby. V podstatě
celým městem pulzuje nový
život. Ve fázi plánování je
řada hotelových projektů,
část je již ve výstavbě, zatímco další se připravují na
slavnostní otevření. Vzhledem k rozmanitosti ubytovacích možností v Curychu
se město proměňuje v ještě
atraktivnější destinaci pro
hosty z celého světa. Renaissance Zürich Tower Hotel
– v Mobimo Tower, budově, která připomíná sochu
a převyšuje ostatní střechy
ve čtvrti Zürich-West, byl
postaven mimořádný hotel
Renaissance Zurich Tower.
Jedná se o hotel pro hosty,
kteří ocení kouzlo exkluzivního ubytování, individuální přístup i se všemi
vymoženostmi hotelového
řetězce. Hotel disponuje 300
pokoji a řadou apartmánů
včetně prezidentského a zabírá 11 pater. Otev řeno :
o d sr pn a 2011. R a m a d a
Hotel Zürich City – mezinárodní prostředí a moderní
architekturu nabízí nově
p ost avený 4hvězd ičkov ý
hotel Ramada Zürich City.
Hosté si v něm ubytování
zajisté užijí. 159 kvalitních
a komfor t ně zař í zených
pokojů je rozděleno do kategorií: komfortní, obchodní
a apartmány. Otevřen: od
února 2011. B2 Boutique
Hotel v areálu Hürlimann
– bý valá budova starého
pivovaru Hürlimann v Curychu se proměnila v hotel
s termálními lázněmi, které
jsou přístupné veřejnosti.
4hvězdičkový B2 Boutique

Hotel s 51 prostornými pokoji a devíti dvoupatrovými
apartmány má přímý vstup
do termálních lázní. Termální lázně jsou otevřeny
od prosince 2010. Otevření
hotelu: jaro 2012.
Nový 5hvězdičkový hotel
pro Engadin – 9. prosince
2011 bude otev řen osmý
5hvězdičkový hotel v Engadinu Sv. Mořici: Giardino Mountain. Nachází se
v Champfèr, v překrásné
budově, která dříve bývala
domovem 4hvězdičkového
hotelu Chesa Guardalej
a k ter á byl a ko mple t ně
zrenovována. Inspirace pro
tento koncept přišla od mateřského vlastníka, hotelu
Giardino v Asconě. Giardino
Mountain má 78 pokojů
a lázně se saunami, vnitřním
bazénem, místnostmi pro
léčebné kúry a exkluzivní spa
lounge. Kuchyně je taktéž na
velmi vysoké úrovni, ať už
v hlavní restauraci Ristorante
Guardalej, tak v restauraci
Stüva, která se specializuje
na lahůdky z Engadinu, nebo
v restaurantu Ecco on Snow.
Ten přes zimu povede se
svým týmem Rolf Fliegauf,
šéfkuchař Ristorante Ecco
(Giardino Ascona, 2 michelinské hvězdičky).
Švýcarské hotely Sorell
– třináct městských nebo
dovolenkových švýcarských
hotelů Sorell nabízí ubytování ve tří a 4hvězdičkové
kategorii. Nachází se v Curychu, Bernu, Wintherthuru,
Schaffhausenu, Aarau, Arose,
Bad Ragazu a nyní také v St.
Gallenu. Každý z těchto
třinácti hotelů je unikátním zařízením s vlastním

odlišným vkusem. Skupina
se prezentuje pod názvem
Sorell hotels již od roku
2003. Renovace v Bad Ragaz
– hotel Sorell Tamina v Bad
Ragaz otev řel své brány
v květnu 2011 po tříměsíčním období rekonstrukce.
Zrekonstruovaný hotel Tamina je pozoruhodný prostornými a komfortními pokoji.
Za zmínku stojí i zcela nové
menu, které se zaměřuje na
regionální speciality, nebo
mult if unkční sem inár ní
a společenské místnosti.
Prioritou je navození pocitu
pohody v celém hotelu. A tak
je tento region oblíbeným
cílem turistů i díky proslulé vysoké kvalitě služeb.
Novinky v St. Allen – od
1. července 2011 jsou Sorell
Hotels také zastoupeny v St.
Gallenu hotelem Sorell City
Weissenstein. Hotel renovovaný v roce 2009 se nachází
v samém srdci historického
centra, jen pár kroků od
vlakového nádraží. Vyberte
si zařízení: od stylov ých
jednolůžkových pokojů až
po prostorné apartmány.
Hotel nabízí 4hvězdičkový
komfort za 3hvězdičkové
c e ny. C er t i f i kov a né ob chodní a konferenční hotely
v Curychu a Bernu – pěti ze
třinácti Sorell Hotels – Zürichberg, Seidenhof, Seefeld,
Rütli a Ador – bylo uděleno
exk luziv ní v yznamenání
„Certified Business Hotel/
Cer t if ikovaný ob chodní
hotel“. Obchodní cestující
si mohou být jisti, že jejich
přáním v těchto zařízeních
vyjdou všichni maximálně
vstříc. Hotely Sorell Ador
a Zürichberg jsou také dr-

Francouzská klasifikace hotelů – Od července 2012 se
budou muset francouzské hotely rozloučit s bývalou klasifikací
a její značkou. Vstoupí v platnost nová klasifikace s novým logem, která bude platit na pět let. Ve hře je však ještě evropská
žiteli certifikátu „Certified klasifikace, kterou uvádí Hotrec. Pro Francouze však předstaConference Hotel/Certifi- vuje problém s označením vybraných pětihvězdičkových hotelů
kovaný konferenční hotel“. slůvkem Palace.
Tato certifikace udává stanZ plánovaných vídeňských hotelů – Již v listopadu se
dardy v oboru konferencí.
má
otevřít Hotel Daniel Wien s konceptem Smart Luxury. Nový
Je udělována na základě
hotel
nabídne 115 pokojů čtyř rozdílných kategorií, lobby, vlastkritérií vytvořených asociací
ní
pekařství.
Hotel je v památkové chráněné budově z r. 1960
německých hotelů.
nedaleko
horního
Belvederu a nového Hlavního nádraží.
Otevření nového hotelu
V
únoru
r.
2012
bude otevřen designový hotel Lichtensteg 3,
Giardino Lago u Locarna
– od poloviny září je v Minu- který nabídne 32 pokojů, je dílem architektů BWM.
Zahájen bude provoz i dvou pětihvězdičkových hotelů: Hotel
siu otevřen nový Boutique
Sans
Souci v 7. okrese se 160 lůžky a 80 suitami, restaurací
Hotel Giardino Lago, který
a
fitnessem
a Le Palais Hansen Kempinski Vienna koncem roku
je součástí skupiny Giardino.
Nachází se na břehu jezera 2012, který nabídne 150 pokojů a suit, konferenční sály, dvě
Lago Maggiore a disponuje 14 restaurace.
pokoji a 1 apartmá. Je vybaNový výstavní prostor – Pražská Galerie Vernon otevřela
ven tkaninami od designérů
v
říjnu
pro veřejnost zcela nový výstavní prostor s názvem VerGuild, dubovými parketami
non
Depot.
Nová galerie, ve které se bude zdarma vystavovat
či skleněnými prvky. To vše
zejména
současné
umění, se nachází v dolních Holešovicích
spojuje tradici s modernos–
industriální
čtvrti,
která
se za poslední roky výrazně proměnila.
tí. Hosté ubytovaní v Lago
Giardino mají přístup i do Z bývalého průmyslového komplexu se dnes stává moderní čtvrť
wellness zařízení v hotelu plná kaváren, obchodů i galerií. Vernon Depot sídlí ve čtvrtém
Giardino***** v Asconě. patře budovy, která dříve sloužila jako sklad. Právě odtud pochází
Rest aur ac e L a go n abí z í název nového prostoru. „Depot chápeme jako nedílnou součást
v uvolněné atmosféře a s pře- industriální čtvrti. Depot ovšem neznamená jenom sklad nebo
krásným výhledem na Lago místo pro opravy vozového parku, ale také úschovnu nebo poklad,“
Maggiore směsici moderní vysvětlila ředitelka Galerie Vernon Monika Burian Jourdan. Nová
a přírodní středomořské galerie o ploše téměř 200 metrů čtverečních je plná oken, a nakuchyně, do které patří ryby bídne tak dokonalé světelné podmínky pro výstavu uměleckých
a měkkýši. Specialitou restau- děl. Úplně první výstavou, kterou nový prostor ožil, byl Festival
race je americké hovězí maso současného umění TINA B.
pečené v troubě na 800 °C.
Hotel 150 metrů pod zemským povrchem láká na roV odpoledních hodinách
také nabízí lehké občerstvení mantiku i tajemno – Pokud patříte mezi hledače tajemných
a nezapomenutelných zážitků, zkuste výlet do Švédska. Ubytování
a čerstvé saláty.
ve
zdejším podzemním hotelu má k průměru daleko. Sala SilverCommeire – nová chata,
již čtvrtá, se otevře v Com- mine hotel ve Vastmanland County ve Švédsku opravdu trochu
mei re v r á mc i projek t u vyniká. Už při příjezdu na místo mnohé překvapí, že zde najdou
„ A lter n at ive Mont a g ne“. pouze jakousi jednoduchou stavbu, v jejímž nitru místo rozlehlé
Tato kamenná a dřevěná recepce objeví na zdi plán místního podzemí a starý výtah, který je
stavba pro čtyři hosty na- sveze do tajemných hlubin. Po nutné instruktáži a obdržení helmy
bízí výjimečný výhled do je možné nastoupit do výtahu a vydat se do hloubky 155 metrů
kraje. Rezervovat ji lze od pod zemský povrch, kde na nedočkavé nocležníky vskutku čeká
1. prosince. Hosté si mohou něco, na co jen tak někde v podzemí nenarazí. V poněkud bizarní
také vybrat plnou penzi či ložnici ohromí romantická manželská postel, nezbytný nábytek,
různé organizované aktivity. jako skříň či stůl, na kterém stojí stříbrný servis a šampaňské.
Celý komplex budov pojme Atmosféru i dostatek světla poskytují lampy a svícny, jejichž
až 28 lidí.
ln světlo dodává stříbrným stěnám ten správný nádech.

ITF
SLOVAKIATOUR
18. VEĽTRH CESTOVNÉHO RUCHU
18th TRAVEL FAIR

POĽOVNÍCTVO A ODDYCH
WELLNESS A FITNESS

19. - 22. 1. 2012
spolu s veľtrhom gastronómie / with the gastromy fair DANUBIUS GASTRO
INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava
T +421-2-6727 2588 • F +421-2-6727 2201 • E slovakiatour@incheba.sk
www.incheba.sk
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UBYTOVÁNÍ A SVATBY
na Britských Panenských ostrovech

m ajit e l o s t r o v a N e c k e r
Island, pronajímá luxusní
bungalovy a využívá příznivé
větry při organizaci závodů
v kitesurfingu.

Britské Panenské ostrovy
jsou jako stvořené pro lásku
v soukromí. Leží v místech,
kde se mírný Karibik setkává s burácejícím Atlantským

písčitých a liduprázdných
pláží s lehce se pohupujícími sítěmi uvázanými ve
stínu palem. Od moře vane
příjemný lehký a teplý vánek. Tak romantické mohou
být kulisy ke svatebnímu
obřadu, kde novomanželské
a no doprov á z í jen z p ě v
exotických ptáků. Nádherná svatba se dá prožít na
liduprázdné pláži lemované
vysokými palmami, které
snoubencům a jejich svědkům v ytvářejí důstojnou
stafáž. Eleganci s relaxací
spojuje luxusní Resort Peter
Island, přírodním krásám
zase dominují the Baths
na ostrově Virgin Gorda,
které jsou jednou z nejvyhledávanějších turistických
atrakcí i místem svatebních
obřadů. Obrovské žulové
balvany lemující pobřeží
p ad ají a ž do moře, kde
tvoří nejrůznější jeskyně,
prohlubně a bazény.
Na BVI se může uskutečnit obřad v ysoko nad
ostrovem Tortola, při kterém
mohou snoubenci společně
vychutnat nádherný výhled
z vrcholu Sage Mountain na
moře a další ostrovy. RomanHotely přidávají k cenám oceánem, mezi smaragdově tika se dá prožít u soukromé
ubytování taxu ve výši 7 % zelený mi kop ci šedesáti jeskyně u Copper Islandu
a desetiprocentní poplatek ostrovů v akvamarínovém nebo na jachtě v laguně
za služby.
moři. Z jejich vrcholků se u korálového útesu obkloStále více zamilovaných otevírají úžasné výhledy na pujícího ostrov Anegada,
pár ů v yhledává pro sv ůj sousední ostrovy lemující obzvlášť při západu slunce.
svatební den exotická místa, po obou stranách kanál Sira Obřad se může uskutečnit
kde vládne teplé klima a kde Francise Drakea. Návštěv- na terase vily s výhledem
si mohou aktivně užívat níci BVI vstřebávají roman- na tyrkysové moře nebo
nezapomenutelné líbánky. tickou atmosfér u bílých v tropické zahradě.
Získat povolení k sňatku,
který je platný i u nás, je
velmi jednoduché a k jeho
vyřízení stačí tři pracovní
d ny. Je mož né n ajmout
místní agenturu, jež zajistí
veškeré formality i s obřadem. Místní hotely i resorty
jsou připravené splnit každé
přání a nabídnout služby
osobního konzultanta.
Na BVI se neustále něco
děje. Každoročně se tady
pořádá celá řada akcí, které
přitahují návštěvníky všech
zájmů. Vedle závodů jachet
nechybějí festivaly karibské
hudby, tance, barevných
kostýmů a skvělého jídla.

www.bvitourism.cz
V nejbližší době bude spuštěna česká verze
oﬁciálních stránek turistické centrály
www.bvitourism.cz. Vám, kteří máte ve své
nabídce Britské Panenské ostrovy, nabízíme
bezplatné uvedení kontaktu do seznamu
turistických kancelářích, který bude na tomto
webu k dispozici. V případě vašeho zájmu nás
kontaktujte na: bvi@travel-marketing.cz.
Těšíme se na spolupráci!

