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Vá Ï e n í ã t e n á ﬁ i ,
nov˘ akademick˘ rok 2002/2003 s sebou pﬁiná‰í mnoho nového. Napﬁíklad expanzi V·FS nejen v podobû nov˘ch studijních prostor, vybavení uãeben ãi studentÛ prvních roãníkÛ,
pln˘ch oãekávání nebo pﬁedná‰ející, atp. Priná‰í s sebou
také zcela nové ãíslo (3/1) obãasníku Xadonia, coÏ jak vûﬁím
je pro nás v‰echny radostnou novinou. Bude ho pro Vás pﬁipravovat redakãní rada v mírnû pozmûnûném personálním
sloÏení. Jan Bílek (‰éfredaktor a ãlen redakãní rady) a Zdenûk Koke‰ (ãlen redakãní rady) se rozhodli odejít ze sv˘ch
funkcí a poskytnout tak místo dal‰ím studentÛm, potenciálním pﬁispûvatelÛm, popﬁípadû nov˘m ãlenÛm redakãní rady.
Rád bych jim tímto, jménem celé redakãní rady, podûkoval
za jejich kvalitní ãinnost pﬁi vytváﬁení obãasníku V·FS.
Více ãi ménû v˘‰e zmínûné není tolik dÛleÏité jako to, aby
Xadonia vycházela i nadále v podobné ãi vylep‰ené formû
neÏ doposud. A k tomu mÛÏete dopomoci i Vy. Rád bych
Vás oslovil, Vás autory, potenciální pﬁíspûvatele z ﬁad studentÛ kombinovaného i prezenãního studia, aÈ jste z Kladna, Mostu nebo Prahy, Vás talentovaní „pisálkové“ Vy co
chcete nûco dÛleÏitého (hodné akademické pÛdy) sdûlit ãi
podûlit se s ostatními studenty nebo dokonce byste se rádi
stali ãlenem redakãní rady, dejte nám vûdût, po‰lete pﬁíspûvek, dotaz atp. na k tomu zﬁízenou e-mail adresu
(xadonia@mail.vsfs.cz). Rádi bychom také zﬁídili zcela
novou, ﬁeknûme, rubriku, která bude v nûmeckém jazyce.
To znamená, víte-li o nûkom ãi vy sami jste silní „nûmãináﬁi“
ozvûte se na jiÏ zmínûnou e-mail adresu.
A co jsme Vám tentokrát pﬁipravili „krásného“ ke ãtení?
V·FS poﬁádala koncem záﬁí mezinárodní konferenci Lidsk˘
kapitál, kterou se Vám pokusí pﬁiblíÏit sv˘ma oãima Doc.
Radim Valenãík. Pﬁedstavíme V·FS ze v‰ech míst âeské
republiky, kde rozvíjí svou vzdûlávací ãinnost. Vysoká ‰kola
má jiÏ, ve své historii, první stipendisty - nechte se inspirovat a navíc nezapomeÀte, Ïe ve stipendijním fondu je nûco
kolem jednoho milionu Kã! Promluví k Vám Dr. Stanislav
Mare‰ a zároveÀ zhodnotí „Co euro dalo, a co naopak
vzalo“. V profilech pﬁedstavíme dal‰í v˘znamné osobnosti
spojené s V·FS. Zajímav˘m pﬁíspûvkem je bezesporu Glykemick˘ index od Petry Klapkové ãi Letem svûtem od Dr.
Bohuslavy ·enk˘rové. A jako jiÏ tradiãnû ke konci, anglická
ãást Focus.
Nejen pro ty, kteﬁí nemûli tu moÏnost pﬁeãíst si nûkteré dﬁívûj‰í pﬁíspûvky z Xadonie, bude v nejbliÏ‰í dobû pﬁipravena
elektronická verze na internetu V·FS (dáme vám vãas
vûdût).
Pohodové ãtení pﬁeje
·ÉFREDAKTOR SPOLU S REDAKâNÍ RADOU
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Co pﬁinesl 5. roãník konference
o investicích do vzdûlání
Ve dnech 24. a 25. záﬁí 2002 poﬁádala Vysoká ‰kola finanãní a správní
jiÏ 5. roãník mezinárodní konference na téma Lidsk˘ kapitál a investice
do vzdûlání. Pozornost byla zamûﬁena zejména na problematiku rozvoje
lidsk˘ch zdrojÛ, efektivnost vzdûlávacího procesu a potﬁeby profesních
trhÛ.
Oproti pﬁedcházejícím letÛm do‰lo
k dal‰ímu vzrÛstu úrovnû. Pﬁed ãtyﬁmi
lety jsme zaãínali se skupinou necel˘ch tﬁiceti úãastníkÛ ve skromn˘ch
prostorách sídla Bankovní akademie
ve Vlkovû ulici. Letos se konference
zúãastnila více neÏ stovka pﬁedních
odborníkÛ z âR i ze zahraniãí. âeská
národní banka umoÏnila konání konference ve svém Kongresovém centru,
které je obecnû povaÏováno za nejprestiÏnûj‰í prostﬁedí pro ekonomická
setkání. Zá‰titu nad konferencí opût
pﬁevzal pan Jacques de Groote. Potû‰ilo silné zastoupení úãastníkÛ ze Slovenska, úãastnila se delegace z Polska, vystoupil G.Wanet z Belgie.
Vysokou úroveÀ mûly uÏ zahajovací
projevy – úvodní vystoupení Prof.
PhDr. Vladimíra âecháka, CSc., rektora V·FS, projevy PhDr. Waltra Barto‰e, pﬁedsedy ‰kolského v˘boru PS
âR a zástupcÛ sponzorÛ Ing. Karla
Hampla, Vice Chairmana Deloitte

& Touche, Ing. Pavla Hrubého, v˘konného ﬁeditele pro markenting a rozvoj
eBanky a PhDr. ZdeÀka Neterdy, Appian Group, právû tak jako druh˘ den
projevy Ing. Pavla ·tûpánka, vrchního
ﬁeditele a ãlena bankovní rady âNB
a námûstka ministrynû ‰kolství Doc.
Ing. Josefa PrÛ‰i, CSc.
Pokud jde o vlastní jednání konference, pak to nejdÛleÏitûj‰í lze shrnout
pﬁibliÏnû takto: Do‰lo k dal‰ímu a dost
v˘znamnému posunu v uplatnûní ekonomického pﬁístupu k tak specifické
oblasti, jakou je problematika investic
do vzdûlání. ¤ada pﬁíspûvkÛ pﬁi‰la
s urãitou invencí ve smûru zdokonalení a uplatnûní metod, které pouÏívá
ekonomie, k tomu, co bylo dﬁíve povaÏováno za „mimoekonomické“. Je
tﬁeba dodat, Ïe ku prospûchu hlub‰ího
pochopení toho, o co v dané oblasti
jde. Velká pozornost byla vûnována
i problematice efektivity a optimalizace formou celoÏivotního vzdûlávání,

stejnû jako jeho pﬁínosu ke zv˘‰ení
úrovnû a rozvoji ekonomiky.
Z konference bude v dohledné dobû
vydán sborník, informace o úãastnících, a jiÏ dodané pﬁíspûvky lze nalézt
na www.vsfs.cz. Z tohoto hlediska je
leto‰ní roãník v˘znamn˘ je‰tû z jednoho aspektu. Studenti 3. roãníkÛ zaãínají pﬁipravovat bakaláﬁské práce
a mnozí z nich najdou v materiálech
z konference cenné podklady i inspiraci. StudentÛm z niÏ‰ích roãníkÛ pak
mohou materiály napomoci pﬁi v˘bûru
témat jejich bakaláﬁsk˘ch prací.
Vysoká ‰kola finanãní a správní tradicí konferencí na téma lidsk˘ kapitál
a investice do vzdûlání mj. umoÏnila
pﬁístup sv˘m studentÛm k velmi závaÏn˘m v˘sledkÛm vûdeckého poznání, a to jak prostﬁednictvím závûrÛ jednání, tak i kontaktÛ v rámci odborné
spolupráce s ﬁadou pracovi‰È, jejichÏ
zástupci se akce zúãastnili. A dobrá
vysoká ‰kola je „vysoká“ právû proto,
Ïe umoÏÀuje sv˘m studentÛm, aby se
dotkli samotného vrcholu vûdeckého
poznání. Tomu 5. roãník konference
nepochybnû napomohl.

DOC. RADIM VALENâÍK, CSC.
vedoucí katedry ekonomie
a veﬁejn˘ch financí
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Ve z n a m e n í i m a t r i k u l a c í
Panteon Národního muzea v Praze 4. – 5. 10. 2002

Za zakladetele ‰koly Appian Group
pﬁi‰el studenty pozdravit Ing. Josef
Boroviãka, CSc.
Doc. Ing. Josef PrÛ‰a, CSc., námûstek ministrynû ‰kolství, oznaãil V·FS
za nejdynamiãtûj‰í soukromou vysokou ‰kolu v âR.

Primátor hlavního mûsta Prahy Ing.
Igor Nûmec vyzdvihl atraktivnost oborÛ
Veﬁejná správa a Veﬁejné finance.

Ke studentÛm promluvil ãlen akademické rady Ing. Jaroslav A. Jirásek,
DrSc.

4

âlenka správní rady Ing. Ivana Mentlíková ocenila v˘sledky ‰koly, kter˘ch
za svou krátkou existenci dosáhla.
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Stﬁedoãeské divadlo Kladno 21. záﬁí 2002

Za akademickou radu vystoupil Ing.
Petr Karas.

Imatrikulaãní ceremoniál studentÛ v
Kladnû ...

Mûstské divadlo v Mostû 2. 10. 2002

Pro vedení V·FS to byla jiÏ druhá imatrikulace v Mostû.

Ing. Dan Jiránek, námûstek primátora
statutárního mûsta Kladno, podpoﬁil
rozvoj V·FS v Kladnû.

Rektor Prof. PhDr. Vladimír âechák,
CSc., pﬁedná‰í svÛj imatrikulaãní projev.

Za akademickou radu pozdravila studenty JUDr. Markéta ·talmachová, vedoucí katedry veﬁejné správy a práva.

Primátor mûsta Most a ãlen správní
rady V·FS se hlásí na studium
V·FS.

5
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Studium MBA
program General Management
a Financial Management
Studium pro budoucnost – tak
oznaãil pﬁedseda správní rady
V·FS Ing. Antonín Koláãek studium MBA. Dne 26. 10. 2002
v primátorském salonku Obecního domu G¤ Dr. Bohuslava
·enk˘ﬁová a prezident City University of Washington Dr. Steven Stargardter podepsali the
Representation Agreement.
Pﬁítomna byla vedle vedení
‰koly rovnûÏ celá ﬁada v˘znamn˘ch hostÛ – primátor mûsta
Most Ing. Vladimír Bártl, námûstek primátora Statutárního
mûsta Kladna Ing. Dan Jiránek,
starosta Prahy 5 Dr. Miroslav
·kaloud a místostarostka Prahy
3 a ãlenka správní rady V·FS
Milena Kozumplíková. Vysoce
pozitivnû tento krok, stejnû jako
rozvoj a postavení ‰koly, ocenil i ãlen akademické rady
Ing. Vlastimil Tlust˘, ãlen rozpoãtového v˘boru Poslanecké
snûmovny.
·kola poãítá se zahájením
studia první skupiny zájemcÛ jiÏ
na zaãátku roku 2003. Studium
bude probíhat v anglickém jazyce.