TMR International

e-mail:
s.santarova@travel-marketing.cz
www.bvitourism.cz
www.travel-marketing.cz

Komerční prezentace

BVI, jež po staletí lákaly
piráty, dnes přitahují hled ač e p ok ladů, p ot áp ěč e
a turisty, kteří touží po klidné a romantické dovolené.
Poskytují útočiště náročným
turistům, kteří hledají luxus
a soukromí. V předchozích
číslech jsme BVI představili jako destinaci, v níž
se turisté s oblibou plaví
mezi ostrovy na jachtách.
Pokud se však přece jen
rozhodnou na noc jachtu
opustit, čeká je na pevnině
pestrá paleta ubytovacích
zařízení od skromných
kempů a hotýlků přes vily
až k luxusním střediskům.
Malebné mariny zcela postrádají stres a nervozitu,
avšak nabízejí skvělé zázemí,
často s možností ubytování.
Jen přeplněné obří hotelové
komplexy byste tady hledali
marně.
Pronajmout se dá třeba
i celý ostrov Guana Island
a užívat si pohodlí v intimní
tajemné atmosféře pouze
s nejbližšími přáteli. Dalším
zajímav ý m projektem je
komplex Nail Bay vsazený
do zeleně na úpatí nejvyšší
hory ostrova Virgin Gorda,
kde je ser vis hotelového
resortu spojený s pronájmy
sousedících souk romých
domů. V lastníky ubytovacích zařízení jsou většinou
samotní ostrované, někteří
cizinci si tady koupili celé
ostrovy, na nichž vystavěli
luxusní resorty. Tím nejlepším, který se zároveň dostal
mezi 20 „nej nej“ hotelových
komplexů na světě, je Peter
Island Resor t postavený
na stejnojmenném ostrově. Tento i další vybrané
hotely na BVI patří rovněž
k nejlepším místům, kde vás
budou rozmazlovat masážemi na bělostných plážích či
dobrým vínem v útulných
re st au r acích. Rel a x ač n í
a zkrášlovací kúry v Biras
Creek na Gordě využívají
při procedurách produkty
vyrobené z čisté mořské soli
a místního aloe a kurzy jógy
provádějí na přírodní terase
s nádhernou vyhlídkou na
moře. Sir Richard Branson,
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Český víkend na ledovci Mölltal VINAŘSKÁ STEZKA
O nás Češích je známo,
že jsme společenští, hraví
a žádná zábava nám není
cizí. Ale kromě zábavy jsme
i nadšení sportovci – nejen
na profesionální úrovni, ale
i pokud jde o sport rekreační. Tisíce z nás neváhají
za amatérsk ý m sp or tem
vyrazit i do zahraničí. Např.
v Rakousku patříme mezi
nejoblíb enější k lientelu.
Majitelka bio farmy a restaurace Hatzhof u Mölltalského
ledovce v Korutanech, která
každoročně přivítá stovky
našich krajanů, říká: „Češi
jsou úžasní hosté, chovají se
přátelsky, kultivovaně a hlavně – mají smysl pro humor.“
Jak vyplývá i ze statistik, těší

se rakouské hory u nás velké
oblibě. To platí jak o sezoně letní, tak o zimní, kdy
za komfortním lyžováním
a snowboardingem vyrážíme
v desetitisícových počtech.
Předmětem zájmu českých
vyznavačů zimních sportů
se stávají střediska blízká
i vzdálenější v celém Rakousku. K tomu bonus: kdo si
chce zimu prodloužit, má na
výběr z několika ledovcových
lokalit. Příkladem může být
ledovec Mölltal, kde se před
pěti lety zrodil nápad, jak
propojit dvě oblíbené aktivity
– sport a zábavu. V lyžařském
středisku Mölltal Gletscher,
jež je vyhlášené dobrými
sněhovými podmínkami po

celý rok (trénují zde i lyžařské národní týmy z různých
zemí – český nevyjímaje),
s e k a ž doro č ně p osle d n í
víkend v říjnu pořádá otevření nové lyžařské sezony,
tzv. Opening Mölltal, a to
v české režii. Letos se přímo
nabídl prodloužený víkend
s 28. říjnem. Stovky zájemců se vydaly do mölltalské
oblasti odstartovat sezonu.
Lyžování se v tuto chvíli
nabízelo na více než 70 km
kvalitně upravených sjezdovek všech stupňů obtížnosti,
navíc bylo k dispozici půjčování nových lyží několika
předních značek. O zábavu
bylo po celé tři dny dokonale postaráno. Osobně se

na ní podíleli moderátoři
Petr Salava a Jan Čenský.
Společenský ráz akce posílila i přítomnost slavných
fotbalových internacionálů,
kteří jsou v Rakousku jako
doma – Antonína Panenky
a Karola Dobiáše. Program
víkendu vyvrcholil závody ve
slalomu a dalšími soutěžemi
a tombolou se spoustou
atraktivních výher. Události
přálo i počasí – po celou
dobu dominovalo nad hlavami účastníků „azurro“, takže
mnozí si domů odváželi nejen skvělé zážitky, ale i první
„bronz“ ze zahájené sezony.
Více na: www.rakousko.cz,
www.mölltal.cz.
Miroslav Navara

Lidé hledají zájezdy
u nás. Najdou tam
i ty Vaše?

PODÉL TOKU ŘEKY
DUERO

Široké údolí řeky Duero na stùl katolických králù
má v okolí míst Valladolid v 15. století. Další značkou
a Arandy de Duero starou honosící se označením konvinařskou tradici. Valladolid trolovaného původu je D. O.
byl v 17. století hlavním Ribera del Duero. Jedná se
místem Španělska a byly tu především o odrůdu vína
formulovány přísné vinařské tempranillo.
zákony. V této oblasti panuje
Vinedos en Valladolid –
drsné kontinentální klima, Víno z této oblasti si oblíbil
sníh, ostré větry a mrazy, i Antonio Banderas, který
v létě zas palčivé slunce, zde má vlastní vinařství
a to vše má vliv na charakter zvané Anta Banderas. Vinařmístního vína. Právě tady se ství ležící v oblasti Ribera
rodí skvělá koncentrovaná del Duero D. O. produkuje
červená vína, zcela jiného l a h o d n á v í n a o v ě n č e n á
stylu než vína ze severnější m n o h a o c e n ě n í m i . N a
oblasti Rioja. Z oblasti řeky 600 značek vín pocházejíDuero jsou známy především cích z této oblasti můžete
dvě značky s označením kon- ochutnat ve sklepích tzv.
trolovaného původu: D. O. bodegas. Ale kromě vína
Rueda, vína jak bílá, šumivá, jsou zde i tři architektonictak i červená, pocházející ké skvosty: Penafiel, Aranda
z odrůdy verdejo s lehkým del Duero a San Esteban
přidáním sauvignonu. Tato de Gormaz.
Zdroj: Turespaña
vína byla výhradně dodávána
Omlouváme se za chybné uvedení webových stránek
u článku o španělském městě Reus v č. 16. Správně je
www.spanelsko.info

Matisse, Cézanne, Picasso

Příběh rodiny Steinů
Mimořádná výstava v Grand Palais v Paříži
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Výstava v pařížském Grand
Palais, která se koná od
5. října do 16. ledna 2012,
je příběhem sběratelství
a podpory moderního umění
sourozenců Steinových: Gertrudy, Léa, Michaela a jeho
ženy Sáry. Je označována za
velkou uměleckou událost
pařížského podzimu. Na
její organizaci spojily své
síly Réunion des musées
nationaux Francie, Muzeum moderního umění San
Francisco (kde již výstava
proběhla) a Metropolitní
m u z e u m v N e w Yo r k u ,
kam přijde po Paříži. Kdo
jsou Steinovi? Jejich rodiče
židovského původu odešli
z Bavorska do Ameriky a
jejich bohatství umožnilo
sourozencům věnovat se
s v ý m z ájmů m , z ejmé n a
výtvarnému umění a sběratelství. Do Paříže přišli
počátkem 20. století a jejich
vliv na rozvoj moderního
u mě n í 20. a 30. let byl
obrovský. Podporovali řadu
umělců, jejich byty v ulici
Fleurus a v ulici Madame
se staly vyhlášenými salony, kde se setkávali nejen
malíři, ale i slavní literáti
jako Fitzgerald, Hemingway
a další. Jako první nakupovali Picassa a Matisse, ale
i řadu dalších. Na výstavě
je přes 120 obrazů z jejich
sbírky, jsou zde také Renoir,
Cézanne, Bonnard, Masson
a další. Osm dílů výstavy
umožňuje zv ýraznit vliv
každého člena této podi-

vuhodné rodiny v určitém
období. První je věnována
především počáteční Léově
sbírce, představuje Maneta,
Degase, Renoira, Cézanna
jako pilíře moderního umění.
Druhý s názvem Tradice klasicismu ve zkoušce modernismu zachycuje například
Leův soubor ležících aktů,
nákupy Michaela a Sár y,
jsou zde Maurice Denis,
Valloton, Picasso z modrého a r ůžového období,
Matissova Vzpomínka na
Biskru. Třetí díl je věnován
fauvismu na Podzimním
salonu v r. 1905. Čtv r t ý
patř í slav ný m sobotním
setk áním celé umělecké
Paříže u Steinových. Pátá je
věnována Matissovi, kterého
pojilo velké přátelství se
Sárou. Bohužel část sbírky
půjčená v předvečer první
světové války do Berlína
se nikdy nev rátila. Sára
a Michael se vracejí v roce
1935 do Ameriky, aby unikli
hrozbám fašismu. Gertruda
zůstává, podaří se jí přežit
a p o m á h á Fr a nc ou z ů m.
Šestý díl Gertruda Stein
a Picasso zahrnuje Picassovy prvotiny i kubistické
období. Sedmá část vypráví
o Gertrudině podpoře postkubismu a neoromantismu.
Sama umírá v r. 1946. Její
kniha Autobiografie Alice
Toklas, což je jméno její celoživotní partnerky, je však
v podstatě jejím vlastním
životopisem.
maj
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Blue Sky Travel
a České aerolinie
hostily klíčové
partnery
na fam tripu.
Amara
Zemplinerová
u toho byla také.

Saadiyat Island

Nabídku zájezdů společnosti Blue Sky Travel najdete na www.blueskytravel.cz

KDYŽ SE ŘEKNE SPOJENÉ
ARABSKÉ EMIRÁTY…

Rozumí se tak nějak samo sebou, že Spojené arabské emiráty
nouzí netrpí a že tam zkrátka musejí mít vždy něco extra. Třeba
lyžařský areál v Dubaji nebo nejvyšší budovu světa – Burdž
Dubaj, jak již název říká, rovněž v Dubaji. Abú Dhabí bude také
mít něco zvláštního. Doposud jsme byli zvyklí, že pokud jsme
chtěli navštívit Louvre, museli jsme do Paříže. V roce 2013
to už nebude pravda, Louvre bude stát i v Abú Dhabí, a to na
ostrově jménem Saadiyat Island. Otevření Louvru a Guggenheimova muzea je plánováno na rok 2013. Obě muzea jsou
součástí velkolepého projektu, který na ploše 27 km 2 počítá
s výstavbou nejen luxusních bytových domů, ale i 29 hotelů
(jeden bude mít sedm hvězdiček), tří marín, dvou golfových
hřišť a ještě několika dalších muzeí, z nichž jedno již funguje:
The Zayed National Museum. Otevřeno už bylo i jedno golfové
hřiště, a to Saadiyat Beach Golf Club, jehož autorem je známý
Gary Player.
Celý projekt by měl být kompletně hotový v roce
2018.

… okamžitě se nám vybaví moderní mrakodrapy, vedro a písečná
poušť táhnoucí se do nedohledna.
č poušť zabírá přibližně čtyři pěA
tiny celé rozlohy emirátů, stávají
se Spojené arabské emiráty stále
oblíbenější turistickou destinací, a to
právě pro tu zbývající pětinu, která
kypí životem. Luxusní hotely zde
rostou jak houby po dešti, a přestože
některé ambiciózní projekty v Dubaji
jsou momentálně v módu stand by,
nezdá se, že by se mělo toto tempo
v dohledné době jakkoliv zpomalit.
P r i m v tomto oh le du h r aje A bú
Dhabí, hlavní město stejnojmenného
emirátu a zároveň i hlavní město celé
sedmičlenné federace. Nový hotel
zde otevřel Rocco Forte Collection,
mimochodem svůj první na Středním
východě, provoz brzy zahájí i The
Westin Hotel & Spa Abú Dhabí nebo
Eastern Mangroves Angsana Resort
& Spa. O počtu hvězdiček snad ani
nemusíme mluvit.
Neméně luxusní jsou ale i hotely, které v emirátech již stojí. Mezi
návštěvníky, kteří do země přijíždějí
služebně, je velmi oblíbený hotel
Grand Millenium Al Wahda, který,
ač obrovský (má přes 800 pokojů
a apartmá), nabízí kromě luxusu,
elegance a bezchybných služeb i přátelský a osobní přístup k hostům.
Stojí na světoznámé třídě Defence
Road v centru Abú Dhabí, jen 15
minut od výstaviště a 30 minut od
mezinárodního letiště.

Bezpochyby nejluxusnějším hotelem v Abú Dhabí je hotel Emirates
Palace, který je zároveň jedním z pěti
nejdražších hotelů na světě. Provozuje
ho síť Kempinski, což hovoří samo
za sebe. Všude perské koberce, zlato
a stříbro. Řečeno slovy klasika: ono
není nic dražšího.

YAS ISLAND
Jedním z asi 200 téměř se dotýkajících
ostrůvků, které tvoří Abú Dhabí, je
Yas Island, dosud známý především
závody formule 1. Ty se zde jezdí od
roku 2009, a to na okruhu Yas Marina
Circuite. Kdo by byl líný opustit hotel,
ale závody by chtěl přesto vidět, ať
se ubytuje v Yas Hotelu. Je postaven
přímo nad závodní dráhou.
Yas Island má ale více lákadel.
Jedním z nich je např. Ferrari World,
tematický zábavní park s nejrychlejší horskou dráhou na světě: z 0 na
240 km / h za 5 sekund. Pokud vás
však ani F1, ani Ferrari nijak zvlášť
nezajímají, neklesejte na mysli. Na
Yas Islandu si můžete třeba zahrát
golf. Yas Links, navržený světoznámým Kalem Philipsem, vám poskytne
nezapomenutelný golfový zážitek. Na
golfové hřiště se můžete směle vydat,
i když se teplota vzduchu pohybuje
kolem 40 stupňů. Nebyl by to přece
správný links, kdyby od moře nevál
svěží vánek… a tak se děje i tady.

LIWA
Dáváte-li přednost k lidu a tichu
p o u š t ě p ř e d te p e m v e l k o m ě s t a ,
v ydejte se do oáz y L iwa. Ta leží
na okraji pouště Rub’al K hali asi
150 km jihozápadně od města Abú
Dhabí a skládá se přibližně z padesáti
vesniček. Tato oáza je mimochodem
rodištěm vládnoucí rodiny emirátu
Abú Dhabí. O ubytování nemusíte
m ít starost, bude stejně luxusní
jako ve městě. Navštivte třeba Qasr
Al Asarab Desert Resort by Anantara. U by tujte se ve v ile, kterou
budete mít pouze pro sebe, a po
úchvatné vyjížďce na velbloudu si
zajděte na večeři do jedné ze čtyř
restaurací resortu. Místní kuchyně
je vynikající.
N e m é n ě ele g a nt n í ub y to v á n í
vám poskytne se svými 111 pokoji
a apartmány Tilal Liwa Hotel. Odtud
můžete podnikat zajímavé výlety, ať
už třeba na datlové plantáže nebo
k písečným dunám, které jsou se
svojí výškou 300 metrů (a sklonem
50 stupňů) jedny z nejv yšších na
světě. Vyjížďka na tyto duny v džípu
je velmi populární, opravdu adrenalinový zážitek je vystoupat na nejvyšší
z nich před západem slunce. Komu
se stýská po zimních radovánkách,
může vyzkoušet i sand boarding.
Amara Zemplinerová

Turistický ruch je ve Spojených arabských emirátech ještě poměrně mladou záležitostí, avšak za těch několik
málo let urazil, zejména v Abú Dhabí, úctyhodnou cestu. Při finančních možnostech emirátů je jasné, že jeho
rozvoj bude v nejbližší budoucnosti pokračovat nezměněným tempem. Tedy, jak by asi řekli místní, Insha’ Allah.

Masdžid e šejch Zayed bin Sultan

A ještě jeden poněkud duchovnější zážitek: Velká mešita šejka
Zayeda v Abú Dhabí. Mešita, pojmenovaná po zakladateli a prvním prezidentovi Spojených arabských emirátů, byla otevřena
v roce 2007. Je největší mešitou v zemi a po mešitě v Mekce
a Medině údajně třetí největší mešitou na světě. V rozích
nádvoří o rozloze 17 000 m² se tyčí čtyři minarety vysoké
115 metrů. Hlavní kupole je vysoká 75 metrů, její průměr
činí 32 metrů a na celé stavbě se nachází celkově 82 kupolí
o sedmi různých rozměrech. Mešita pojme až 40 000 věřících
a součástí areálu je i hrobka šejcha Zayeda. Podlahu hlavní
modlitebny pokrývá největší koberec na světě (5627 m²). Byl
utkán v Íránu a na jeho výrobě se podílelo 1200 tkalců, kteří
spotřebovali 35 tun vlny a 12 tun bavlny. Mešita je opravdu
nádherná a stojí za to ji vidět, zejména při nočním osvětlení.
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KEŇA… VŠE NA DOSAH RUKY

Viceprezident Keni pan
Stephen Kalonzo Musyoka
zahajuje MKTE.

Kenya Tourist Board (KTB) uspořádal ve dnech 19. a 20. října
mezinárodní turistický veletrh. Na padesát keňských vystavovatelů,
cestovních kanceláří, touroperátorů a leteckých společností, tak
mohlo představit svou nabídku 150 prodejcům touroperátorům
a novinářům z celého světa. Veletrh se pod názvem Magical Kenya
Travel Expo (MKTE) konal jako open air ve stanech před nairobským
kongresovým centrem. Účast keňského viceprezidenta pana Stephena
Kalonzo Musyoky a ministra pro cestovní ruch pana Mohameda
Najiba Balaly dává najevo, jaký význam Keňa cestovnímu ruchu
přisuzuje. Po veletrhu následoval mega fam trip po keňských národních parcích zakončený návštěvou Lamu, malého města na stejnojmenném ostrově, které je zapsáno do seznamu památek UNESCO.

Nezměrné množství poutačů
okolo cest vám nedá zapomenout, že Keňu protíná rovník.
Na misce s vytékající vodou se
můžete přesvědčit, že Coriolisova síla, která roztáčí vír ve
vaší vaně, změní při přechodu
rovníku směr. Uděláte-li deset kroků na sever, sirka na
hladině v ytékající vody se
roztočí proti směru hodinových ručiček, ujdete-li deset
kroků na jih, sirka se roztočí
na opačnou stranu, a přímo
pod poutačem zůstane sirka v klidu. Díky zeměpisné
poloze se v Keni nestřídají roční období, ale jen období sucha a období dešťů a teploty jsou ovlivňovány
především nadmořskou výškou. Kromě pobřeží a severu
Keni nestoupají denní teploty příliš nad 30 stupňů.

Text a foto: Luděk Neužil

Apartmány hotelu
Tribe v Nairobi.

… nejen autem, ale i na loďce, pěšky nebo na kole
Velká pětka je označení, které používají průvodci na safari a dříve profesionální lovci, pro pět
nejnebezpečnějších afrických zvířat, tedy lva, nosorožce, buvola, slona a hrocha (nebo levharta).

Během dvou dní jsme
stihli navštívit tři národní parky. Pr v ním z nich
bylo slad kovo d n í jezero
Naivasha vzdálené 100 km
od Nairobi. Na pahorku
s v ýhledem na jezero tu
stojí dům opavské rodačky
Joy Adamsonové, autorky
nesmr telného příběhu
o lvici Else. Při projížďce
loď kou po jezeře jsme
konečně uviděli skupinky
lenošících hrochů, velká
hejna kormoránů, pelikánů. Kormidelník dokázal
přilákat i orla jasnohlavého.
Největším zážitkem byla
p r o c h á z k a p o C r e s c e nt
Island. Díky tomu, že se
zde nevyskytují nebezpečné
šelmy, nemusíte pozorovat
pasoucí se zebry, antilopy
a pakoně pouze z auta, ale
můžete se k jejich stádům
přiblížit pěšky a pozorovat

UBYTOVÁNÍ

Zatímco v Nairobi si můžete vybrat mezi nerezovým
luxusem a mosaznou viktoriánskou idylou, ubytování
v přírodě vás nenechá na pochybách, kde skutečně jste.
V Keni nerostou betonová all
inclusive centra a od přírody
vás mnohdy odděluje jen
rákosová stěna bungalovu
nebo plátěná stěna stanu,
stanu s koupelnou, na kterou jste z domova zvyklí,
s bělostnou moskytiérou
a všudypřítomnými květy
na polštáři. První noc vám
asi nedopřeje usnout křik
ptáků, ale proto jste přece
tady. Cestou na snídani vás
možná překvapí žirafa nebo
antilopa, která vstala o něco

Velká pětka během dvou dní

dřív než vy, ale důstojně
vám uvolní cestu, protože
ona je tu doma a vy jste
rozespalý host.

Jeden ze stanů ve
Sweetwaters Tented Campu.

Ol Pejeta Conservancy
22. 10. 2011

je tak z jejich vlastní perspektivy. O necelých 100 km
na severozápad leží okolo
stejnojmenného jezera národní park Nakuru. Jezero je
proslulé nekonečnými hejny
plameňáků a pelikánů. Na
některých místech na břehu
jezera ještě můžete vystoupit z vozu, ale pohyb po
rozsáhlých pláních v okolí
již není pěšky bezpečný.
Rozsáhlé travnaté stepi, kde
potkáváme prvního z buvolů, střídají malé lesíky, kde
i podle zápachu poznáte, že
jste v divočině. V jednom
z nich zastavuje mikrobus
necelých dvacet metrů od
nosorožce bílého.
Další den vyrážíme do
parku Ol Pejeta Conservancy.
Součástí rozsáhlého parku je
menší uzavřená oblast, kde
probíhá program na záchranu nosorožce bílého sever-

Lake Nakuru
21. 10. 2011

ního. I zde najdeme českou
stopu, protože nosorožci,
kteří sem byli přivezeni ze
zoo ve Dvoře Králové, jsou
možná posledními jedinci
tohoto druhu schopnými
mít potomky.
Na jedné z plání sjíždí
první ze dvou mikrobusů,
kterými cestujeme, z cesty
a zastavuje nedaleko lvice
odpočívající v trávě. Při návratu na cestu však zapadá
a řidič musí necelých 50
metrů od šelmy vystoupit
z vozu, aby ho mohl na laně
druhý mikrobus vytáhnout.
Respekt, který ve zkušeném
domorodci šelma vyvolává,
je na první pohled patrný.
Lvice, která je zraněná a na
krku má na obojku radiomaják, aby mohli zřízenci parku
monitorovat její pohyb, však
odchází opačným směrem
a my můžeme pokračovat

Lake Nakuru
21. 10. 2011

Na internetu se dočtete o tvrdém, až nepříjemném vyjednávání s Masaji i ostatními domorodci na keňsko-tanzánské
hranici. S tím jsem se setkal v Tanzánii, ale nikde v Keni.
Fotografovat Masaje v pro turisty udržované vesnici můžete,
když zaplatíte vstupné, ale všude jinde zcela beztrestně,
maximálně můžete být požádáni o nějaký dolar na opravu loďky, ale pokud nemáte, není to důvod k ukončení
rozhovoru. Rozdíl mezi chováním lidí v Keni a Tanzánii
byl od prvního dne tak propastný, že jsem se pozeptal na
důvod několika místních touroperátorů. A odpověď? My
v Keni jsme neprožili padesát let komunismu. Ajta majta.

v cestě. Cestou z parku
p otk áme k romě pštrosů
a nekonečného množství
antilop a zeber i mladého
slona a co se týče velké
pětky máme splněno (ano,
vím, možná to neměl být
hroch, ale levhart, kterého
jsme neviděli, ale…).
Kromě zmíněných parků vedl fam trip ještě do
sloního sirotčince, kde si
uprostřed zástupu malých
školáků v pestrobarevných
uniformách můžete sáhnout
na jedno z mnoha malých
slůňat, do soutěsky v Hell’s
Gate National Park, kde je
opět natolik bezpečno, že
se zde můžete pohybovat
pěšky nebo na zapůjčeném
horském kole, a do šimpanzího sirotčince, kde žijí šimpanzi osvobození z mnohdy
nedůstojného a k r utého
lidského zajetí.