Kulov˘ blesk „Vltavská“
Ve tﬁetím roce existence opou‰tí V·FS prostory
pro v˘uku ve Vlkovû ulici ã. 12 na ÎiÏkovû (aÏ na ãást v˘uky
na kombinovaném studiu) a zahajuje akademick˘ rok
2002/2003 ve Vltavské ulici ã. 12 na Smíchovû. Proã? Jednodu‰e proto, Ïe se na ÎiÏkov, kde jsme mûli k dispozici
i ãást budovy v Cimburkovû ulici, uÏ prostû nevejdeme.
Na prezenãním studiu je cca 340 studentÛ a v kombinované formû studia 610, zvolna spûjeme k tisícovce studentÛ
jen v Praze. Hledali jsme budovu, kam bychom se ve‰li
pokud moÏno v‰ichni, a na‰li jsme pochopení u Obvodního
úﬁadu v Praze 5, kde jsme do pronájmu získali budovu b˘valé základní ‰koly. Pﬁes prázdniny se tato „umounûná Popelka“ zaãala zevnitﬁ mûnit v „Bílou paní“, neﬁku-li dámu
odûnou do bûlostn˘ch barev, emailÛ a nale‰tûn˘ch podlah,
zaãala se plnit nov˘m nábytkem a zaﬁízením. Z tûlocviãny
se stal pﬁedná‰kov˘ sál (i kdyÏ jsme dlouho váhali, zda je
lépe zde pﬁedná‰et nebo „cviãit“), ale zvítûzila lákavá moÏnost auly na vlastní pÛdû a doufáme, Ïe to ocení i studenti.
K dispozici je dále 13 uãeben, knihovna a studovna s poãítaãi s pﬁipojením na internet, která bude dennû v provozu
do 20 hodin. Pﬁipravujeme i studentsk˘ klub a moÏnost ry-

6

chlého obãerstvení pﬁímo v budovû. Ve 2. patﬁe je vybudováno zázemí vedení ‰koly, kateder a studijního oddûlení. V 1. patﬁe pak najdete kopírovací centrum, kde
si mohou studenti za úplatu nechat okopírovat potﬁebné
studijní materiály. V pﬁízemí Vás uvítají pﬁíjemní informátoﬁi a sídlí zde i informatici a správce budovy pan Nejezchleba, kter˘ má se sv˘m t˘mem nejvût‰í podíl
na tom, Ïe provoz mohl b˘t zahájen tak, jak jsme si
pﬁedstavovali. Navzdory povodÀov˘m komplikacím –
a moÏná bychom tomu mohli ﬁíkat i kﬁest, kdy se Vltava
neopomnûla podívat do své stejnojmenné ulice a na‰tûstí jen do sklepÛ –, jsme mohli zahajovat ve Vltavské
zápisem prvních roãníkÛ a zkou‰kov˘m obdobím jiÏ
2. 9. 2002. Trvalej‰ím následkem, kter˘ zde nevítaná
srpnová náv‰tûva zanechala, bylo po‰kození kotelny,
takÏe topit jsme zaãali pozdûji v ﬁíjnu, neÏ by bylo záhodno kvÛli leto‰ním klimatick˘m podmínkám.
Nová budova pÛsobí pﬁíjemnû, prostornû a je velmi
svûtlá. Zb˘vá ji zabydlet a zútulnit, vyzdobit a vtisknout
jí „genius loci“.
BC. RADOSLAVA âERNÁ
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Imatrikulace na Kladnû
Vstup do akademické obce
MoÏná jen nûkteﬁí, dost moÏná Ïe v‰ichni z nov˘ch studentÛ V·FS, si ve
Stﬁedoãeském divadle v Kladnû dne 21. záﬁí 2002 dopoledne uvûdomili, co
pro nû vlastnû tento slavnostní akt znamená.
Vstup do akademické obce, kter˘
není umoÏnûn v‰em, ale jen tûm vybran˘m – kteﬁí projdou pﬁijímacím ﬁízením – je poãátkem trvalého a mimoﬁádného svazku. Pokud není formálnû
pﬁeru‰en, je vztahem pokraãujícím
dále i po graduování, neboÈ na svá
studentská léta nezapomínáme,
dokud nám pamûÈ slouÏí, aÈ uÏ se pozdûji nacházíme v jakémkoliv spoleãenském postavení. Tuto skuteãnost
pﬁipomnûl studentÛm i slavnostním
hostÛm Magnificence rektor V·FS
prof. PhDr. Vladimír âechák, CSc.,
ve svém imatrikulaãním projevu.
Jakkoliv studijní stﬁedisko V·FS zahájilo svou ãinnost na Kladnû v minulém roce a studenti kombinovaného
studia zde absolvovali jiÏ dva semestry pilné a soustﬁedûné práce, mûlo
statutární, dﬁíve královské horní mûsto
moÏnost seznámit se s pﬁedstaviteli
‰koly a jejím pedagogick˘m sborem
poprvé právû v uveden˘ den.
Na magicky nasvíceném jevi‰ti,
za zvukÛ slavnostní hudby, zasedli
za stolem ozdobeném umnû aranÏovanou kyticí Jeho Magnificence rektor,
paní Dr. Bohuslava ·enk˘ﬁová, generální ﬁeditelka ‰koly, doc. Ing. Antonín
Kubíãek, CSc., prorektor pro pedagogickou práci, a doc. RNDr. Petr Budinsk˘, CSc., prorektor pro regionální

rozvoj a zahraniãní vztahy. Vedle nich
spoãinul na zvlá‰tním dekorativním
kﬁesle dÛstojnû vyhlíÏející pedel s akademick˘m Ïezlem.
Po slavnostních projevech pana
rektora, místostarosty mûsta Kladna
Ing. Dana Jiránka a ãlena akademické
rady ‰koly Ing. Petra Karase moderovala generální ﬁeditelka paní Dr. ·enk˘ﬁová akademick˘ slib studentÛ,
jehoÏ znûní pﬁedtím pﬁednesl prorektor pan docent Kubíãek.
Na pódium po tom pﬁistupovala
ve stanoveném poﬁadí vût‰ina z 91
zapsan˘ch studentÛ, aby symbolick˘m dotekem na hlavici Ïezla, podáním ruky rektorovi a prorektorÛm stvrdili svÛj vstup do spoleãenství tûch, jejichÏ hlavním cílem je vzdûlání, vûdûní
a moudrost.
Zúãastnûn˘m se naskytla zajisté
nev‰ední podívaná v pﬁehlídce mládí,
nûkdy i elegance a pÛvabu, akademické dÛstojnosti i prezentované duchovní a my‰lenkové úrovnû. Z my‰lenek, jeÏ z pódia zaznûly, je moÏné pﬁipomenout apel rektorÛv smûrem
ke studentÛm ve smyslu v˘zvy k poctivé spolupráci s pedagogy s cílem získání vûdûní jako jedné z nejvy‰‰ích
hodnot dosaÏiteln˘ch v lidském Ïivotû. Pﬁedseda akademické rady pﬁipomnûl cennou zku‰enost, Ïe totiÏ právû

vzdûlání a vûdûní jsou tûmi kvalitami,
které nás vzdalují bûÏné malichernosti, povrchnosti a v‰ednosti. Místostarosta Kladna pak vyjádﬁil uspokojení
nad splnûním dávného pﬁání mûstské
reprezentace, aby totiÏ Kladno oÏilo
vlastním akademick˘m Ïivotem a nebylo v tomto smûru odkázáno stále jen
na nedaleké sídelní mûsto Prahu.
Ve slavnostní a dÛstojné ceremonii
imatrikulace se v‰ak na ozáﬁené
scénû neobjevily tváﬁe tûch, které
stály skromnû v pozadí a pﬁece nesly
tíhu pﬁíprav celé té slávy: vedoucí studijního stﬁediska V·FS v Kladnû Mgr.
Evy âermákové, referentky studijního
oddûlení Andrey Balínové a interních
pracovnic stﬁediska Mgr. Magdy Kindlové a Mgr. Ivany Soukupové. I jim
patﬁí nûco z potlesku, kter˘ pﬁi dÛstojném ceremoniálu nûkolikráte zaznûl.
V závûreãné akademické hymnû
Gaudeamus igitur, iuvenes dum
sumus, kterou jsme si spolu se slavnostním sborem pro sebe ti‰e zazpívali, zaznûla slova vhánûjící nám star‰ím slzy do oãí pﬁi vzpomínkách
na vlastní studia, tûm mlad‰ím
by mûla b˘t pobídkou: „Vita nostra
brevis est, brevi finietur!“ Navzdory
oné krátkosti na‰eho Ïivota:
VIVAT ACADEMIA,
VIVANT PROFESSORES !

PHDR. JOSEF DOLEJ·Í, M.M.C.
ústav evropsk˘ch
a mezinárodních studií

Pojìte s námi na

Ples V·FS!
kter˘ se koná v Národním domû na Smíchovû, Praha 5
v nedûli 12. ledna 2003 od 20.00 do 01.00 hod.
Program: Velk˘ sál - Slavnostní zahájení, Pﬁedtanãení, Hvûzda veãera
K tanci a poslechu hraje orchestr Jindﬁicha Váchy
Klub Futurum - od 20,30 hod. diskotéka
Rezervace vstupenek:

Studenti V·FS: Bc. Radoslava âerná, tel. 257327223, e-mail: radoslava.cerna@vsfs.cz
Ostatní hosté: PhDr. Lenka Ruppertová, tel. 222 716 747, 222 710 263,
e-mail: lenka.ruppertova@vsfs.cz
7
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Pﬁestûhovali jsme se,
je nás tu víc
Od ãervna leto‰ního roku má V·FS v Mostû nové sídlo.
Pro potﬁeby ‰koly bylo upraveno 6. podlaÏí administrativní
v˘‰kové budovy Integrované ‰koly technické – Centrum
odborné pﬁípravy (IS·T – COP) v Mostû Velebudicích.
Pﬁedpokládáme, Ïe zde budeme uãit dva pﬁí‰tí ‰kolní roky.
Tomu odpovídá celková kapacita pronajat˘ch místností.
Pro zaãínající ‰kolní rok jsou zde plnû vybaveny ãtyﬁi vyuãovací tﬁídy, dvû kanceláﬁe, tﬁi odborné kabinety a sborovna. Dvû dal‰í tﬁídy, které zatím zÛstávají „bez lavic“, jsou
uvaÏovány pro potﬁeby vlastní poãítaãové uãebny; v pﬁí‰tím
‰kolním roce umoÏní v˘uku pﬁi dal‰ím nárÛstu poãtu studentÛ. Stravování studentÛ je zaji‰tûno v jídelnû IS·T, zájemcÛm zde nabízíme také ubytování na koleji.
Ve ‰kolním roce 2002 – 2003 je aÏ dosud dohodnuto studium prvního roãníku s 34 studenty prezenãního studia a 45
studenty kombinovaného studia, ve 2. roãníku zÛstává více
neÏ 50 studentÛ kombinovaného studia. Otevíráme zde
obory „ﬁízení podniku a podnikové finance a finanãní plánování“ a „veﬁejná správa“, pro dobﬁe pﬁipraven˘ obor „aplikovaná informatika“ se letos nepodaﬁilo získat potﬁebn˘ poãet
zájemcÛ. Zhruba polovina studentÛ bydlí na okrese Most,

ostatní jsou vût‰inou z nejbliÏ‰ích okresÛ (Teplice, Chomutov, Louny, Litomûﬁice, Ústí nad Labem). Ve stﬁedisku jsou
dnes zamûstnáni tﬁi pracovníci, k vedoucímu stﬁediska a referentce pro studijní záleÏitosti pﬁibyla uãitelka jazykÛ.
Objekt je na okraji Mostu na koneãné tramvajové zastávce, v jeho blízkosti je stanice nûkolika autobusÛ hromadné
mûstské dopravy. Pokud nás pﬁesto nebudete moci najít,
pomocn˘m orientaãním bodem je velká kruhová kﬁiÏovatka
v Mostû Velebudicích (na „odboãce“ na Îatec a PlzeÀ),
ze které se vyjíÏdí také do obchodního stﬁediska INTERSPAR.