Ol Pejeta Conservancy
22. 10. 2011

Lake Naivasha
21. 10. 2011

SMÝT PRACH Z CEST
Malý přístav Lamu ležící na
stejnojmenném ostrově na

severu Keni je její součástí
od roku 1963 a od roku
1983 je pro svou kombinaci
svah ilsk ých a arabsk ých
tradic zapsán do seznamu
U NESCO. U bytování ve
městě nebo v lodžích na
okolních ostrůvcích přináší
nevídaný koloniální luxus a
koupání na rozsáhlých písečOdliv v přístavu v Lamu. ných plážích je skvělé.
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Česká republika
Agentura CzechTourism vydala
knihu o cykloturistice
Ucelenou studii zaměřenou na komplexní zhodnocení
odvětví cykloturistiky v České republice vydala agentura CzechTourism. Publikace je první knihou vydanou
přímo pod hlavičkou Nakladatelství CzechTourism.
Následovat bude celá knižní edice, která bude pokrývat
aktuální témata v oboru cestovního ruchu.
Cykloturistika – Současný stav a perspektivy v České
republice od Daniela Mourka a kolektivu je odbornou
publikací, která si klade za cíl být kvalitním učebním
textem pro studenty a odborníky v cestovním ruchu.
Zaměřuje se na tradiční témata, jako jsou například
typologie stezek, evropská síť cyklotras EuroVelo, řeší
problematiku financování, značení a přehled cyklotras,
seznamuje s typologií cykloturistů v České republice
a s výsledky monitoringu stezek. Současně nabízí i pohled na nové projekty v oblasti cykloturistiky. Autoři
publikace se neomezují pouze na definice a popis
problematiky, ale navrhují i postup a strategii, která
by vedla ke zlepšení a upevnění postavení odvětví
cykloturistiky v České republice. Hlavním cílem knihy je poskytnout ucelené pojednání o problematice
cykloturistiky, vymezit základní terminologii a nastínit
východiska pro další výzkum.

První národní cyklo a in-line průzkum
v ČR zveřejnil první výsledky
Od poloviny srpna do konce září probíhal na stránkách www.ceskojede.cz první národní
cyklo a in-line průzkum, kterého se zúčastnilo téměř pět tisíc cyklistů, bikerů a inline bruslařů. Česká republika tak konečně získala důležitá čísla o tom, jak se cykloturisté, terénní cyklisté a in-line bruslaři chovají, jak jezdí teď a jak by jezdit chtěli.
Zadavatelem průzkumu je agentura CzechTourism s přispěním ministerstva dopravy.

jsme získali díky spolupráci
s partnerskými servery už
během tří dní,“ říká Renata Šedová, která průzkum
iniciovala a řídí. Výsledný
počet vyplněných dotazníků
tak umožnil dostatečně kvalitně zmapovat i podskupinu
bikerů a in-line bruslařů.
Průzkum se zaměřil na aktivnější část populace, která
provozuje cykloturistiku či
vyjíždí na terénní a in-line
stezky pravidelně a využívá
nejvíce internet. Cyklistů
je u nás téměř pět milionů,
z nich je těch aktiv ních
rekreačních přes jeden
milion. Bikeři, tedy ti, co
při jízdě na kole vyhledávají
terénní stezky, tvoří oproti
cykloturistům jen menší část
naší cyklistické populace.
Celkem
čtvrtina českých
Až 66 % bikerů preferuje lesní pěší stezky. Tato zpráva
cykloturistů
jezdí také na
„Přestože
dotazník
byl
retak trochu vyděsila ostatní milovníky pohybu v přírodě, ať
lativně dlouhý, potřebných kolečkových bruslích. Akjde o pěší turisty či hipoturisty. Je pravdou, že s rozvojem
tisíc vyplněných dotazníků tivní cykloturisté by přitom
dnešních aktivit nepočítali ti, kteří turistické stezky zakládali. A příroda není natahovatelná. Česká mountainbiková
asociace prohlašuje, že hájí práva a zájmy terénních cyklistů a že je zároveň ve svém kodexu vede k ohleduplnosti
a toleranci jak k ostatním, tak k přírodě. Je to jisté chvályhodné. Ostatně, pokud se všichni zúčastnění, cyklisté, O hlavních cenách ve třech těz i l a n á ro d n í p ř í ro d n í
bikeři či jezdci i bruslaři, budou učit toleranci, může tato kategoriích jsme informova- rezervace a naučná stezka
velká armáda lidí zlepšit nakonec celou naši společnost. li v č. 17. Podívejme se ještě Králický Sněžník před expozicí vápenictví Beriova
Že by to bylo třeba, dokumentují i zkušenosti s řidiči na na regionální vítěze.
Z v yh l á š e ných re g io - vápenka. Na Plzeňsku byla
silnicích. Někde se však začít musí. Na začátku by asi bylo
třeba nenechat zcela volnou ruku všude a všem a nastavit nálních cen soutěže Ceny na prvním místě prohlídurčitá kontrolovatelná pravidla. Pozornost věnována těmto Kudy z nudy 2011 bodovaly ková trasa Gambrinus před
cisterciáck ý m k lášterem
otázkám ve výzkumech a publikacích může jistě napomoci v e v e l k é m í ř e p ř í r o d n í
památky a hrady a zámky, v P l a sích. Na ji ž n í Mo či vytvořit atmosféru pro fair play chování. Stejně mohou
kláštery. Začínají se prosa- ravě získal nejvíce hlasů
pomoci zkušenosti z venku, kde jsou například budovány zovat i nevšední nabídky, Národní park Podyjí, na
přesně určené stezky po bývalých železničních tratích, jejichž ukázky výroby a nejrůzněj- Vysočině památka Unesco
nákladnost není enormní, mnohdy využívají i evropských ších řemesel, gastronomie poutní kostel sv. Jana Nepeněz. Není to jistě jediný nápad, který bychom si mohli či luxusní ubytování. Ve pomuckého na Zelené hoře,
přisvojit. V zájmu všech.
maj v ýchodních Čechách zví- v regionu Krkonoše a Pod-

Tolerance

chtěli jezdit ve stejné míře
jak po málo frekventovaných
komunikacích (44 %), tak
po cestách mimo ně (48 %).
Z výsledků průzkumu vyplývá jasný trend ústupu
od používání papírov ých
map ve prospěch zájmu
o elektronické GPS navigace.
Cykloturisté požadují více
infotabulí a kvalitní značení v terénu. „Pro nás to
bude znamenat, že dotační
programy by měly také klást
větší důraz na doplňkovou
i n f r a st r u k t ur u v terénu
a také působit na všechny
zodpovědně subjekty, aby
pravidelně udržovaly cyklistické značení,“ říká národní
cyklokoordinátor Jaroslav
Martinek.
Čeští aktiv ní terénní
cyklisté by nejraději bezkonfliktně jezdili po stávajících
pěších turistických trasách
(66 %) a po úředně povo-

lených a v terénu oficiálně
v yz nač ených př íro d n ích
terénních cestách a stezkách.
„Budeme muset tuto situaci
řešit a to jak s Klubem českých turistů, tak s Českou
mountainbikovou asociací,
která terénní cyklisty sdružuje,“ říká Jaroslav Martinek.
Pro bruslaře jsou důležité
kvalitní povrchy i čistění
stezek.
Z dálkových a zahraničních stezek české cykloturisty láká hlavně Dunajská
a Labská stezka nebo cyklistika na Slovensku či v okolí
italského jezera L ago di
Garda. Na špičce žebříčku
domácích destinací figurují
Šumava a jižní Čechy, mezi
nejoblíbenější cyklistické
produkty patří Moravské
vinařské stezky a Vltavská
stezka.
Více na stránkách
www.ceskojede.cz.

JEŠTĚ K SOUTĚŽI KUDY Z NUDY
krkonoší si vítězství odnesla
naše nejvyšší hora Sněžka,
v regionu Plzeňska hrad
R ábí, v severozápadních
Čechách vyhlídka Belvedér,
v regionu Praha DinoPark
Harfa před exkurzí Letiště
Praha. Na severní Moravě
a Slezsku zvítězil pohled
z Pradědu před celým
dnem v městě Štramberk.
Hrad Karlštejn je vítězem
v regionu střední Čechy,
v jižních Čechách zvítězil
Hrad a zámek v Jindřichově

Hradci před Hradním muzeem v Českém Krumlově.
Střední Morava a Jeseníky
d a ly nejv íc e h l a s ů Z o o
Olomouc Svat ý kop eček
p ř e d z áb a v o u n a h r a d ě
Bouzov. V regionu Český
ráj je nejoblíbenější naučná stezka v Prachovských
skalách, v západočeském
regionu zřícenina Andělská
hor a a z á mek Ky n ž v a r t ,
na Českolipsku a v Jizerských horách IQpark, první
science centre v Česku.

PARDUBICKÝ KRAJ VYDÁ NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

V rámci projektu Marketingová podpora témat
cestovního ruchu v Pardubickém kraji, který
je spolufinancován z prostředků Evropské
unie a jehož realizátorem je Destinační
společnost Východní Čechy (DSVČ), se na

přelomu roku chystá nová edice propagačních
materiálů o Pardubickém kraji. Půjde hned
o několik druhů tiskovin. K mání budou nové
trhací mapy formátu A3, mapující území
jak celého kraje, tak i samotných turistických oblastí. Informace o aktivní dovolené
a tradicích na území kraje naleznete v DL
skládačkách s názvem Pardubický kraj – Vaše
aktivní dovolená, respektive Pardubický kraj
– Krajina tradic.

DSVČ tak reaguje na aktuální potřeby
trhu v cestovním ruchu, neboť právě po
těchto informacích je ve spojitosti s Pardubickým krajem největší poptávka, a zároveň
tak naplňuje aktivity projektu zmíněného
na začátku tohoto článku.
A kde všude se s chystanými materiály
budete moci setkat? Zcela určitě na ně
narazíte v jednotlivých turistických informačních centrech a vybraných ubytovacích

VÝCHODNÍ ČECHY…
www.vychodnicechy.info

zařízeních v Pardubickém kraji, měly by
se také objevit na stránkách oficiálního
turistického portálu Pardubického kraje
www.vychodnicechy.info.
Zájemci o tyto propagační materiály si
o ně mohou případně i napsat na adresu
Destinační společnost Východní Čechy,
nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
nebo na e-mail dsvc@vychodnicechy.info.
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MADI – telegraﬁcky z prezentací na veletrhu
Dominikánská republika – ráj turistů

AEROLINK Y TRANSAVIA.COM V PORTFOLIU
SPOLEČNOSTI AVIAREPS
Společnost Aviareps získala
do svého portfolia leteckou
společnost Transavia.com
pro spolupráci na dvou evropských trzích, a to pro Českou
republiku a Rakousko. Během
veletrhu MADI uspořádala
její představení odborné veřejnosti. Nizozemská letecká
společnost Transavia.com,
dříve známá pod názvem
Transavia Airlines, byla založena v roce 1966, od roku
2004 je součástí skupiny Air
France /KLM. V současné
době s heslem „low fare with
care“ je jedním z předních
nízkonákladových dopravců na nizozemském trhu.
Nabízí férové ceny od 69
eur s možností příplatku za

doplňkové služby, pohodlí
a spolehlivost. Pro cestující
mezi Nizozemím, Českou republikou a Rakouskem může
Transavia.com nabídnout
přímé lety z Prahy a Vídně
do Rotterdamu každé úterý,
čtvrtek, pátek a neděli. Síť
Transavia.com pokrývá téměř
100 destinací, od přímořských
letovisek po centra horských
sportů. Jejich služeb využívá 5,5 milionu pasažérů
k a ždý rok a zaměstnává
1779 zaměstnanců. Hlavní
základnou je letiště Schipol
v Amsterodamu. Dalšími
huby jsou Rotterdam/Haag
a Eindhoven. Na svých linkách využívá výhradně Boeingy 737 – New Generation.