Adresa:

V·FS Most, Dûlnická 21,
434 80 Most

Telefon:
Fax:
e-mail:

476 137 440
476 137 440
most@vsfs.cz

PHDR. JAN RYTINA, CSC.
vedoucí studijního stﬁediska Most

Co rozhodlo?
·kolu mám
doma!
Vysoká ‰kola finanãní a správní –
za tímto zﬁetûzením slov se nenachází jen nová vzdûlávací instituce,
ale také promûny siloãár Ïivota
mnoh˘ch lidí – pﬁedev‰ím studentÛ. O tom jsme se mohli pﬁesvûdãit
pﬁi setkání s Jiﬁinou Pátkovou, vedoucí jednoho z oddûlení centrály
âeské spoﬁitelny v Ústí nad Labem,
která je souãasnû i studentkou
kombinovaného studia V·FS, obor
veﬁejná správa. Je léto 2002 a tak
jsme se zeptali Jiﬁiny Pátkové, zda
tu‰ila pﬁed dvûma roky, Ïe bude
studovat vysokou ‰kolu...
Tehdy jsem nemûla ani potuchy, Ïe
bude tato ‰kola existovat a já na ní
studovat. V prÛbûhu let mû my‰lenka
na vysokou ‰kolu napadala, ale pﬁíli‰
jsem se tím nezab˘vala. KdyÏ jsem
v práci zaãínala, staãilo tehdy stﬁedo‰kolské vzdûlání a pokud mûl ãlovûk
i praktické znalosti, byla to cesta k vybudování dobrého postavení v zamûstnání.
■rJaká byla situace za rok? V roce
2001?

8

„Nikdy jsem netu‰ila, jak v˘raznû se zmûní cyklus Ïivota, kter˘ Ïiji,“ vzpomíná
Jiﬁina Pátková.
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Jak doba postupovala, zaãala jsem
pociÈovat urãit˘ handicap ve vzdûlání,
ale potﬁebu vysoké ‰koly jsem akutnû
nepociÈovala, protoÏe jsem si ﬁíkala:
pracuji v Ústí nad Labem, bydlím v Litvínovû, kdybych mûla je‰tû jezdit
do Prahy kvÛli studiu na vysoké ‰kole,
bylo by to pﬁíli‰ nároãné. Hlavním podnûtem proto bylo, Ïe se v Mostû otevírá vysoká ‰kola, která sv˘m základním zamûﬁením odpovídá potﬁebám
mé profese. V kvûtnu 2001 jsem byla
ve fázi, kdy jsem si zji‰Èovala dostupné informace a rozhodovala se. ·kolu
máme doma! âasovû by proto bylo
studium zvládnutelnûj‰í. Jedna pﬁítelkynû, která to nakonec bohuÏel vzdala, mi ﬁekla, Ïe jí ke studiu pﬁihlásil
manÏel. ¤ekla jsem si: zkusím to také,
za to ãlovûk nic nedá...

■rStudujete první roãník kombinovaného, ãili dálkového, studia.
Jak mÛÏete charakterizovat svoji
tﬁídu ãi skupinu, do které patﬁíte?
SloÏení je rÛznorodé, ale myslím, Ïe
více je mezi námi ãerstv˘ch absolventÛ stﬁedních ‰kol, protoÏe nechtûli
ãekat aÏ se otevﬁe prezenãní studium
pﬁímo v Mostû a pﬁihlásili se hned na
dálkové, coÏ dokumentuje jejich
snahu získat vysoko‰kolské vzdûlání.

2002

ZE ÎIVOTA ·KOLY

OBâASNÍK V·FS – ¤ÍJEN

si mohu vybírat ze tﬁí ãtyﬁ zkou‰ek
podle termínÛ, které jsou pro mne nejlep‰í.
Jsou zde pﬁístupné metodické listy,
ze kter˘ch mohu ãerpat informace
o blocích uãiva, které mám pﬁed
sebou, dozvím se také jak˘ mám momentální prospûch. Zjistím pohodlnû
z domova maximum informací, aniÏ
musím do ‰koly jezdit nebo telefonovat. Do informaãního systému proto
nahlíÏím takﬁka dennû. V‰imla jsem

■rPí‰e se rok 2002...
Jsem ráda, Ïe jsem se do studia
pustila. Poãítala jsem s tím, Ïe bude
asi nároãné. Nikdy jsem ale netu‰ila,
Ïe tak v˘raznû zmûní cyklus Ïivota,
kter˘ Ïiji. Mám ãasovû dost nároãnou
práci a dlouho mi trvalo, neÏ jsem v‰e
zkorigovala. M˘m nejvût‰ím nepﬁítelem je ãas, protoÏe se vracím z práce
aÏ naveãer. SnaÏím se studium dohánût po chvilkách, kdyÏ jedu ve vlaku,
o sobotách a nedûlích...
■rCo na to ﬁíká rodina?
S dûtmi to jde, protoÏe star‰í dcera
je také na vysoké ‰kole, mlad‰í je
je‰tû doma. Kdyby mi rodina nepomáhala, tak bych to asi nemohla sama
zvládnout.
■rVraÈme se k pﬁijímacím zkou‰kám. Jak na vás pÛsobil systém
zkou‰ek na V·FS?
Je to dobr˘ systém, protoÏe slouÏí
k orientaci studenta, zda je na studium na vysoké ‰kole pﬁipraven. NeslouÏí k selekci zájemcÛ o studium.
KaÏd˘ student si po zkou‰ce ﬁekne,
zda na to má, ãi nemá, ale rozhodnout se musí sám. Tento systém je
k zájemcÛm o studium také ‰etrnûj‰í,
protoÏe i dobﬁe pﬁipraveného studenta mÛÏe ochromit tréma a strach
z toho, zda bude Ïadatel, kvÛli momentálnímu v˘sledku pﬁijímacích
zkou‰ek, na studium pﬁijat. Od toho
se také odvíjí celková pozitivní atmosféra ve ‰kole.
■rJak se projevuje?
Sly‰ela jsem, Ïe na soukromé vysoké ‰kole se snaÏí, aby v‰ichni
nûjak pro‰li. Není to pravda, protoÏe
studium je nároãné a nic není odpu‰tûno. Velmi brzy se ukáÏe, kdo pﬁípadnû pﬁecenil své síly. V prvním semestru mnohé z nás velmi potrápila
matematika, v druhém je, alespoÀ
pro mne, nároãná ekonomie. Pokud
máme problémy, nejsme v tom sami.
Je evidentní snaha pedagogÛ maximálnû pomoci studentÛm pﬁi zvládání
studia.

S Jiﬁinou Pátkovou, podobnû jako s jin˘mi studenty, je ve styku Lucie Kastnerová, referentka pro studijní záleÏitosti studijního stﬁediska v Mostû.
Potkáváme se ve skupinách. Patﬁím
do skupiny studentÛ angliãtiny, dále
se skupiny vytváﬁejí podle zamûﬁení,
protoÏe nûkteré okruhy studia jsou
spoleãné pro více oborÛ. UÏ‰í skupina, ve které se více známe, se profiluje pﬁedev‰ím podle cizích jazykÛ,
které studujeme.
■r¤íkala jste, Ïe va‰ím nejvût‰ím
nepﬁítele je ãas. Existuje nûco,
co vám pﬁi studiu naopak ãas velice ‰etﬁí?
Internet. Pomáhá mi pﬁi vyhledávání témat a podkladÛ pro seminární
práce a pﬁedev‰ím je na internetu pﬁístupn˘ informaãní systém ‰koly, takÏe

si, Ïe dnes jiÏ mohou zájemci o studium posílat pﬁes internet i pﬁihlá‰ky ke
vstupním zkou‰kám. PovaÏuji za v˘borné, Ïe je takto komplexnû zpﬁístupnûn studentÛm chod ‰koly z jejich
bydli‰È.
■rVíte, co budete dûlat v létû 2003?
To samé, co dnes. KdyÏ se veãer
vrátím z práce, to jiÏ budu v druhém
roãníku, napojím se na internet, abych
vûdûla, co mû ve ‰kole ãeká a nemine. A doufám, Ïe bude svítit sluníãko...

FRANTI·EK ROâEK
DÛlní noviny

9
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Je jich jedenáct...
prospûchov˘ch stipendistÛ
Letos budou poprvé v historii V·FS udûlena prospûchová stipendia za vynikající studijní v˘sledky dosaÏené za akademick˘ rok 2001/2002. Na základû Stipendijního ﬁádu a Rozhodnutí generální ﬁeditelky ã. 18/2002
budou tato stipendia vyplacena tûmto studentÛm prezenãního bakaláﬁského studia:
Student/ka
11. Miroslav
12. Klára
13. Petra
14. Oldﬁich
15. Monika
16. Pavel
17. Petra
18. Klára
19. Petr
10. Marie
11. Jana

Hudák
Havlová
PaÈková
Glotzer
Mik‰ovská
Moravec
Klapková
Schejbalová
Aubrecht
Kadlãíková
Karlická

Studijní obor
¤ízení podniku a podnikové
Veﬁejná správa
Bankovnictví
Veﬁejné finance a správa
Bankovnictví
Aplikovaná informatika
¤ízení podniku a podnikové
¤ízení podniku a podnikové
Bankovnictví
¤ízení podniku a podnikové
¤ízení podniku a podnikové

finance

finance
finance
finance
finance

Gratulujeme.
Pokud je je‰tû neznáte, tak nyní
máte moÏnost je alespoÀ trochu
poznat. A moÏná se zamyslet nad
tím, proã se o získání stipendia také
pokusit.
OTÁZKY PRO STIPENDISTY:
■rSoudû podle tv˘ch studijních v˘sledkÛ, jsi dobr˘(a) student(ka),
ale jak˘ jsi jako ãlovûk? Jsi soutûÏiv˘ typ?
■rBude‰ usilovat o to získat stipendium i pﬁí‰tí rok?
■rStálo tû to hodnû úsilí a odﬁíkání?
■rKaÏd˘ ãlovûk má nûjaké cíle
a sny. Jaké jsou ty tvoje?
■rMáme nov˘ rok alespoÀ ten akademick˘. Byl pro tebe ten minul˘
opravdu úspû‰n˘?
■rTﬁi mûsíce prázdnin, to je dost
ãasu na to nûco zaÏít, jaké byly ty
tvoje prázdniny?
■rKdybys vyhrál(a) milion, co bys
s ním udûlal(a)?
■rJak˘ bude pro tebe prvotní cíl
tento rok?
■rZískat stipendium není jednoduché a podle nás je to úspûch, ale
co tvoji spoluÏáci, jak na to reagují?
■rZná‰ se s ostatními stipendisty?
■rStudium ti zabere zﬁejmû hodnû
ãasu, ale co tvé mimo‰kolní aktivity, má‰ nûjaké?
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Marie
Kadlãíková
• Pﬁedev‰ím nerada hodnotím sama
sebe, ale dle pﬁipomínek mého okolí
do urãité míry, ale nikoli za kaÏdou
cenu. S v˘sledky chci b˘t pﬁedev‰ím
spokojená já sama a pﬁiznávám, Ïe
nûkdy sehraje obrovskou roli nutná
dávka ‰tûstí.
• Samozﬁejmû, Ïe se pokusím, ale ani
letos jsem ne‰la na zkou‰ky s tím, Ïe
musím stipendium získat.
• Napadá mû, Ïe po bitvû je kaÏd˘ generál, a asi bych jinak odpovídala pﬁed
pár mûsíci, a jinak nyní...
• Sny si nechávám zásadnû pro sebe,
ony by se pak totiÏ nemusely vyplnit.
• VÏdy se dá nûco zlep‰ovat, a upﬁímnû, co je to opravdov˘ úspûch?
• Letos jsem si je rozdûlila na polovinu
pracovní a odpoãinkovou. Pﬁedpokládám, Ïe ta pracovní vás asi pﬁíli‰ nezajímá, a nejlépe si odpoãinu jako
kaÏd˘ rok na horách – turistika. Tentokrát v Nízk˘ch Tatrách.
• SnaÏila bych se v˘hru ponechat
na bydlení a urãitû bych ãást vûnovala
nûjaké rodinû, kterou postihly leto‰ní
povodnû. O své ‰tûstí se má ãlovûk
dûlit, aby bylo úplné. (Vûﬁím, Ïe to nebudete brát jako frázi)
• Tak jako kaÏd˘ jin˘, proÏít ho tak,
abych s ním dle moÏností mohla b˘t co
nejvíce spokojená.
• Zatím to nevím oficiálnû ani já a je
moÏné, Ïe tyto otázky mé osobû

Roãník
1.
1.
2.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
2.

Studijní prÛmûr
1,00
1,14
1,17
1,28
1,29
1,30
1,40
1,44
1,50
1,50
1,50

vÛbec nenáleÏí. Do této chvíle (pozn.
23. 9. 02) jsem vyjádﬁení k mé Ïádosti od vedení ‰koly neobdrÏela.
• Opût podobná odpovûì vypl˘vající
z nevûdomosti – nevím kdo stipendium získal, a proto si urãitû koupím ãasopis Xadonie, abych se to dozvûdûla... (smích)
• Nejoblíbenûj‰í je náv‰tûva divadelních pﬁedstavení a kina (ãeská tvorba), poslech hudby... a také velmi
ráda spím (tak mû napadá, zda se dá
v tomto pﬁípadû uvaÏovat o aktivitû?!).

Petra
PaÈková
• To by mûli posoudit spí‰ ostatní.Domnívám se, Ïe nikoliv.
• KdyÏ ho získám, nebudu se zlobit,
ale nebude to mÛj hlavní cíl.
• Nebylo to snadné, ale pﬁesto si nemyslím, Ïe bych si musela nûco odﬁíkat.
• Samozﬁejmû, mám, ale nerada bych
je zveﬁejÀovala.
• V zásadû mohu ﬁici, Ïe byl úspû‰n˘.
• Klasické prázdniny vysoko‰koláka práce a zábava.
• VyuÏila ho ke koupi bytu.
• BohuÏel nemohu ﬁíct: „získat bakaláﬁsk˘ titul“, protoÏe mû bude ãekat je‰tû
jeden semestr, bude tedy m˘m cílem
úspû‰nû dokonãit tﬁetí roãník.
• V této chvíli o tom je‰tû neví.
• Ne.
• Ano.
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Miroslav
Hudák
• Myslím si, Ïe jsem dobr˘ ãlovûk, ale
mám i své chyby. Ale jak mû vnímá okolí, je spí‰ otázka pro mé spoluÏáky.
Jsem velmi soutûÏiv˘ typ a mám rád
v˘hru.
• Budu se snaÏit vyvíjet úsilí k získání
takov˘ch studijních v˘sledkÛ, abych
dostal stipendium i pﬁí‰tí rok.
• Bez toho by stipendium nebylo ani
moÏné získat.
• Cíle mám dost vysoké. Rozhodnû
chci dobﬁe uplatnit své získané vûdomosti a vykonávat práci, která mû
bude tû‰it. Chtûl bych absolvovat dobrou odbornou praxi v zahraniãí.
• Rozhodnû byl a jsem rád, Ïe jsem ho
absolvoval na této ‰kole.
• Tyto prázdniny jsem proÏil pracovnû,
abych zafinancoval dal‰í studium.
• Zaplatil bych si ‰kolu a mezinárodní
vzdûlání. Pokud by nûco zbylo, poﬁídil
bych si vlastní bydlení.
• Dobﬁe studovat.
• Reakce byly rÛzné. Nûkteﬁí mi to
pﬁejí, a nûkter˘m asi lezu na nervy.
• Na mimo‰kolní aktivity moc ãasu nezb˘vá. âásteãnû k tomu pﬁispívá
i dlouhá v˘uka. Ale kdyÏ ãlovûk chce,
ãas si najde. V tom pﬁípadû se vûnuji
poãítaãÛm a sportu. Velkou ãást mého
volného ãasu zabírá práce za úãelem
získání finanãních prostﬁedkÛ na studium.

Klára
Havlová
• SoutûÏiv˘ typ rozhodnû nejsem.
• O stipendiu v prvním roãníku jsem
zaãala uvaÏovat aÏ v prÛbûhu zkou‰kového období v letním semestru a urãitû jsem si nevytyãila jako dal‰í cíl získat ho i v druhém roãníku. Nechávám
tomu rad‰i voln˘ prÛbûh.
• Podle mého názoru vdûãím za své
v˘sledky vy‰‰í odborné ‰kole (sice jiného smûru), kterou jsem absolvovala
a která mû nauãila se uãit a ãásteãnû
zvládat stresové situace bûhem zkou‰ek, takÏe mû to nestálo velké úsilí ani
odﬁíkání.
• Moje cíle a sny jsou asi stejné jako
u vût‰iny studentÛ. Dostudovat tuto
‰kolu (uvítala bych moÏnost pokraãováni v magisterském studiu), najít si
dobrou práci, která by odpovídala
m˘m pﬁedstavám a kvalifikaci.
• Myslím si, Ïe minul˘ akademick˘ rok

pro mû nebyl nijak v˘jimeãn˘.
V nûãem úspû‰n˘, v nûãem ne.
• âást prázdnin jsem vûnovala odborné praxi, a zbytek jsem relaxovala
s rodinou a pﬁáteli.
• Co bych si poãala s milionem? Nejspí‰ bych se ho snaÏila co nejlépe investovat. Ale tím bych se zab˘vala, aÏ
bych ten milion mûla.
• Tento rok jsem si zatím Ïádné cíle
nevytyãila.
• Se spoluÏáky jsem zatím moc nemluvila, tak ani nevím, jak reagují.
• S ostatními studenty, kteﬁí získali stipendium, se neznám.
• Mimo‰kolních aktivit mám dostatek,
ale nûkdy mi dûlá problémy ãasovû je
pﬁizpÛsobit ‰kole.

Petr
Aubrecht
• Ani ne.
• Uvidíme.
• Ne.
• To si nechám pro sebe.
• Ano.
• Super.
• S milionem se toho moc udûlat nedá.
• Viz ã. 5.
• Je‰tû nevím.
• Ne.
• Nûco by se na‰lo.

Petra
Klapková
• Jaká jsem, to asi lépe posoudí mé
okolí. Sama za sebe mÛÏu ﬁíct, Ïe
jsem pﬁátelská a ochotna pomoci,
kdyÏ je tﬁeba, takov˘ sangvinik stﬁiÏen˘ s melancholikem. SoutûÏivá jsem
urãitû, ale záleÏí jak v ãem. Nûkdy je
to i na ‰kodu, okolí od vás ãeká ty nejlep‰í v˘sledky nebo uÏ s nimi pﬁedem
poãítá.
• Byla bych ráda, kdyby se to povedlo.
• Nejsem z tûch, kter˘m to leze do
hlavy rychle, ale zase netrávím
u uãení dny a noci. Vût‰inu uãení jsem
nechala aÏ na zkou‰kové období,
jenÏe to byla chyba. Bylo toho hodnû.
Doma jsem byla hodnû nervózní a rodina se mi rad‰i vyh˘bala.
• Urãitû mám sny, jenÏe jsou trochu
absurdnûj‰í. M˘m cílem je dokonãit
‰kolu, získat titul a rozjet slibnou kariéru. Ale pﬁesnou pﬁedstavu toho, co
budu v budoucnu dûlat, je‰tû nemám.
ProtoÏe se vûnuji sportovní stﬁelbû,
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chtûla bych b˘t tak dobrá jako byl mÛj
dûda.
• Nová ‰kola, nov˘ kolektiv... zkrátka
s sebou pﬁinesl hodnû nov˘ch vûcí,
mÛÏu ﬁíct, Ïe se opravdu vydaﬁil. Úspû‰n˘ byl urãitû po studijní stránce.
• Máme chalupu v horách, takÏe jsem
ãásteãnû odpoãívala a pracovala.
V polovinû prázdnin jsem odjela za rodinou na Slovensko. Taky jsem se
chtûla podívat do Tuniska za kulturou,
jenÏe kvÛli záplavám jsem prodlouÏila
pobyt na Slovensku aÏ do konce
srpna.
• PÛlku bych odloÏila na ‰kolné a koupila nové auto a druhou pÛlku bych
vrazila do chalupy.
• Urãitû získat stipendium, ale není to
pro mû prvoﬁadé. Nerada si kladu cíle,
protoÏe je vût‰inou nedodrÏím. Ale
v nejbliÏ‰í dobû bych chtûla získat
zbrojní prÛkaz.
• Nesetkala jsem se s nik˘m, kdo by
mi to nepﬁál, teda alespoÀ mi to nikdo
neﬁekl. Lidi jsou tady prostû skvûlí.
• Urãitû je znám od vidûní, ale osobnû
ne.
• Ráda chodím cviãit. Pravidelnû nav‰tûvuji aerobik, sem tam zajdu do posilovny nebo na spinning. O víkendu
chodím s tátou na stﬁelnici. Samozﬁejmû veãer nûkdy zajdu s kamarády
do hospÛdky.