Transavia.com společně představili Bruno van der
Linden (na snímku vpravo), Account Manager Inbound
& Offline International Sales aerolinek Transavia.com,
a Zdeněk Sirůček, Sales Manager společnosti Aviareps
Airline Management.

Iv a n Vo d ičk a , ře d itel
s p o l e č n o s t i Av i a r e p s
v ČR, během druhého
dne konání veletrhu představil produkty a novinky
lete ck ých sp ole č nost i
American Airlines, SAS
Scandinavia Airlines, Eva
Airways, Condor, které
n a n a š e m t rhu z a st upuje. Skupina Aviareps
je vedoucím světov ým
poskytovatelem služeb
v oblasti managementu
lete ck ých sp ole č nost í
a turistického ruchu, založená v Německu v roce
1994. Vedle hlavní činnosti, tzn. služeb GSA pro
osobní leteckou dopravu
a turistický marketing,
s i m o h o u k l i e nt i té ž
vybrat z dalších úspěšných divizí, jako např.
PR, reklama, IT řešení,
finanční služby a letištní
marketing.

Příjemný m zpestřením
listopadového počasí byla
prezentace Dominikánské
republiky, která nás aspoň na
chvíli přenesla do slunného
ráje. A to v podání ředitelky
Národního turistického úřadu Dominikánské republiky
pro střední a východní Evropu Leily Boasier Budecker
(na snímku vlevo) a její
asistentky Lucie Faltové.
Spokojenost z nich přímo
v yzařovala. A není div u.
V minulém roce z České
republiky přijelo 6112 turistů (nár ůst o v íce než
20 %), z Polska přijelo 4934
turistů (nárůst o více než
30 %), a to je jistě důvod
k radosti. „Velmi nás potěšilo,
že Dominikánská republika
je vyhledávanou prázdninovou destinací pro mnoho
turistů. Nejsou to jenom
nádherné pláže, kvůli kterým k nám turisté rádi jezdí,
ale také rozmanitá příroda,
nádherná města, zajímavá

V minulých číslech TTG jsme psali o výrazné expanzi společnos
AeroSvit Ukrainian Airlines. Jaké
jsou příčiny tohoto růstu?

Silnou stránkou dopravce je velmi rozvinutá síť do Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu. Do řady bodů, jako např. Biškek, Aktau, Samarkand, Astana, mnoho
alternav spojení kromě AeroSvitu není, do dalších bodů je AeroSvitem nabízeno jak
atrakvní spojení, tak i cena. A v tomto trendu hodlá AeroSvit pokračovat – v letním
letovém řádu 2012 hodlá zahájit lety do Ufy, Jekatěrinburgu, Mineralnych Vod, Tjumeně,
Soči, Murmansku atd.

CK China Tours prezentovala svůj katalog zájezdů
Exotika 2012/13. Do jedenácté sezony vstupuje kromě
stabilního produktu v Asii
s ucelenou nabídkou zájezdů do Austrálie a na Nový
Zéland a také s cestami do
Egypta a na kavkazské pomezí Asie a Evropy. Katalog
je graficky velmi zdařilý
a přehledný. Lze zde najít
rozpis všech cen a poplatků,

V oblas produktu jsou všechny lety do Prahy operovány letadly Boeing B737, dálkové
lety letadly Boeing B767. V poslední době byla na dálkových letech zkvalitněna úroveň
servisu, jsou podnikány radikální kroky ke zvýšení pravidelnos a snížení počtu reklamací zavazadel.

AeroSvit Airlines
Milady Horákové 127, 160 00 Praha 6 – Hradčany
tel.: +420 224 248 828, Fax: 224 248 514,
e-mail: prague@aerosvit. com, www.aerosvit.com

které k zájezdu patří. Co zde
naopak nenajdeme, je jinak
tak oblíbená kolonka bakšišné či spropitné. „Platíme
je za klienty sami. Známe
jeho obvyklou výši a víme,
že v řadě asijských zemí je
často i jediným zdrojem
příjmů místních pracovníků
v cestovním ruchu. V každém případě tak klienty
nepřekvapí žádné nečekané
finanční povinnosti na cestě,“ sdělil Miloš Podpěra (na
snímku), ředitel společnosti
China Tours. Další věcí,
ze které CK neslevuje, je
odbornost průvodců. Každý
z nich je znalcem navštívené
země a musí vládnout jazykem v dané zemi běžným.
„V našem týmu tak najdete
univerzitně vzdělané sinology a indology, stejně jako
vietnamisty či japonology,“
dodává M. Podpěra.

AnChoice

AeroSvit je jednou z mála společnos , která svým agentům poskytuje základní 5 % provizi a nabízí i zajímavé incenvní smlouvy, které jsou vázané na splnění prodejních cílů
a přístupné všem význačnějším anebo dynamicky se rozvíjejícím agentům. V případě
zájmu může agentura dostat i speciální podmínky pro své korporátní klienty.

AeroSvit se snaží proniknout i do touroperátorského segmentu a nabízí speciální ceny
do řady turiscky zajímavých desnací své sítě. Velkým potenciálem do budoucna by
v této souvislos mohlo být „znovuobjevení“ Kyjeva a Ukrajiny ze strany českých turistů.
AeroSvit nabízí touroperátorům velmi zajímavé ceny jak do Kyjeva, tak např. na Krym.
A obě tyto desnace mají českým turistům co nabídnout. Pobyty na prodloužený víkend
v Kyjevě nebo týdenní pobyty na Krymu mohou být přitažlivé i pro individuální turisty
a být více než rovnocennou alternavou k zavedeným turisckým desnacím v Evropě
– a to nejen v době konání EURA 2012.

drží několik primátů; na
jejím území leží jak nejvyšší,
tak i nejnižší bod Karibiku
a najdeme zde i jeho největší jezero. Prezentace nás
kromě jiného zavedla do
pěti hlavních turistických
oblastí, kterými jsou Puerto
Plata – Cabarete – Sosua, La
Romana – Bayahibe, Samana
– Las Terrenas, Boca ChicaJuan Dolio a Punta Cana.

China Tours vstupuje ATIS jede
do 11. sezony

Důvody růstu společnos AeroSvit na českém trhu

Je jednoznačné, že dopravce se
snaží nabízet nejzajímavější ceny
– především v oblas atrakvních
a oblíbených dálkových linek. Ceny
do Pekingu (od 11 047 Kč), Kolomba
(od 12 529 Kč), Dillí (od 11 300 Kč),
Dubaje (od 8074 Kč) nebo Ho Či Minova Města/Saigonu (od 12 521 Kč)
patří bezesporu k nejnižším na trhu.

kultura a hlavně příjemní
lidé,“ uvedla Leila Boasier
Budecker. Dominikánská
republika se může pyšnit
neuvěřitelnou zeměpisnou
pestrostí. V její rozmanité
krajině nalezneme mimo
jiné bohaté tropické pralesy,
pouštní oblast s písečnými
dunami, skalnaté pobřeží
Atlantiku i klidné karibské
pláže. Země rovněž v oblasti

Vzr ůstajícím trendem
poslední doby je prodej
a nákup zájezdů pomocí
internetu.
Na to firma vsadila a vyvinula systém AnChoice,
který je efektivním řešením
pro všechny cestovní agentury. Tento produkt nabízí
moderní profesionální řeše-

ní, které agenturám ušetří
náklady a čas a zvýší šanci
na úspěch jejich podnikání.
S AnChoice získáte možnost
přímé rezervace z jednoho
místa u více než 50 významných touroperátorů a navíc
možnost poptávky rezervace
u více než 60 dalších touroperátor ů. „S A nChoice
máte vše na jednom místě
a navíc s možností online
rezervace a online prodeje.
Již nebudete muset telefonicky ani jinak ověřovat
dostupnost zájezdů. Jednoduše vyberete, rezervujete
a prodáte. Ušetříte náklady
a čas váš i vašich klientů
již za 99 Kč měsíčně,“ říká
jednatel společnosti Martin
Krčmář (na snímku).

CK ATIS v podání Petra
Krče, obchodního a produkčního ředitele firmy,
představila svoji bohatou katalogovou nabídku
pobytů zimní dovolené
2011/12 „Česko – Slovensko – Rakousko – Wellness
– Termály – Lázně – Víkendy“, která obsahuje 200
pobytových míst.
Podle jeho slov si společnost v letošním roce
n av z dor y ekonom ické
krizi vedla dobře, očekává
meziroční pokles prodeje
o 15% . Nejúspěšnější prodej zájezdů zaznamenaly
dovolené v Maďarsku.
Maďarsko se velkým propadem forintu stalo pro
českého zákazníka levnou
destinací z pohledu na
místě kupovaných služeb,
a to způsobilo, že prodej
dovolené v M aďa r sk u
v Atisu meziročně posílil
o více než 30% . Podle
Krče je příjemným zjištěním, že se dobře prodávají
dražší 4* wellness hotely.
Novinku je, že se Atisu
podařilo dostat katalog y do online listovací
podoby. Listujete v nich
navigačními tlačítky a pomocí aktivních odkazů
se snadno dostanete na
jednotlivé hotely (zájezdy) s možností okamžité
online rezervace přímo
na stránkách www.atis.cz.

Text a foto: Vlaďka Bratršovská
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MADI
Z VELETRŽNÍ ZAHRANIČNÍ NABÍDKY

Kempinky na francouzském poloostrově Giens nedaleko přístavu a města Hyèreso, rezervační
centrála se sídlem na Azurovém pobřeží MGS Tours i CK SIM France s nabídkami kempinků
jsou pravidelnými hosty veletrhu MADI. Jak potvrdili jejich zástupci, zájem českých turistů
o kempy trvá, a to i díky jejich dobrému vybavení. Nabídka mobile home, bungalovů, chatek,
autokarová doprava z Prahy, to vše si své zájemce najde. Francouzské kempy zavedly hvězdičkovou klasifikaci stejně jako hotely. Například nabízený kemp v Giens je tříhvězdičkový.
MGS má v nabídce i návštěvu řemeslných dílen, výrobny cukrovinek i voňavek. S nabídkou
kempů přišly i Španělé, a to kempu Roca grossa nedaleko letoviska Calella na Costa del
Maresme. Hotely Première classe, patřící do skupiny Louvre hotel, procházejí renovací,
která znamená lepší vybavení, lepší služby, klimatizaci v každém pokoji i lepší snídaně.