Monika
Mik‰ovská
• Myslím si, Ïe soutûÏiv˘ typ nejsem.
Jsem spí‰e introvert, tím pádem toho
asi moc neﬁeknu.
• Zaãátkem minulého roku jsem o stipendiu ani neuvaÏovala, ale nûjak se
to v‰echno se‰lo. Urãitû se o stipendium pokusím i v leto‰ním roce.
• Odﬁíkat jsem si nic nemusela, av‰ak
úsilí jsem studiu vûnovala.
• M˘m cílem je dobﬁe dostudovat a mít
úspûch v práci, která mû baví a zajímá.
• Úspû‰n˘ byl, jelikoÏ jsem dosáhla
v‰eho, ãeho jsem dosáhnout chtûla
(alespoÀ v uspokojivé míﬁe).
• Mimo práce, které jsem mûla hodnû,
jsem si stihla odskoãit i na dovolenou
a na pár víkendÛ s pﬁáteli.
• Urãitû bych vybrala nûco pro rodinu.
Jsem totiÏ ráda, Ïe mû v‰estrannû
podporují.
• To je jednoduché – bezproblémovû
jím projít.
• Zdá se mi, Ïe dobﬁe.
• Ne.
• Nejvíce ãasu mi zabere dojíÏdûní do
‰koly (2 hodiny tam, 2 zpût), takÏe mi
moc ãasu na jiné aktivity bohuÏel nezb˘vá.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

DAVID ·ÍMA, RADEK BU·TA
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ãlen správní rady V·FS
■rJak jste byl spokojen s prÛbûhem
a ohlasy na âesko-americkou
konferenci konanou v ãervnu
2002?
Samozﬁejmû nás zaskoãilo odﬁeknutí b˘valého prezidenta Clintona
prakticky tûsnû pﬁed zahájením konference. Ale náhradu, kterou jsme zabezpeãili povaÏuji za více neÏ dostateãnou, protoÏe klíãoví lidé prezidenta
Clintona – Gene Sperling, Charlene
Barshefsky, pravá ruka prezidenta Reagana – Jeane Kirkpatrick a nositel
Nobelovy ceny a zakladatel Euro Robert Mundell, se mi zdají b˘t z hlediska obsahu konference více neÏ rovnocennou náhradou. Potû‰ily mne ohlasy a úãast lidí, kteﬁí dnes prakticky ﬁídí
vládu âeské republiky – pana ·pidly,
Rychetského, Svobody. Nedostatkem
byla jistû nízká úãast na pﬁedná‰kách
zpÛsobená odﬁeknutím úãasti prezidenta Clintona.
■rProsl˘chá se, Ïe mezi sousedy
va‰eho sídla ve floridském Miami
patﬁí zpûvaãka Whitney Houston.
Setkal jste se s ní osobnû?
Nesetkal, ale prakticky dennû se
potkávám ve v˘tahu se souãasnou
megastar americké hudby Missy Elliot.

■rCo pro vás znamená ãlenství ve
správní radû V·FS?
MoÏnost podílet se na formování
moderní vysoké ‰koly 21. století.
■rJak jste spokojen s dosavadním
rozvojem V·FS?
Myslím, Ïe za krátkou dobu se udûlalo hodnû práce a po pﬁestûhování do
nov˘ch prostor bude následovat dal‰í
dynamická etapa rozvoje V·FS.
■rJaké zajímavé akce pﬁipravuje
va‰e spoleãnost ve spolupráci
s V·FS?
V minulosti jsme ve spolupráci
s V·FS pﬁipravovali napﬁíklad slavnostní inauguraci rektora v Panteonu
Národního muzea 1. ãervna 2000
nebo konferenci Lidsk˘ kapitál a investice do vzdûlání v záﬁí roku 2001.
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V této spolupráci chceme i nadále pokraãovat.
■rCo byste poradil budoucím absolventÛm V·FS pﬁi vstupu do
podnikatelské sféry? Jak nejlépe
obstát v konkurenãním prostﬁedí?
Nebát se rizika a soustavnû na sobû
tvrdû pracovat. Absolvováním vysoké
‰koly doba vzdûlávání a zlep‰ování se
nekonãí, ale pouze zaãíná.
■rVzhledem k tomu, Ïe ãasto pob˘váte v USA, jak hodnotíte zmûny
po 11. záﬁí ve vztahu k âR?
Nemyslím, Ïe by ve vztahu k âeské
republice nastaly v USA nûjaké
zmûny. Posledních deset let je âeská
republika povaÏována v USA za spolehlivého partnera.

■rV médiích se hovoﬁí o va‰em
dlouholetém kamarádství s Václavem Klausem a jeho rodinou.
Jak dlouho se znáte a jak ãasto
se setkáváte?
Známe se 12 let a po neúspû‰n˘ch
volbách jsme se setkali jen jednou.
Václavu Klausovi zazlívám v této souvislosti hlavnû ‰patn˘ v˘bûr blízk˘ch
poradcÛ, kteﬁí zbyteãnû krutou prohru
ve volbách zpÛsobili. Na tento problém jsem ho upozorÀoval s roãním
pﬁedstihem.
■rJaká byla cesta rodáka z Nitry
k úspû‰nému marketingovému
podnikateli?
Dlouhá a komplikovaná. Pﬁes PZO
Incheba, diplomatické zastoupení Telemundi Group, aÏ k firmû Teleaxis.
■rBûhem studentsk˘ch let jste hrál
první ligu
ping-pongu. Jak˘
sport provozujete dnes?
Hlavnû tenis.
■rMÛÏete nám ﬁíci va‰e kladné, záporné vlastnosti?
Za svou zápornou vlastnost povaÏuji nedostatek skromnosti a nûkdy pﬁíli‰né sebevûdomí. Hodnocení tûch
kladn˘ch ponechám jin˘m.
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■rJste milovník léta, dobrodruÏství
... rychlé jízdy?
Myslím si, Ïe jsem naprosto standardní milovník léta, dobrodruÏství
i rychlé jízdy, a to v tom smûru, Ïe to
nepﬁeháním, ale ani se tûmto vûcem
nevyh˘bám.
■rCo je pro vás ideální dovolená?
Ideální je strávit dovolenou
s nûk˘m, koho velmi milujete, a vÛbec
není podstatné kde a jak.

■rCo stres? Jak se s ním vypoﬁádáte?
Stres patﬁí k dennímu Ïivotu manaÏera a v momentech, kdy je ho pﬁíli‰,
vypnu a absolutnû nemyslím na práci.
■râeho byste chtûl je‰tû dosáhnout v práci (Ïivotû)?
âlovûk by nikdy nemûl b˘t spokojen
s tím, ãeho dosáhl, a mûl by chtít b˘t
stále vzdûlanûj‰í a lep‰í. TakÏe koneãná meta neexistuje.

■râeho si u lidí nejvíce váÏíte, jak˘ch vlastností?
VáÏím si pracovit˘ch a oddan˘ch
lidí, kteﬁí mají chuÈ a ambice jít stále
nahoru, ale dokáÏí nûkdy i zatnout
zuby a pﬁekonat tûÏká období.

■rKdo je va‰ím velk˘m vzorem
v práci (Ïivotû)?
Nemám velké vzory, ve svûtû existovala a existuje spousta velikánÛ,
kteﬁí dosáhli v˘znamn˘ch úspûchÛ,
av‰ak v‰ichni bez v˘jimky k tomu potﬁebovali ‰tûstí.

■rCo nejvíce u lidí odsuzujete?
Nejvíce u lidí odsuzuji v âechách
velmi roz‰íﬁené vlastnosti závist a malomû‰Èáctví a pak hlavnû u lidí, kteﬁí
v poslední dobû rychle dosáhli úspûchu, jejich sklon k snobismu.

■rAlokace ãasu je velmi dÛleÏitou
vûcí v pracovním Ïivotû, dokáÏete ji úspû‰nû vyuÏívat?
âas vyuÏívám velmi efektivnû.

■rVûnujete se samovzdûlávání
a jak ãasto?
Samovzdûlávání se vûnuji dennû.

■rProzraìte, prosím, nûco o va‰í
rodinû.
Dcera Karin – 23 let, studuje v Zurichu na univerzitû práva. Syn Igor – 20
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let, studuje v Miami management letectví a leteck˘ business na Miami
College. ManÏelka Dagmar absolvovala Vysokou ‰kolu ekonomickou, ale
vûnuje se v˘hradnû rodinn˘m záleÏitostem.
■rJe nûjaká vûc ve va‰em Ïivotû,
které litujete a kterou byste chtûl
zmûnit?
V Ïivotû jsem udûlal mnoho
chyb, asi jako kaÏd˘ ãlovûk. Ale litovat je zbyteãné, protoÏe zmûnit
se nedají.
■rJaké je va‰e Ïivotní krédo?
Mám dvû Ïivotní kréda, jedno soukromé a jedno, které se t˘ká kariéry
a byznysu vÛbec. To soukromé zní:
„Lásky pﬁicházejí a odcházejí“, a to firemní zní „Minulost nemÛÏeme zmûnit, zmûnit mÛÏeme jen na‰i budoucnost. K tomu musíme tvrdû pracovat,
a moÏná pak budeme mít i trochu
‰tûstí“.

ZA

ROZHOVOR DùKUJE
REDAKâNÍ RADA

Kurzy celoživotního vzdělávání
Od nového kalendáﬁního roku nabízí V·FS kurzy celoÏivotního vzdûlávání:
■
■
■
■

Bankovní, poji‰Èovací a finaãní sluÏby pro podnikatele
Moderní veﬁejná správa
Odborn˘ anglick˘ (nûmeck˘) jazyk
Obecn˘ anglick˘ (nûmeck˘) jazyk

Kurzy jsou urãeny zájemcÛm, kteﬁí potﬁebují získat vysoko‰kolské vzdûlání s titulem bakaláﬁe, nebo vysoko‰kolsky vzdûlan˘m zájemcÛm. Kurzy celoÏivotního vzdûlávání nabízí V·FS jako formu ãasovû pﬁijatelnûj‰í
a ekonomicky v˘hodnûj‰í.
Dal‰í pﬁednosti: pﬁijetí bez pﬁijímacích zkou‰ek, víkendová soustﬁedûní a moÏnost zapoãítání ceny kurzu do
daÀového základu. Absolventi mají moÏnost pokraãovat v ﬁádném kombinovaném studiu daného oboru v rozsahu 1 roku na V·FS a získat titul Bc.

Máte zájem o studium MBA
a neumíte dostatečně dobře anglicky?
V·FS pro Vás zajistí v˘uku anglického jazyka v mal˘ch skupinkách i individuálnû.
V˘uka mÛÏe probíhat kdykoli a kdekoli. Pﬁipravíme Vás na zkou‰ku,
která je podmínkou pﬁijetí ke studiu MBA.
Zavolejte a domluvte si podmínky: Vysoká ‰kola finanãní a správní
Mgr. Marie Komárková, tel. 222 716 747
e-mail: marie.komarkova@vsfs.cz
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pﬁedseda pﬁedstavenstva a námûstek
generálního ﬁeditele âeské spoﬁitelny, a.s.