Regiony nejen na MADI
Jižní Morava a město Tábor zůstaly veletrhu MADI
věrné. Přišly se škálou tiskovin i novějšími nabídkami.
Například Tábor uvedl dobrodružnou hru pro rodiny
s dětmi na bázi Geocachingu, který si je možné
i zapůjčit, Kačeři v Táboře. Jižní Morava upozornila
mimo jiné na dosažitelnost památek UNESCO z Brna,
a to nejen památek tohoto regionu, ale i na řadu
zajímavostí v bezprostřední blízkosti jihomoravské
metropole. Zájem cestovních kanceláří a agentur
v minulých ročnících veletrhu je sem přivedl i letos.
Problémem zůstává zda tento projevený zájem vede
vždy k realizaci nabídky a zařazení do katalogů. Je
pochopitelné, že cestovní kanceláře se snaží zajistit
nutný finanční úspěch akcí a jdou na jistotu. Určité
procento by však mělo vždy patřit risku, neb i ten
může být časem ziskový. Dnešní domácí klientela
začíná být vybíravější, mnohé zná, mnohé srovnává.
Přitom v regionech je skryta řada nevšedních, byť
méně známých věcí. Ostatně i zahraniční klientelu
osvěží, když se k tomu nejznámějšímu přidá i překvapení méně známé hodnoty. Regiony jsou někdy

VÍZOVÝ SEMINÁŘ PRO RUSKÉ TOUROPERÁTORY
Součástí doprovodného programu byl i seminář věnovaný problematice vízových
akreditací a vyřizování víz
pro turisty z ruského trhu
a marketingové podpoře
České republiky v ruských
regionech.
Na semináři, který byl
hojně navštíven jak českými,
tak ruskými a ukrajinskými návštěvníky veletrhu,
vystoupili zástupci ministerstva pro místní rozvoj,
ministerstva zahraničních
věcí, ČSA a agentury CzechTourism, aby seznámili zájemce se současným stavem
vztahů v oblasti cestovního
ruchu mezi Českou republikou a Ruskou federací
a deklarovali velký zájem
o jejich rozvoj.
Aleš Hozdecký, ředitel
odboru cestovního ruchu
M MR ČR , okomentova l
dostupné statistické údaje,
které dokumentují vzestupnou tendenci návštěvnosti
České republiky ruskými
turisty. V roce 2010 se v českých ubytovacích zařízeních
ubytovalo 414 671 ruských
turistů, kteří u nás strávili

2 092 320 nocí. Průměrná
délka jejich pobytu patří
s šesti dny mezi nejdelší,
pr ůměr n á délk a p oby t u
všech cizinců u nás je totiž
3,9 dne. Nadprůměrná délka
pobytu odpovídá tomu, že
63 987 ruských turistů v daném roce trávilo svůj pobyt
u nás v lázeňských objektech.
Vedle Prahy, která je ruskými
turisty nejnavštěvovanějším
místem u nás (64,7), zabírají
Karlovy Vary druhé místo
v popularitě (17,9 %). Menší
návštěvnost pak mají Jižní
Morava (5,2 %) a Moravskoslezský kraj (3,1 %). Tato
čísla řadí ruské turisty na
d r u hé m ísto v ž ebř íčk u
národností hned za turisty
německé, kter ých k nám
lon i př ijelo nejv íc e. Z a
posledních deset let se tak
počet ruských turistů u nás
zv ýšil ze 103 077 v roce
2000 a 185 705 v roce 2005
až na zmiňovaných 414 671
v loňském roce. Nicméně
přes tato pozitivní čísla se
i na tomto semináři ukázalo,
že vývoj zdaleka nejde takovým tempem, jak by si obě
strany představovaly.

Mojmír Mikula, ředitel
Odbor v ýzkumů, trendů
a inovací agentury CzechTourism, seznámil s předb ěž ný m i v ýsledk y právě
probíhajícího výzkumu na
téma Jak Rusové vnímají
současnou situaci především v oblasti vydávání víz.
Ukazuje se, že zhruba 95 %
žádostí o vízum do České
republiky je sice vyřízeno
kladně, nicméně kritizována
je jak délka procedury, tak
počet požadovaných dokladů,
výše poplatku či nutnost
předložit další údaje především ekonomického charakteru, což je velkou většinou
nespokojených respondentů
chápáno jako diskriminace
(jedná se například o výpisy
z účtu žadatele).
Problematikou v í z se
zabýval i Jan Vyčítal, ředitel odboru konzulárních
koncepcí a metodiky Ministerstva zahraničních věcí ČR,
který především obhajoval
současný stav vydávání víz
s poukazem na bezpečnost
a migrační politiku našeho
státu a Evropské unie. Pomalé vyřizování víz vysvětloval

jak poukazem na personální
změny na konzulátech, které
v rámci úspor propouštějí
zaměstnance, tak nárůstem
návštěvnosti, a tedy agendy
spojené s vyřizováním víz.
Ve chvíli, kdy reakce ze
strany ruských a ukrajinských touroperátorů začaly
být adresné a velmi kritické,
pře de v ší m v s ouv islo st i
s nejednotným postupem
v rámci Evropské unie, byl
bohužel veřejný seminář
změněn na neveřejnou diskusi mezi zástupci ministerstva
zahraničních věcí a ruskými
tazateli.
Pozitivním trendem ve
vývoji cestovního ruchu mezi
Českou republikou a Ruskou
federací je tak především
navýšení letů mezi ruskými
městy a Prahou, respektive
Karlovými Vary, a příslibem
mohou být i nové tváře na
pozicích v Jekatěrinburku
– novým českým konzulem
se stal Petr Sviták a novým
zástupcem CzechTourism
Roman Procházka, kter ý
se svým ruským partnerům
na veletrhu MADI osobně
ln
představil.

Z KULTURNÍCH NABÍDEK NA MADI
Muzeum alchymistů a mágů
staré Prahy se nachází v jednom z domů na Jánském
vršku na Malé Straně, kde žil
a věnoval se alchymii slavný
Edward Kelley, který byl ve
službách Rudolfa II. I dnes
zde najdete jeho laboratoř
v podobě, v jaké ji opustil.
To aspoň tvrdí realizátoři
muzea. Diváci se v každém
případě mohou nejen dozvědět mnoho zajímavého

o alchymii, ale vyrobit si
sami třeba kámen mudrců,
hrát si s vesmírem a věnovat
se dalším kouzlům.
Collegium Marianum – Týnsk á v yšší o db or ná škola
pořádá od roku 2000 mezinárodní hudební festival
Letní slavnosti staré hudby.
V roce 2012 se uskuteční
ji ž 13. r o č n í k , a t o o d
19. čer vence do 6. srpna
2012. K onc er t y a t a ne č -

ní vystoupení proběhnou
pod názvem Metamorfózy.
Zazní středověká mystická
hudba, ba rok n í t a ne č n í
hudba španělská a italská,
improvizace na Cervantesova témata, portugalské
fado, hudba na anglickém
dvoře doby Jindřicha VIII.
a další. Koncerty se opět
budou konat ve výjimečných
prostorách, k nimž patří
Španělský sál Pra žského

hradu, klášter sv. Anežky,
Rudolfova galerie, Trojský
zámek. Vystoupí umělci
z Portugalska, Slovenska,
Německa, Španělska, Rakouska a Česka.
Kultura k Česku, jeho
nabídkám i po ptávkám
domácích i zahranič ních
hostů, patří. Kdy asi u nás
vznik ne i salon k ultur ní
turistiky?
maj

úspěšnější při přímé spolupráci s hotely, které připravují pro své hosty doprovodný program a různé
nabídky. Pozitivní byla na MADI nabídka CK Regio
v podobě zpracovaných balíčků nejrůznějších možností návštěvy Střední Moravy.

PŘEDSTAVIL SE TURISTICKÝ
PORTÁL JIŽNÍCH ČECH

Jindřich Pilc z vydavatelství MCU v Českých Budějovicích představil v rámci veletrhu MADI novinku letošního
roku, turistický portál visitjiznichechy.cz. Jeho hlavní
předností má být provázanost, která uživateli umožňuje
rychle a plynule dosáhnout na všechny požadované
informace. Ty pokrývají celkem 10 oblastí jižních Čech,
až na Písecko a Strakonicko, které v brzké době doplní
celou řadu. Ambicí portálu je adresné směrování na
sociální skupiny, zejména na rodiče s dětmi, seniory
i handicapované. Usnadňuje jim také orientaci podle
jejich zájmů. Jsou zde různé tipy aktivit, tipy na výlety
i odkazy na informační centra.
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VÝMĚNA STRÁŽÍ

EU PŘIJALA SMĚRNICI O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ
Evropský parlament a Rada přijaly v říjnu směrnici o právech
spotřebitelů, která navazuje na
směrnici o službách na vnitřním trhu. Směrnice stanovuje
pravidla týkající se informací,
jež mají být poskytovány v případě smluv uzavřených mezi
obchodníkem a spotřebitelem
(kupních smluv a smluv o poskytování služeb) s rozlišením
na „smlouvy uzavřené na dálku“, „smlouvy uzavřené mimo
obchodní prostory“ a „smlouvy
jiné než uzavřené na dálku či
mimo obchodní prostory“.
Směrnice stanovuje jednoznačnou informační povinnost
obchodníka. Před tím, než je
spotřebitel vázán jakoukoliv
smlouvou, musí obchodník
poskytnout spotřebiteli jasným
a srozumitelným způsobem
informace výslovně uvedené
ve směrnici. V případě „smluv
jiných“ jsou to např. hlavní
vlastnosti zboží nebo služeb,
totožnost obchodníka, celková
cena včetně daní (způsob jejího
výpočtu, pokud cenu nelze rozumně stanovit předem), veškeré
další poplatky za dopravu, dodání nebo poštovné, podmínky
platby, dodání, plnění, reklamační podmínky apod. V případě „smluv na dálku a mimo
obchodní prostory“ jsou to

i náklady na prostředky dálkové
komunikace použité pro uzavření
smlouvy, existence záloh nebo
jiných finančních záruk, které
musí spotřebitel zaplatit nebo
poskytnout, a pokud lze využít
práva na odstoupení od smlouvy,
pak podmínky, lhůty a postupy
pro uplatnění tohoto práva,
jakož i standardní formulář pro
odstoupení od smlouvy uvedený
v příloze směrnice. V případě
„smluv uzavřených na dálku
a mimo obchodní prostory“
dává směrnice spotřebiteli právo
na odstoupení od smlouvy bez
uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.
U smluv o poskytování služeb
běží lhůta ode dne uzavření
smlouvy, u kupních smluv ode
dne, kdy spotřebitel získá zboží
do fyzického držení. Pokud obchodník neposkytl spotřebiteli
informace o právu odstoupit od
smlouvy, činí lhůta dodatečných
12 měsíců.
V případě „smluv uzavřených mimo obchodní prostory“
musejí být povinné informace
poskytnuty spotřebiteli v písemné podobě nebo se souhlasem
spotřebitele na jiném trvalém
nosiči. Tyto informace musejí
být čitelné a zformulované jasným a srozumitelným jazykem,
obchodník musí poskytnout
spotřebiteli kopii podepsané

smlouvy. V případě „smluv
uzavřených na dálku“ musejí
být informace poskytnuty jasným
a srozumitelným jazykem a způsobem odpovídajícím použitému
prostředku komunikace. Při
uzavírání smlouvy přes internet
musí obchodník zajistit, aby
spotřebitel při podání objednávky
výslovně potvrdil, že si je vědom
toho, že se objednávkou zavazuje
k provedení platby. Internetové
stránky musejí nejpozději na
počátku postupu vytváření objednávky jasně a čitelně uvést,
zda platí nějaké omezení pro
dodání zboží a jaké způsoby
platby jsou přijímány.
Směrnice stanovuje i další
práva spotřebitelů, např. zákaz
obchodníkům účtovat v souvislosti s použitím konkrétního
způsobu platby poplatky, které
převyšují náklady na použití daného způsobu platby, které nese
obchodník, nebo zákaz účtovat
spotřebiteli vyšší než běžnou
sazbu hovoru při komunikaci
spotřebitele s obchodníkem na
zvlášť vyhrazené telefonní lince.
Zajímavé je také ustanovení
o zákazu dodatečných plateb.
Před tím, než je spotřebitel
vázán smlouvou nebo nabídkou,
obchodník si musí vyžádat
výslovný souhlas spotřebitele
pro každou další platbu kromě

dohodnuté úhrady za hlavní
smluvní závazek. Pokud obchodník tento souhlas neobdržel, ale
podsunul jej pomocí předem
nastavených možností, které
musí spotřebitel zamítnout, aby
se vyhnul dodatečné platbě, má
spotřebitel nárok na vrácení
této platby.
Směrnice o právech spotřebitelů se nevztahuje na smlouvy
uzavřené v působnosti směrnice
o zájezdech, tedy na cestovní
smlouvy. Po celou dobu legislativního procesu ECTAA a AČCKA
vyvíjely maximální úsilí, aby
byly cestovní smlouvy vyčleněny
z působnosti směrnice, a nedocházelo tak ke kolizi s profesní
legislativou, která jednoznačně
upravuje informační povinnosti
pořadatele zájezdu a možnost
odstoupení od smlouvy. A toho
bylo dosaženo.
Ing. Roman Škrabánek

ASOCIACE ČESKÝCH
CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
A AGENTUR
Vinohradská 46, Praha 2
(budova CzechTourism)
T: 221580256, F: 221580257
e-mail: sekretariat@accka.cz
www.accka.cz