■rCo pro vás znamená ãlenství
v akademické radû V·FS?
V akademické radû Vysoké ‰koly finanãní a správní zasedá ﬁada velmi
zajímav˘ch osobností. MoÏnost se
s nimi setkávat a spoleãnû hledat ﬁe‰ení a dal‰í smûr pro vysokou ‰kolu je
pro mû osobnû velk˘m pﬁínosem.
KaÏd˘ zajímav˘ ãlovûk, kterého na
cestû Ïivotem potkáte, vás mÛÏe obohatit, mÛÏete se od nûho nauãit nûco
nového.
■rJak jste spokojen s dosavadním
rozvojem V·FS?
V·FS je pomûrnû mladou ‰kolou,
pﬁesto si myslím, Ïe si za svou krátkou existenci vydobyla více neÏ slu‰né postavení. Ale tak, jako ostatnû
v jakékoli jiné oblasti, je stále co zlep‰ovat.
■rJaké zajímavé akce pﬁipravuje va
‰e spoleãnost ve spolupráci
s V·FS?
Zatím stále hledáme cesty, jak si b˘t
navzájem prospû‰ní. Îádná konkrétní
akce není popravdû v dohledu.
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■rCo byste poradil budoucím absolventÛm V·FS pﬁi vstupu do
podnikatelské sféry? Jak nejlépe
obstát v konkurenãním prostﬁedí?
Radit v takto obecné záleÏitosti je
dost tûÏké. Ale pokud chce kdokoli
podnikat, musí urãitû vûnovat peãlivé
úsilí pﬁípravû. Základem je dobr˘ podnikatelsk˘ zámûr, odhadnout v˘voj
konkurence, prostor na trhu. VÏdy
platí, Ïe je dobré b˘t o krok pﬁed konkurencí. Podnikání vyÏaduje odvahu
a b˘t pﬁipraven i na neúspûch. Urãitû
bych poradil nebát se pouÏít i ostré
lokty, ale vÏdy ãestnû a férovû.
■rPovodnû zasáhly velkou ãást
âeské republiky. Pﬁipravuje va‰e
spoleãnost v této souvislosti pomocn˘ program, zlevnûní pÛjãek,
hypoték...?
Na‰e banka, âeská spoﬁitelna,
velmi rychle pochopila situaci a zareagovala jako jedna z prvních. Pﬁipravili
jsme pro své klienty (ale i neklienty)
postiÏené povodnûmi opravdu celou
ﬁadu opatﬁení v obchodní oblasti. Jde

o zv˘hodnûné úvûry, odklady splátek,
úlevy v poplatkové oblasti, a to jak pro
obãany, tak pro firmy. V neposlední
ﬁadû jsme pﬁispûli 50 mil. Kã na nápravu ‰kod zpÛsoben˘ch povodnûmi.
■rProsl˘chá se, Ïe jste vá‰niv˘
hráã fotbalu. Jak je to tedy u vás
se sportem?
O tom vá‰nivém hráãi to platilo v minulosti. Teì uÏ jsem spí‰e jen divák,
a to je‰tû pﬁíleÏitostn˘. Ale sport mám
rád. Sportuji rekreaãnû a sport beru
jako dal‰í pﬁíleÏitost setkat se a b˘t
s lidmi, které mám rád. Pravidelnû
v zimû vytáhnu ze sklepa lyÏe a ãas
od ãasu si zahraji i bowling.
■rDﬁíve jste pÛsobil v Komerãní
bance. MÛÏete nyní porovnat
bankovní domy, v ãem se li‰í?
Na‰emu bankovnictví nespornû pomohla privatizace. Stát opravdu nebyl
dobr˘m vlastníkem, nedokázal mít
banky pod kontrolou a nevykonával
dobﬁe svá akcionáﬁská práva a povinnosti. Po privatizaci nastal v jednotliv˘ch bankách jasnû pozitivní obrat.
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V‰echny banky se mûní. Na‰e banka,
âeská spoﬁitelna, byla privatizována
uÏ pﬁede dvûma roky – má jasnou
strategii, jasn˘ cíl. Komerãní banka
nastartovala svoji transformaci pozdûji. Podle mého názoru trochu
pﬁe‰lapuje na místû, ale rád bych
se m˘lil.
■rJakou hudbu rád posloucháte?
Dobrou. Nemám vyhranûn˘ Ïánr.
Napﬁíklad pﬁedstavením Carmen v Národním divadle jsem oslavil své narozeniny. Bylo to strhující, úÏasné, zase
brzy pÛjdu. Nepohrdnu ale ani stﬁedním proudem, kter˘m si krátím ãasté
cestování. Nemusím tvrd˘ rock.
■rMÛÏete nám ﬁíci va‰e kladné, záporné vlastnosti?
Nemám rád otázky tohoto typu. Je
tûÏké a asi i nemoÏné sám sebe objektivnû zhodnotit. Ale urãitou sebereflexi mám – hodnotím zpûtnû své jednání a chování a snaÏím se pouãit ze
sv˘ch chyb. Usilovnû se sv˘mi ‰patn˘mi vlastnostmi bojuji. Nûkdy je to
tûÏké.
■rJste milovník léta, dobrodruÏství... rychlé jízdy?
Jsem milovník ãerveného vína, jízdy
v ãemkoli, kde mohu sedût za volantem, a do urãité míry i práce.
■rCo je pro vás ideální dovolená?
Mám nûkolik variant a nemohu ﬁíci,
Ïe bych nûkterou preferoval. Mám rád
aktivní zimní dovolenou, nepohrdnu
ani klasickou letní na jiÏních pláÏích.
A dovolená s partou kamarádÛ bez
mobilního telefonu, m˘dla, holicího
strojku nûkde v ãesk˘ch ãi morav-

sk˘ch lesích má také své kouzlo.
TakÏe – ideální dovolená je pro mû ta,
kterou mám právû pﬁed sebou.
■râeho si u lidí nejvíce váÏíte, jak˘ch vlastností?
Mám rád zodpovûdné, spolehlivé
lidi. Lidi chytré, ãestné, loajální, komunikativní, upﬁímné, s vlastním názorem
na vûc. A mám rád lidi veselé,
se smyslem pro humor.
■rCo nejvíce u lidí odsuzujete?
Fale‰, pokrytectví, nezájem o vûci
a lidi kolem sebe, intrikánství, závistivost, hloupost, alibismus...
■rVûnujete se samovzdûlávání
a jak ãasto?
SnaÏím se vzdûlávat opravdu permanentnû. UÏ dávno vím, Ïe uãení nekonãí pﬁedáním diplomu. MateriálÛ
mám na‰tûstí dost a dost a tak je jen
otázkou vy‰etﬁit nûjakou tu hodinku.
Témûﬁ kaÏd˘ t˘den se mi to na 1 – 2
hodiny podaﬁí. Zdaleka nejvíce se ale
uãím prací.
■rCo stres? Jak se s ním vypoﬁádáváte?
Je známé, Ïe pﬁi stresu se organizmus pﬁipraví na boj nebo na útûk. Neutíkám. Bojuji.
■râeho byste chtûl je‰tû dosáhnout v práci (Ïivotû)?
Ve svém osobním a pracovním Ïivotû bych si pﬁál pokraãovat tak,
abych se pﬁi ohlédnutí zpût nikdy nemusel stydût za to, co jsem udûlal.
Nezastírám, Ïe v˘sledek korunovan˘
úspûchem je pro mû hnacím motorem.
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■rKdo je va‰ím velk˘m vzorem
v práci (Ïivotû)?
Nemám jeden jedin˘ velk˘ vzor, aÈ
„Ïivotní“ ãi „pracovní“. SnaÏím se najít
si na kaÏdém setkání se zajímav˘m
ãlovûkem nûco, co lze nazvat vzorem.
Nûkdy je to obdivuhodná míra trpûlivosti, jindy tolerance, nûkdo lépe zvládá vyhrocené situace.
■rAlokace ãasu je velmi dÛleÏitou
vûcí v pracovním Ïivotû, dokáÏete ji úspû‰nû vyuÏívat?
Ano, myslím, Ïe tuhle záleÏitost
mám plnû pod kontrolou. Opravdu
platí, Ïe ãas jsou peníze – není ho
nikdy tolik, aby se s ním dalo pl˘tvat.
Plánování svého ãasu vûnuji opravdu
velkou pozornost. To se ale urãitû vyplatí.
■rProzraìte, prosím, nûco o va‰í
rodinû.
Mám krásnou Ïenu a roztomilou
malou dcerku. Jako pro kaÏdého je
i pro mû dobré rodinné zázemí velmi
dÛleÏité a mohu snad jen prozradit, Ïe
je opravdu mám (nebo si to alespoÀ
myslím).
■rJe nûjaká vûc ve va‰em Ïivotû,
které litujete a kterou byste chtûl
zmûnit?
Chtûl bych trochu zbrzdit ãas, nebo
alespoÀ natáhnout den o pût hodin. Lituji toho, Ïe netrávím se svou dcerou
tolik ãasu, kolik bych mûl.
■rJaké je va‰e Ïivotní krédo?
Îádné univerzální nemám.
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J U D r. M A R K É TA · TA L M A C H O VÁ
vedoucí katedry Veﬁejné správy a práva
■rJak dlouho pÛsobíte na V·FS
a kter˘ osudov˘ okamÏik vás
sem pﬁivedl?
Na V·FS pÛsobím tﬁetí akademick˘
rok. Pﬁivedla mû sem náhoda. Zajímalo mû, jak se uãí právo a veﬁejná správa na jiné ‰kole, neÏ na jaké jsem v té
dobû pÛsobila. Pﬁi‰la jsem se zeptat,
a uÏ jsem zÛstala.
■rJak˘ je vztah studentÛ V·FS
k právním disciplínám?
Doufám, Ïe dobr˘. Znalost práva je
nejenom otázkou nutné odbornosti
pro v˘kon povolání, ale i potﬁebnou
v˘bavou pro bûÏn˘ Ïivot.
■rKteré zajímavé akce pﬁipravuje
katedra veﬁejné správy a práva
v akademickém roce 2002/2003?
Pﬁipravujeme diskuse se studenty
na zajímavá témata za úãasti osobností z oblasti práva a veﬁejné správy,
chtûli bychom zorganizovat náv‰tûvu
Parlamentu a jít se se studenty podívat na zajímavé soudní jednání.
■rModerní veﬁejná správa – co si
pod tím má ãlovûk pﬁedstavit?
Úﬁady se vzdûlan˘mi, kvalifikovan˘mi a vstﬁícn˘mi úﬁedníky, kteﬁí hledají
rychlé a úãinné ﬁe‰ení na‰ich Ïádostí.
Úﬁady, které pomáhají, ale nekomplikují nám Ïivot. Úﬁady, které k nám pﬁistupují jako ke klientovi a partnerovi.
Tak si moderní veﬁejnou správu asi
pﬁedstavujeme v‰ichni. Ale to je v˘sledek. Moderní veﬁejná správa je komplex toho, co k tomuto v˘sledku vede.
Otázky personálních systémÛ ve veﬁejné správû, tedy to jak vybírat, motivovat a vzdûlávat úﬁedníky, otázky
moÏné spolupráce orgánÛ veﬁejné
správy se soukrom˘mi osobami a pﬁedávání kompetencí veﬁejné správy
na soukromé subjekty, otázky náhrady autoritativních aktÛ ve veﬁejné
správû, napﬁ. stavebního povolení,
smlouvy s klientem a dal‰í a dal‰í
otázky, které ﬁe‰íme my v âeské republice, ale ﬁe‰ili je a ﬁe‰í i jinde v Evropû.
■rDaﬁí se vám skloubit pÛvodní
profesi právníka s funkcí vedoucí
katedry?
Vûﬁím, Ïe ano. Praktické zku‰enosti
z praxe právní a praxe veﬁejné správy
jsou pro práci ve ‰kole velmi dleÏité.
■rJak trávíte voln˘ ãas?
Jakkoli, jen ne prací. Kolísám mezi
pocitem, Ïe voln˘ ãas je tﬁeba vyuÏít
nûjak smysluplnû, tﬁeba v˘letem na
kole, pû‰í túrou, náv‰tûvou divadla,
kina nebo v˘stavy a chutí nechat si
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dovézt pizzu a prospat volno u televize a videa.

Îe zaãíná podzim. Mám ho ráda.

■rCo vás v poslední dobû nejvíce
na‰tvalo?
Îe tak rychle ubûhly prázdniny.
■rA co vás potû‰ilo?

■rLeto‰ní povodeÀ se dotkla kaÏdého obãana na‰í zemû. Jak se
s tím vyrovnala podle va‰eho názoru veﬁejná správa a samospráva?
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Domnívám se, Ïe v zásadû veﬁejná
správa obstála. KaÏd˘ bezprostﬁednû
postiÏen˘ a nakonec kaÏd˘ z nás
se ptá, zda ne‰lo uãinit více, informovat
lépe, zabezpeãit dﬁíve. Domnívám se,
Ïe urãitû ano, a asi nejsem sama. Ale
toto mínûní je mínûní dne‰ní. PovodeÀ
je z hlediska práva vis maior – vy‰‰í
moc. Moderní veﬁejná správa má ambici a povinnost tuto situaci zvládnout,
b˘t na ni pﬁipravena a lidé to od ní
oprávnûnû oãekávají. Jsem-li dobr˘
právník, chránící svého klienta, musím
vÏdy pﬁedpokládat tu nejhor‰í moÏnou
variantu, hovoﬁe o svatbû, musím myslet na rozvod a dûlení majetku. Ale
ochránit klienta mohu jen v mezích
toho, co pﬁedpokládám a co on sám
pﬁijme a neodmítne jako otravnou komplikaci ze strany právníka. Musíme tedy
analyzovat postup veﬁejné správy
a trestat tam, kde do‰lo k selhání, které
v tomto pﬁípadû mûlo osudové následky. Ale nezapomínejme, Ïe jsme se dívali na povodnû a zemûtﬁesení ve veãerních zprávách a nevûﬁili, Ïe zrovna
nás to mÛÏe potkat. I ve svûtle zniãen˘ch domovÛ a majetku buìme vdûãní za kaÏd˘ zachránûn˘ Ïivot.
■rJaká nejzásadnûj‰í opatﬁení nás
je‰tû ãekají?
Veﬁejná správa a samospráva musí
uãinit v‰e, aby pomohly co nejdﬁíve
a nejúãinnûji postiÏen˘m lidem i zemi.
PostiÏení jsme my v‰ichni, a proto tíhu
pomoci a obnovy poneseme spoleãnû. Opatﬁení, která nás ãekají, musí
b˘t pﬁedev‰ím vûrohodná a nesmí zatíÏit na‰i budoucnost víc, neÏ je nutné.
KdyÏ odhlédneme od otázek nápravy
‰kod po povodních, asi nejzásadnûj‰ím krokem bude anal˘za postupu or-

gánÛ veﬁejné správy pﬁed a pﬁi povodních a z ní vypl˘vající pouãení, co bylo
tﬁeba uãinit jinak. A co uãinit, abychom
byli pﬁipraveni, Ïe nás pohromy takového rozsahu mohou potkat, byÈ si
v‰ichni pﬁejeme, aby se tak jiÏ nikdy
nestalo.
■rMáte ráda dûti a psy? Jak˘ch radostí a starostí se od nich lze doãkat?
Doufám, Ïe neexistuje ãlovûk, kter˘
by odpovûdûl zápornû. Ano, mám. Od
obojího mám doma jeden exempláﬁ.
Sedmiletého syna Martina a osmiletého francouzského buldoãka Betynku.
Dûlají mi samozﬁejmû jenom radost.
■rA co muÏi?
MnoÏné ãíslo není na místû. Vybírám ode v‰eho peãlivû ten nejlep‰í
exempláﬁ. Mám jednoho psa, jednoho
syna a také uÏ jedenáct let jednoho
muÏe, toho nejlep‰ího ze v‰ech.
■rVa‰e nejoblíbenûj‰í kniha?
Je jich hodnû a pﬁib˘vají dal‰í a dal‰í
a je to rÛzné podle nálady. Mám ráda
právnické romány Johna Grishama,
Pﬁíbûhy zvûrolékaﬁe od Jamese Heriota, Tolkieova Hobita a Pána PrstenÛ
a ráda se vracím k Jan Karonové
a jejím pﬁíbûhÛm z mûsteãka Mitfordu
nebo ke knihám Efraima Kishona.
■rJakou hudbu ráda posloucháte?
Jakoukoli, která odpovídá mé momentální náladû.
■rVá‰ nejoblíbenûj‰í film?
To je tûÏké ﬁíci. Mám ráda bondovky, staré westerny, ãeské filmy ze 60.
let, Star Wars.
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■rVûnujete se také sportu? A jakému?
Vûnovat se je pﬁíli‰ siln˘ v˘raz. Pravidelnû se vûnuji pouze procházkám
se psem.
■rMÛÏete nám ﬁíci, jaké jsou va‰e
kladné a záporné vlastnosti?
Kladn˘ch mám spoustu, na záporné
si nevzpomínám.
■râeho byste chtûla je‰tû dosáhnout v práci (Ïivotû)?
Nepromarnit
Ïádnou
‰anci.
A v práci se musím, i kdybych nechtûla, poﬁád uãit.
■rKdo je va‰ím velk˘m vzorem
v práci (Ïivotû)?
Myslím, Ïe b˘t vzorem je velmi obtíÏné a nevdûãné postavení. Proto
tohle postavení nikomu nepﬁisuzuji.
■rJe nûjaká vûc ve va‰em Ïivotû,
které litujete a kterou byste chtûla zmûnit?
Myslím, Ïe mám v Ïivotû velké ‰tûstí. Nechtûla bych Ïít jin˘ Ïivot, ten mÛj
se mi líbil a líbí a doufám, Ïe to bude
stále lep‰í.
■rJaké je va‰e Ïivotní krédo?
Obávám se, Ïe Ïádné nemám,
i kdyÏ jako matka vychovávající dítû
mu neustále nûjaká pﬁedávám. Tﬁeba
jedno jednoduché a srozumitelné, pocházející od mé babiãky: „V‰echno
jde, jenom chcíplá koza nejde.“
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Co euro dalo,
a co naopak vzalo?
Je tomu zhruba devût mûsícÛ, co byly do obûhu uvedeny bankovky
a mince nové jednotné evropské mûny. Mûﬁeno lidsk˘m vûkem, devût mûsícÛ pﬁedstavuje poãátek batolecího vûku nového ãlovíãka. Mimino se zaãíná stavût na nohy a pokou‰í se zjistit, jak to ti vût‰í dûlají, Ïe jim ty jejich
nohy tak bájeãnû chodí. âasem se to nauãí. A pak se je‰tû znovu a znovu
nauãí spoustu dal‰ích vûcí. Co se nakonec z mimina vyklube, na to si
v‰ichni zainteresovaní budou muset je‰tû dlouho poãkat. Dle pouÏité analogie by proto bylo oãividnû pﬁedãasné vyná‰et nûjaké generalizující
soudy o tak mladiãké mûnû, jakou euro je.
Nicménû nûco je jisté jiÏ teì. Plánované postupné zavádûní hotovostní podoby eura v jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech mûnové eurozóny probûhlo v souladu s ãasov˘m harmonogramem. Také distribuce nov˘ch bankovek a mincí probûhla se zdarem.
NejrÛznûj‰í ekonomické subjekty domácí i zahraniãní teì mohou tûÏit
ze snadnûj‰ího porovnávání cen komodit obchodovan˘ch uvnitﬁ EMU.
Profitovat z pﬁípadn˘ch atraktivních
cenov˘ch rozdílÛ je nyní pﬁi nákupech
v rÛzn˘ch zemích EMU snadnûj‰í,
neboÈ úhrada nákupÛ mÛÏe v ‰irokém
mûﬁítku EMU probíhat nejenom bezhotovostním zpÛsobem, ale i na jednotné hotovostní bázi.
●●●
Ostﬁe sledovan˘m aspektem zavedení hotovostní podoby eura bylo, jak
se tato veledÛleÏitá zmûna promítne
do konkrétních cen producentÛ, obchodníkÛ a finanãních zprostﬁedkovatelÛ pÛsobících v zemích EMU. Nemalá ãást západoevropské veﬁejnosti
totiÏ vyslovovala obavy, Ïe v˘robní
podniky, obchodní firmy, banky a dal‰í
podnikatelské subjekty vyuÏijí vzniklé
pﬁíleÏitosti k hromadnému zaokrouhlování cen v euru smûrem vzhÛru. Nakonec to souhrnnû vyjádﬁeno dopadlo
tak, Ïe pravdu nemûli ani pesimisté,
kteﬁí se ohánûli stra‰ákem drahoty.
A pravdu nemûli ani ti, co tamûj‰í veﬁejnost chlácholili naivními argumenty,
jejichÏ podstatou bylo, Ïe zaokrouhlování cen bude probíhat obûma smûry
pﬁibliÏnû ve stejné proporci. Samozﬁejmû se tak nestalo. Zaokrouhlování
cen smûﬁovalo témûﬁ v˘luãnû vzhÛru,
av‰ak ve velké vût‰inû pﬁípadÛ ‰lo
o zaokrouhlování mírné. Evropská
centrální banka, k jejímÏ úkolÛm patﬁí
péãe o cenovou stabilitu, si mohla oddechnout. Publikované aktuální údaje
o inflaci v eurozónû bezprostﬁednû nezavdávají dÛvody ke znepokojení
ústﬁední evropské mûnové autority.
Na stranû druhé ale ECB se vcelku
prozíravû nemá k tomu, aby sniÏovala
své klíãové úrokové sazby. Dûlá
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dobﬁe. Vzhledem ke stávající míﬁe inflace v zemích EMU a k dal‰ím okolnostem její úrokové sazby urãitû nejsou vysoké.
Mezinárodní veﬁejnost se z pochopiteln˘ch pﬁíãin zajímala hlavnû o to, zda
se euro koneãnû vzchopí vÛãi americkému dolaru. V pﬁechodném období,
kdy nová evropská jednotná mûna existovala pouze v bezhotovostní formû,
totiÏ americká zatlaãila euro k velmi
nízk˘m smûnn˘m hodnotám. NejhÛﬁe
na tom bylo bezhotovostní euro vÛãi
USD 24. 1. 2001, kdy se devizov˘
kurs eura zhoupl aÏ na 1,193 EMU/1
USD. To v porovnání s nejsilnûj‰í startovací pozicí bezhotovostního eura
ze dne 5. 1. 2000 znamenalo ztrátu
devizové smûnné hodnoty eura pﬁibliÏnû 23,4 %. TvÛrci a stoupenci eura
nyní mohou b˘t spokojeni. Po zavedení hotovostní podoby eura se tendence otoãila a euro vÛãi USD „pendlovalo“ v leto‰ním letním období zhruba
v rozmezí od 1,010 do 1,035 za
1 USD. To sice se zﬁetelem k b˘valé
zaslouÏené slávû nûmecké marky
není nijak impozantní ãíslo, av‰ak hodnota to ‰patná není
●●●
âeskou veﬁejnost nejvíce zajímalo,
jak si povede na‰e národní mûna vÛãi
euru poté, co se euro stane hotovostním obûÏivem v zemích EMU. Ty pﬁedpovûdi, které pﬁedpokládaly, Ïe euro
v prÛbûhu tohoto roku mírnû posílí vÛãi
americkému dolaru, se potvrdily. Jako
správné se také ukázaly ty predikce,
které posílení eura vÛãi USD spojovaly se soubûÏn˘m oslabováním amerického dolaru vÛãi CZK v daném období. Na‰e koruna v‰ak pﬁitom znaãnû
pﬁekonala pﬁedpovûdi jejího zpevnûní
vÛãi americkému dolaru. A asi nejvût‰ím pﬁekvapením pro odbornou veﬁejnost bylo souãasné rychlé a v˘znamné posílení CZK oproti euru. Pﬁed
rokem strm˘ start ãeské koruny do její
nynûj‰í silné pozice vÛãi jednotné evropské mûnû patrnû neoãekával
nikdo. O tom se lze pﬁesvûdãit tﬁeba
nahlédnutím do pravideln˘ch prognóz
finanãních analytikÛ, publikovan˘ch