Okénko Jakuba Hlaváčka, CzechTourism

Product a local placement
Každý den na nás coby spotřebitele útočí nejrůznější reklama.
Reklamních sdělení je tolik, že
se časem náš mozek přizpůsobil
a dokáže některou reklamu
účinně filtrovat.
Vzpomeňte si, když jste naposledy sledovali oblíbený film
v televizi a v té nejnapínavější
scéně vám televizní stanice
nabídla prací prášek s úžasnými
pracími účinky formou vložené
reklamy. Běžný divák se tak trochu naštve a využije vnucenou
chvilku k návštěvě lednice nebo
jednoduše přepne na jiný kanál.
Klasické marketingové nástroje
neplní svoji přesvědčovací
úlohu, selhávají. Spousta z nás
netuší, že se marketing, resp.
reklama posouvá ruku v ruce
s vědecko-technologickým pokrokem. Zejména nadnárodní
společnosti, ale i některé ryze
české investují nemalé finanční
prostředky, aby upravily reklamu
podle vnímání našeho mozku
a dostaly se dál, do podvědomí. V našem podvědomí
totiž vzniká podle mnohých
neurologických studií až 95 %
rozhodnutí, která v běžném
životě učiníme. Jiné studie
zase hovoří o rychlosti rozhodnout se něco koupit, která
nepřesáhne 2,5 vteřiny, protože
většina takových rozhodnutí se
odehraje v našem podvědomí.
Marketing, který je postaven
na pr incipech umísťování
v našem podvědomí, nazýváme neuromarketing. Některé
evropské centrály cestovního

ruchu účinně využívají těchto
principů ve svých reklamních
kampaních. Série reklamních
kampaní „Now or never“ vídeňské centrály cestovního ruchu
Wien Tourismus lákala turisty
k návštěvě metropole tradičními
produkty, jako je vídeňská káva.
V metru rumunské Bukurešti
byly instalovány bannery spolu
s přístrojem vypouštějícím
do prostor metra aroma kávy.
Cestující byli překvapeni příjemnou vůní v prostorách, kde
by ji nečekali. Kdykoli jindy
ucítili vůni kávy, vybavila se
jim reklama na Vídeň, resp.
vídeňskou kávu.
Co má ale neuromarketing
společného s filmem? O filmu
můžeme hovořit jako o neuromarketingovém nástroji,
který je za určitých podmínek
poměrně účinný. Určitě se vám
někdy stalo, že po zhlédnutí
filmové komedie jste měli
př íjemný pocit a byli jste
veselí. Opakem veselé nálady
je strach a nejistota vyvolaná
filmovým hororem. Kde se
ten pocit vzal, když jste ho
před filmem neměli? V našem
podvědomí, na které po celou
dobu film působil a následně
vyvolal reakci v podobě emocí.
Základní znalost spojitostí mezi
filmem a lidským podvědomím
nám pomáhá lépe plánovat
marketing, resp. umístění
reklamních sdělení do děje
filmu. Zdálo by se, že stačí do
filmu umístit nějaký značkový
produkt a hned se zvedne jeho

prodej, ale není to tak jednoduché. Jak už bylo řečeno, mozek
se naučil reklamu filtrovat.
Jakmile ji ve filmu rozpozná,
ihned ji vytěsní a zároveň je
divák podrážděný a ztrácí chuť
film dále sledovat. Zásadním
pravidlem účinnosti tzv. product placementu (umístění
značkového produktu do filmu)
je jeho poměr ke scénáři, resp.
ději filmu. Scénář, děj a dějová
linie musejí mít vždy přednost
před product placementem.
Je-li do filmu na úkor logické
stavby příběhu násilně vsazena
celá řada značek, nebo dokonce
reklamních sloganů, product
placement není účinný. Taková
reklama je nejen neúčinná, ale
může vyvolat negativní reakce
ve vnímání samotné značky.
Příkladem nevhodně použitého
product placementu je bohužel
většina českých televizních
seriálů.
V případě cestovního ruchu lze hovořit o tzv. location
placementu čili umísťování
destinací do filmového příběhu. U location placementu
je situace malinko složitější.
Nestačí do filmu umístit destinaci a tím práce končí. Jde
o systematickou práci ve všech
fázích vzniku filmového díla,
tedy před natáčením, během
něj a zejména po natáčení při
tvorbě produktu cestovního
ruchu. Není pravidlem, že
lokace ve filmu musejí být
shodné s reálným místem, jako
tomu je u product placementu.

Samozřejmě, je-li místo ve filmovém příběhu identifikováno
s konkrétním regionem, resp.
místem, je vše jednodušší.
Často tomu tak nen í, a le
neznamená to, že daný film
nemá marketingový potenciál
pro destinaci. Podobně jako
u product placementu nesmí
dojít k nepřirozenému vložení
místa, které nekoresponduje
s dějem. Že location placement
opravdu f unguje, dokazují
některé příklady ze zahraničí.
Po promítání filmů dochází
k růstu počtu návštěvníků
ve filmových lokacích někdy
i o stovky procent. Motivací tzv.
filmových turistů jsou krásná
místa s autentickou atmosférou,
kterou jim film zprostředkoval.
Jiní turisté přijíždějí na filmové
lokace, aby porovnali skutečnost
s filmem.
Česká republika disponuje jedinečnou nabídkou pro
filmové štáby, a to v podobě
lokací s jedinečnou atmosférou, ale i perfektní filmařskou
inf rastr ukturou, zr učnými
filmov ými štáby a v nepo slední řadě dobrou dopravní
dostupností. Tento potenciál
by měl být rozhodně využit
nově i v marketingu destinace
Česká republika a jednotlivých
regionů.
Pokračování příště

V minulém čísle jsme vás seznámili s personálními
změnami ve společnostech Český aeroholding, České
aerolinie a Letiště Praha. Dnes přinášíme fotografie
vrcholných představitelů těchto firem.
Ing. Miroslav Dvořák, generální ředitel a předseda představenstva Českého
aeroholdingu
Mgr. Petr Vlasák, vrchní ředitel pro
finance a lidské zdroje a 1. místopředseda
představenstva Českého aeroholdingu
Marta Guthová, vrchní ředitelka pro
centrální nákup, prodej a marketing
a členka představenstva Českého
aeroholdingu
Mgr. Josef Adam, vrchní ředitel pro
ICT a právní záležitosti Českého aeroholdingu
Philippe Moreels, generální ředitel
ČSA

Jiří Pos, generální ředitel Letiště
Praha

Naše výherkyně – Z čtenářů, kteří poslali správnou odpověď na naši soutěžní otázku uveřejněnou
v TTG číslo 15, se štěstí usmálo na paní Renátu
Fládrovou z Velvyslanectví Slovenké republiky
v Praze. Správně odpověděla, že první hotel Boscolo
byl postaven v italských Benátkách. Těšit se může na
tříchodové menu, které pro ni a jejího hosta připraví
v hotelu Boscolo Prague při kulinářské show Vivi la
cucina.
Gratulujeme!

Konec dobrý, všechno dobré

S dobrým pocitem, že všechno nekončí jen špatně, se vracíme
ke kauze potopeného Tatrabusu cestovní kanceláře Adventura,
o které jsme informovali v letošním 13. čísle. Po třech měsících, jež uplynuly ode dne, kdy došlo k potopení vozidla do
islandského jezera Blautulón, je jasné, že vůz se dočká dalších
turistů na své palubě. Že to ale nebylo zrovna snadné, potvrzuje
ředitel CK Adventura Petr Novotný: „Po dnech strávených ve
vodě nikdo nevěřil, že Tatrabus bude ještě někdy schopen
provozu. Překvapením bylo, že našim mechanikům se podařilo
vozidlo zprovoznit za tři dny do té míry, že bylo schopné odjet
do přístavu po vlastní ose. Po návratu do České republiky visel
otazník nad jeho budoucností. Vedle úvah o pořízení nového
vozu jsme zároveň jednali s pojišťovnou o náhradě škody a nakonec se rozhodli, že když Tatrabus kromě vyřazení elektroniky
a sedadel vydržel, zaslouží si po řádné repasi druhou šanci.
Poté, co byl vůz rozebrán do šroubku, provedena generálka
motoru a vyměněny čalouněné části, klimatizace, elektronika
a topení, čeká na Tatrabus druhá premiéra. Koncem listopadu
by mělo být již všechno v pořádku tak, aby mohl Tatrabus po
svém druhém křtu zamířit 15. prosince na trajekt do Maroka,
kde odstartuje vyprodaný silvestrovský zájezd za poznáním
zdejších přírodních i kulturních krás.“ My přejeme vozidlu
i posádce šťastnou cestu a co nejvíce bezpečně najetých
kilometrů!
ln
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Svět v pohybu, stávky, terorismus, epidemie, to vše
někdy přiměje váhavce k tomu, že se vzdají svých
snů o cestách do dálav. Využívají toho ti, kteří
vymýšlejí exotiku doma. Nechme stranou majitele
restaurací, kteří často nabízejí exotické jídelníčky
i za přítomnosti kuchařů z příslušných zemí. Zrodilo se však i tzv. alternativní ubytování, které vás
přenese do zcela jiného prostředí a podmínek, než
na jaké jste zvyklí. Iglú ve francouzských Alpách či
nordické centrum ve středisku Orcières již nejsou
takovou zvláštností. V Evropě však začínají vznikat
celé exotické vesničky a kempy. Patří k nim kemp
Tamama ve francouzské oblasti Ardèche, který byl
otevřen v r. 2009. V podstatě jde o tradiční africkou vesničku, kterou vybudovala cestovní kancelář
specializovaná na subsaharské destinace. Spíte
v autentických malijských domech, mauretánských
stanech či nigerských tradičních obydlích. Pojmy Už nějakou dobu jsme si chtěli povídat s Václavem Stárkem, prezidentem
jako songhoy či khaima se vám stanou důvěrně zná- Asociace hotelů a restaurací České republiky, dostihnout se nám jej podařilo
mé, protože v těchto obydlích budete také bydlet. v Praze po návratu z Kodaně a Mikulova.
Cestovní kancelář zná dobře Afriku, dokáže vytvořit
Co bylo cílem vaší návštěvy
Některé ze zmíněných otázek i náš web Czech Advisor, který
Kodaně?
se probíraly i na konferenci chce centralizovat recenze hostů
autentické prostředí včetně kuchyně, stravování
Zúčastnil jsem se Valného shro- AHR ČR v Mikulově, kde jste de- z ostatních webů v rámci České
a také zábavy. Hosté se mohou naučit i tradiční máždění HOTREC, které se koná klarovali i strategii pro rok 2012. republiky a dát provozovatelům
africká řemesla, večer se vyprávějí africké pohádky pravidelně dvakrát ročně. Vedle Co tedy hoteliéry a restauratéry šanci na ně reagovat. Mezi další
úkoly patří zlepšení práce naa legendy a je třeba se také naučit udržet oheň po běžné agendy se vždy věnuje u nás čeká?
pozor nost několik a zásadním Nad dalším vývojem visí velký šich krajských sekcí, spolupráce
celou noc, žít ve společnosti zvířat, starat se o ně. problémům, jež zaměstnávají otazník a existuje několik scénářů, s asociací HOTREC, podpora
Můžete zde strávit víkend nebo i týden a více. evropské hoteliéry a restauratéry. které by mohly nastat. Každopádně vzdělávání jak prostřednictvím
naší Podnikatelské akademie, tak
V oblasti Loiry se zase můžete přenést do indián- Na tomto zasedání byla projedná- se domnívám, že rok 2012 bude dalšími
cestami a hledání dalších
vána jednak otázka Evropské unie pro podnikatele v oboru důležitý
ské vesničky v severní Americe, zkusit si tradiční jako jednotné destinace, jednak v několika aspektech. V ládou výhod pro naše členy.
Jaké benefity konkrétně svým
způsob života Siouxů, naučit se jejich tance, zlepšit problémy ochrany spotřebitelů. připravované reformy, evropská
členům nabízíte a co dále
Probíraly se i dopady změn, kte- ekonomická nestabilita, změny
se v lukostřelbě. Nejde však o hraní si na indiány, ré právě v Evropě probíhají, a spotřebního chování, to vše bude připravujete?
ale postupné objevování zvyků a kultury daného dále podpůrné programy, jež by mít na náš obor vliv. Jsem rád, že Letos se nám podařilo uzavřít
kmene, poznání důvodů jejich respektu k přírodě. evropskému cestovnímu ruchu byly zachovány stravenky, protože kolektivní smlouvu s organizací
mohly pomoci. Na mysli mám jejich zrušení by znamenalo pro- OSA, což členům přináší vedle
To celé vás jakoby zklidní a také změní. Vždyť se- například projekt Calypso, který pad asi sedmi miliard korun v trž- slevy i servis zdarma. O podobné
umožňuje cestování seniorům za bách. Těší mě i schválené snížení smlouvě budeme jednat i s Intkání člověka s přírodou patří k nejkrásnějším.

Usilujeme o rovné podmínky
v podnikání

?

?

?

Těch exotických vesniček je již ve světě více, ale rozděluje je právě to, zda si jen na něco hrají nebo vám
zprostředkují poznání, které stojí za to prožít.
Důvody stoupající obliby tohoto způsobu dovolené
jsou různé. Není to již jen proto, že někdo nemá
rád dlouhé cestování či dává přednost rozdělení
dovolené na kratší pobyty. Jistě, dívat se na západ slunce na Sahaře, poslouchat ranní šumění
moře v Keni je nenahraditelné. Na druhé straně,
v době různých virtuálních realit, kdy se autentičnost vytrácí, lidé mnohdy nerozlišují, co je
náhražka a co je skutečnost. Exotika doma může
však přinést i něco pozitivního. Může být prvním
seznámením, které vzbudí touhu přece jen odjet.
Seznamování s jinými kulturami v době, kdy ve
světě dochází čím dál více k míšení kultur, prověří,
co dokážeme ještě skutečně prožít i do jaké míry
jsme tolerantní či vstřícní, jací vlastně jsme. A to
je pro naše rozhodování i v jiných otázkách také
důležité.
maj

výhodných podmínek v mimosezoně, ale který je pro nás bohužel
takřka neviditelný. Na zasedání
jsem vystoupil s připomínkou, že
Česká republika již před rokem
projevila o zařazení do projektu
zájem, protože i pro naše hotely
je atraktivní, nicméně se zatím
ze strany EU nic nezměnilo a
Calypso funguje jen ve Španělsku
a Portugalsku.
V Kodani proběhly i volby do
orgánů asociace HOTREC. Jak
dopadla vaše kandidatura?
Poté, co jsem byl osloven a kandidoval, jsem se stal na dobu
jednoho roku předsedou výboru
pr o k v a l it u , k te r ý s e z ab ý v á
například akreditací European
Hotel Quality, principy fungování
recenzních stránek hotelů a online
rezervačních portálů a mnoha
d a lší m i problé my. Vz h le de m
k tomu, že se zároveň částečně
změnily stanovy, proběhnou příští
rok nové volby, v nichž bych rád
svou funkci, kterou vnímám jako
ocenění dosavadní práce nejen své,
ale i celé AHR ČR, obhájil.

?

sazby pro registraci plátců DPH.
Na druhou stranu nelze ignorovat
fakt, že lidé šetří a se zvýšením
DPH na potraviny budou šetřit
ještě víc a návštěvy restaurací
omezí. Již nyní každoročně ubývá
5 % restaurací a s tím zároveň
několik tisíc zaměstnaneckých
míst. Ohroženy jsou i hotely,
protože budou muset promítnout
svoje vstupy do cen, což má sice
i svou pozitivní stránku, nicméně to zaručeně sníží obsazenost
ubytovacích zařízení.
Jaké úkoly stojí před AHR
ČR?
I v budoucnu bude jednou z našich
priorit snaha o zajištění rovných
podmínek v podnikání. Ve spolupráci se Svazem obchodu a
cestovního ruchu, jehož předseda
Zdeněk Juračka předsedá pracovní
skupině v tripartitě, se pokoušíme
navrhovat cesty, jak minimalizovat
šedou ekonomiku a zlepšit výběr
daní. Nadále chceme podporovat
projekty pro zvyšování kvality
v cestovním ruchu, tedy jak Národní systém kvality služeb, tak

?

tergramem a rozšířit chceme i
společný nákup energií pro naše
členy. Již letos získaly zúčastněné
subjekty úsporu v této komoditě
mezi 10 až 15 procenty. Uvažujeme o podobných smlouvách i na
vodu, plyn či odpady. Hledáme
také partnerskou pojišťovnu, která
by pro naše členy připravila zajímavý balíček pojištění pro rizika
v podnikání.
? Poslední otázka směřuje k připravované novele zákona č.
379/2009 Sb., která by měla
přinést plošný zákaz kouření
v restauracích. Jaký je váš postoj
k této otázce?
Zdá se nám, že plně vyhovuje
dosavadní zákon a novelizovat
by se měly pouze technické problémy, které odhalila dosavadní
praxe, tedy upřesnění definice
stavebně odděleného prostoru a
povinnost stanovení kuřáckého
či nekuřáckého provozu. Plošný
zákaz vnímáme jako další restrikci
podnikatelů ze strany státu.
Děkuji za rozhovor.
Lenka Neužilová

Foto: Luděk Neužil
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Prezentace
Umění cestování představuje Time Travel Creative Team

Sv i ž ná a or ig inální, tak
by se dala nazvat, ostatně jako vždy, prezentace
cestovní kanceláře Time
Travel Creative Team. Ta
proběhla začátkem listopadu
v hotelu A ndel’s Prag ue.
A to při příležitosti představení nového katalog u
M a g ick ý s vět 2011/ 2012
s podtitulkem Umění cestování a zároveň letecké
společnosti Royal Jordanian
(RJ), kterou Time Travel na
našem trhu zastupuje. Nový
katalog nabitý exotikou po
nejkrásnějších místech naší
planety přináší 56 poznávacích zájezdů a okruhů
s možností kombinace
pobytů u moře, 25 nových
programů sestavených podle
potřeb a zájmů klientů. „Po
dvaceti čtyřech letech naší
činnosti si troufám říci, že

přinášíme našim klientům
radost a požitek z cestování.
Nesnažíme se podbízet cenou, to pro nás není cesta.
Spolupracujeme s předními
lete ck ý m i sp ole č nost m i
na pravidelných linkách,
každodenně hledáme cesty, abychom ceny zájezdů
přiblížili našim klientům,
garantujeme klientům zcela
transparentní ceny, uvádíme
stejné ceny v katalogu jako
na webu, samozřejmě lze
termíny uzpůsobit na přání klientů, již od šesti lidí
nabízíme českého průvodce,
f a k u lt at iv n í v ýlet y jsou
v ceně zájezdu, a tak by se
dalo pokračovat. V dnešní
uspěchané době si stále více
lidí přeje nejen poznání nových destinací, profesionální
přístup k cenám zájezdů, ale
i komfort. A tak se snažíme

jít v souladu s naším sloganem Tvůrce komfortu a jsem
velmi rád, že se nám to daří,“
uvedl Miroslav Radakovič,
ředitel společnosti. Při této
příležitosti jsme požádali Miroslava R adakov iče
o krátký rozhovor na téma
královských aerolinií Royal
Jordanian.
Co spojuje vás a leteckou
společnost Royal Jordanian?
Svoji pr vní skupinu jsem
objednával již v roce 1989.
Otevřením kanceláře v roce
1993 jsme ihned začali spolupracovat s RJ a oficiálním
zástupcem jsme se stali v roce
1996. A tím také patříme
mezi nejstarší GSA kanceláře
v ČR a na Slovensku. Takže
mě vlastně s RJ spojuje 22 let
spolupráce a krásný pocit, že
jsme členem úspěšné rodiny
jord án sk ých k rálo vsk ých
aerolinek.
Jaký je rozvoj RJ?
Jak jsem již zmínil, RJ je
úspěšná letecká společnost,
která přepravuje cestující do
61 destinací s prvotřídním
ser visem a velmi mladou
leteckou flotilou. Samozřejmostí je vysoký komfort na
dálkových letech s velkým
výběrem občerstvení. Jsme
pyšni také na to, že prostor
v ekonomické tř ídě mezi
jednotlivými sedadly patří
mezi největší ve světě. Naše
Crown class je něco mezi
business class a první třídou
s velmi komfortními sedadly,
která jsou na dálkových letech polohovatelná do 180
stupňů. V této sezoně jsme
připravili výhodné příplatky
na Crown class a doporučuji
tedy, aby se u nás klienti
informovali.

Čím se vyznačuje RJ?
Od letošního roku RJ rozjela
kampaň Umění létat a CK
Time Travel na tuto akci
navázala novým katalogem
Umění cestování. Je vidět
snaha obou společností, že
na prvním místě je kvalitní
servis a komfortní cestování.
Jako př íklad mohu uvést
dobré návaznosti letů při přestupu v Ammánu a v případě,
že je čekací doba na další let
delší, mohou cestující využít
třeba stravování v tranzitním
hotelu nebo Zuwar stopover
program spojený s návštěvou
orientální restaurace… i na
tuto akci navázala CK Time
Travel akcí „pokoj ihned
a do odletu“. Název nejspíš
hovoří za vše. Znamená to,
že cestující mají zajištěn
pokoj v hotelu ihned po příjezdu a také až do transferu
na letiště, ať už do hotelu
přijedou nebo ho opouštějí
v jakoukoliv hodinu. Naším
společným cílem je spokojený
zákazník.
S jakou novinkou přijde RJ
na trh?
Kromě klasických destinací,
které využívají čeští a slovenští cestující, jako jsou
Bangkok, Hongkong, Kuala
Lumur, Kolombo a Dillí, začíná RJ létat velice zajímavou

Při příležitosti prezentace cestovní kanceláře Time
Travel představil ředitel Thajské centrály pro cestovní
ruch (TAT) pro ČR, SR, Polsko, Maďarsko a Bosnu a Hercegovinu pan Marzouki Ali (na snímku vlevo) turistickou
nabídku Thajska. TAT letos slaví padesát let od svého
založení a je nositelem řady ocenění. V loňském roce
navštívilo Thajsko 32 157 Čechů a výhled do budoucna
je ještě slibnější, a to i díky zrušení vízové povinnosti,
které platí od srpna letošního roku.
destinaci Keňu. Pr vní let
bude uskutečněn 16. 12. 2011
a prodej budeme podporovat
s naším rakouským partnerem Vienna International
Airport, a to výhodným nebo
zcela bezplatným parkováním
přímo na letišti.
Vaše prezentace byla velice
originální a zajímavá. Kde
berete tolik energie?
Energii mi dává především

ZASTAVENÍ KUBY V PRAZE

Koncem října se v prostorách
pražské Restaurace Mucha
na pozvání Ministerstva
turismu Kuby a Kubánského
velvyslanectví v Praze uskutečnilo „Kubánské odpoledne“ při příležitosti zastavení
promo karavany kubánského
cestovního ruchu. Během
příjemného odpoledne
měli zástupci cestovních
kanceláří možnost seznámit
se s novinkami z kubánské
turistické kampaně „ Autentická Kuba“ pro sezonu
2011/2012 s dostatečným
množstvím propagačních
materiálů a následně měli
možnost během workshopu
jednat se zástupci kubánských subjektů: Cubanacán
– Norys Alonso, Mintur –
Marisabel Gonzales, Cadena
Hotelera Iberostar – Tania
Jorge, Havanatur – R aúl
Suaréz, Cubana pro ČR a
SR – Jiří Sedláček.
L e te c k o u s p o l e č n o s t
CUBANA DE AVIACION
na našem trhu zastupuje

A ir Transp or t Solut ions pro jejich k lient y zař ídí
v čele s Jiřím Sedláčkem, tur istick á v í za na Kubu
která nabízí letenku z Prahy jednoduše a bez čekání.
s přípoji ČSA přes Paříž, P ř í j e m n ý m z p e s t ř e n í m
Madrid a Řím do Santiaga odpoledne bylo vystoupení
de Cuba na východě ostrova kubánské hudební skupiny
a hlavního města Havany. a vynikající kreolský raut.
vb
A jak zmínil Jiří Sedláček,

Natáhněte se a odpočívejte tak pohodlně jako ve své posteli. Nic není
tak sk vělé před rušným dnem jako spánek na sedadlech v ROYAL
JORDANIAN’S CROWN CL ASS. To přesně dostanete…
ROYAL JORDANIAN… promění každou Vaši cestu na mistrovské dílo.

www.rj.com

Na snímku Milena Slezáková (vlevo), ředitelka
cestovní kanceláře Indalo Space, dojednává byznys
s ředitelkou Cadena Hotelera Iberostar Taniou Jorge.

náš úžasný tým v CK Time
Travel a je opravdu radost
prezentovat tak dobrý produkt, jako jsou RJ a Time
Travel. Během 8 prezentací
v České a Slovenské republice jsem vždy končil, že
úsměv, dobrá vůle a péče
o klienta dělá naši práci
a vlastně i život snadnější
a veselejší.
vb