v Hospodáﬁsk˘ch novinách pod názvem Big Expert.
Enormní posílení ãeské koruny vÛãi
euru, americkému dolaru a mnoha
dal‰ím konvertibilním mûnám má své
svûtlé a stinné stránky. K nejv˘znamnûj‰ím negativÛm patﬁí prudké zhor‰ení korunové rentability exportní ãinnosti tuzemsk˘ch podnikÛ, které ﬁadû
z nich pÛsobí váÏné problémy. Dá se
rovnûÏ oãekávat, Ïe leto‰ní saldo zahraniãního obchodu âR bude v korunovém pﬁepoãtu pravdûpodobnû hor‰í
neÏ pﬁed rokem. V˘raznû také poklesnou devizové pﬁíjmy tuzemsk˘ch podnikatelsk˘ch subjektÛ ze zahraniãní turistiky, pﬁiãemÏ tyto pﬁíjmy budou v˘raznû niÏ‰í i v dÛsledku leto‰ních katastrofálních záplav v âR, SRN a Rakousku. V souhrnném vyjádﬁení bude
proto leto‰ní deficit na‰í zahraniãní
platební bilance na bûÏném úãtû mnohem vût‰í neÏ v roce loÀském atd.,
atp.
●●●
Z posílení na‰í koruny se naopak
mohou radovat na‰i turisté vyjíÏdûjící
do zahraniãí, kde za stejné mnoÏství
korun poﬁídí více neÏ pﬁed rokem.
V korunovém pﬁepoãtu jsou levnûj‰í
i tuzemské dovozy. To je dÛleÏité napﬁíklad u ropy, kde nynûj‰í smûnná
hodnota koruny tlumí negativní dÛsledky zdraÏování nafty na svûtov˘ch
trzích pro ãeskou ekonomiku. Národohospodáﬁe mÛÏe potû‰it fakt, Ïe
efektivnost ãeského zahraniãního obchodu mûﬁená koeficientem ERDI
bude oproti loÀsku vy‰‰í a Ïe se âR
v tomto kritériu pﬁiblíÏila dosud úspû‰nûj‰ím SlovincÛm a MaìarÛm. Pﬁíznivû lze hodnotit také to, Ïe posílení koruny aktuálnû sniÏuje náklady zahraniãního zadluÏení âR. Tuzemské podniky, ãerpající zahraniãní kapitálové
zdroje, mají nyní v˘hodu levnûj‰ího
dluhového financování atd., atp.
Zpevnûní smûnného kursu CZK vytváﬁí pro tuzemské ekonomické subjekty také zajímavé doãasné pﬁíleÏitosti k v˘nosn˘m investicím do zahraniãních finanãních aktiv. Takov˘ch pﬁíleÏitostí je aktuálnû k dispozici
mnoho. Li‰í se od sebe v˘nosov˘m
potenciálem, mírou rizika a likvidity.
Nûkteré z nich pﬁitom i v krátkodobém ãasovém horizontu nabízejí
se znaãnou pravdûpodobností ‰ance
na atraktivní v˘nosy, které v pﬁevodu
do annualizované v˘nosové míry
mohou b˘t nûkolikanásobnû vût‰í neÏ
nynûj‰í ubohé úroky z bankovních
vkladÛ v tuzemské mûnû. To je pﬁíjemná stránka vûci. Tou nepﬁíjemnou
je, Ïe jakékoliv investice do zahraniãních finanãních aktiv nutnû zahrnují
mûnové riziko. Popﬁípadû i nûkterá
dal‰í rizika. A kde je riziko, je tﬁeba
poãítat nejen se ‰ancí na zisk, ale
i s moÏností prodûlku.

DR. STANISLAV MARE·, CSC.
vedoucí sekce managementu
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B u d e m e - l i p ﬁ i j í m a t t r p a s l í k y,
budeme firmou trpaslíkÛ, budeme-li
pﬁijímat obry, budeme firmou obrÛ
Reklamní a mediální agentury, marketingov˘ prÛzkum, veﬁejné vztahy, vztahy s investory, sledovanost,
remitenda, propagace, elektronická média, webprezentace, PR agentura, psychologie reklamy, vnitrofiremní
komunikace, firemní styl, atd...
KaÏd˘ z tûchto termínÛ vyjadﬁuje ãást oboru podnikatelské aktivity, která aã v urãit˘ch modifikovan˘ch podobách
pﬁítomná od zrodu prvních velk˘ch civilizací, svÛj rÛst a sílu
nabrala aÏ ruku v ruce s rÛstem bohatství západních civilizací na zaãátku dvacátého století. ¤eã bude o reklamû,
propagaci, komunikaci a v‰em, co se stalo dnes jiÏ nedílnou vítanou nebo nevítanou souãástí na‰eho Ïivota.
NENÍ UMùNÍ ZBOÎÍ NEBO SLUÎBU VYROBIT, UMùNÍ
JE JI PRODAT
Toto heslo a jiné z nûj modifikované ideje se stalo základním pilíﬁem moderního obchodu 20. století. Ford,
CocaCola, Michelin, ãokoládovny Lindt anebo „tuzemsk˘“ BaÈa. Co jméno, to pojem, a co jméno, to dlouhá
historie. A dají se najít dal‰í. Spojuje je jediné – jako
první zaãali masivnû investovat do reklamy a propagace. Slavné se stalo zejména heslo H. Forda: „Mít poslední tﬁi dolary, tak dva z nich dám do reklamy.“ A tím
bylo odstartováno fantastické a pravdûpodobnû nikdy
nekonãící období pro nûkoho braku, a pro jiného
umûní. „Noc reklamoÏroutÛ“, pro neznalé – celonoãní
promítání reklamních spotÛ, má do jisté míry svÛj základ v prozíravosti otce automobilového prÛmyslu. Ale
zaãnûme popoﬁadû.

DOBRÉ JMÉNO – CÍL NEBO NEOâEKÁVAN¯
PRODUKT
První tﬁetina 20. století byla ve znamení klasické propagace (letákové akce, slevy a pﬁímé oslovování zákazníkÛ) a
také je‰tû pﬁetrvávající spojení svûta obchodu se svûtem
reklamy. Kdo by ostatnû neznal okouzlující popis tûchto
svûtÛ ve „vysavaãov˘ch“ obrazech Oty Pavla. První test dospûlosti v té dobû má za sebou i klasická novinová inzerce.
Noviny ostatnû ãte ãím dál víc lidí, takÏe je ‰koda tento nástroj nevyuÏít.
Nesmûlé krÛãky dûlá také firemní styl, loga firem v podobû tvarÛ, barev i typÛ písma získávají mnohdy dnes jiÏ známou podobu. Je poloÏen i první základ pro osobit˘ styl znaãek. âeské „m˘dlo s jelenem“ a zmiÀované vysavaãe
od Electroluxu budou u nás ze své povûsti Ïít i v dobách socialismu.
To v‰e dohromady a samozﬁejmû souhrou dal‰ích faktorÛ – rozmach ti‰tûn˘ch médií, první krÛãky rádia a hlavnû
obrovská nabídka zboÏí a sluÏeb – zrodilo nov˘ fenomén:
goodwill neboli dobré jméno. Nûco nehmotného, ale pﬁitom
cenûného na mnohdy desítky miliard dolarÛ. Microsoft,
CNN, CocaCola. Ale to uÏ pﬁedbíháme.
ÎIVÉ OBRÁZKY - BOU¤LIVÉ MLÁDÍ SVùTOVÉ
REKLAMY
Filmov˘ prÛmysl a následnû postupn˘ rozmach televize znamenal i bouﬁliv˘ rozvoj reklamy. Do sice jiÏ propracovaného, ale vesmûs nudného svûta plakátÛ, akcí
pro zákazníky a ti‰tûné inzerce vstoupil nov˘ fenomén.
První filmové reklamní spoty. Reklama, marketing, ko-
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munikace a v‰e, co se pod tûmito termíny skr˘vá, zaãalo aspirovat na to, b˘t naprosto samostatn˘m nejen
oborem, ale fenoménem.
Design v˘robkÛ a pouÏívání barev jenom utvrdilo to,
co tehdy mnoh˘ tu‰il. Reklama nejenom vydûlává peníze, ale stává se umûním. Kdo nevûﬁí, aÈ si prohlédne
napﬁíklad práce Andyho Warhola.
KaÏd˘ z nás má rád pohádky a právû v této dobû se
zaãíná probouzet démon anebo, chcete-li, jiná tváﬁ
ovlivÀování zákazníkÛ. PR, public relations, mediální
komunikace nebo zcela jednodu‰e, zdokonalení manipulace va‰ich potﬁeb. Odborníci si zaãínají v‰ímat, Ïe
slu‰né obchodní efekty se dají vyvolat nejenom masivní klasickou reklamou, ale i seriózními ãlánky a poﬁady,
které skrytû vyzdvihnou pﬁednosti té ãi oné sluÏby
nebo v˘robku.
Navzdory tomu v‰ak v reklamû vítûzí nápad a tvoﬁivost.
DÉMON JE VYPU·TùN ANEB ML¯NEK NA PENÍZE
SE ROZTÁâÍ
Dnes jiÏ patrnû nikdo nezmapuje okamÏik, firmu a osobu,
kterou napadlo, Ïe kdyÏ se poskládají rÛzné reklamní produkty a mediální v˘stupy, lze získat pomûrnû slu‰né „manipulaãní“, tedy obchodní efekty. Svûtlo svûta spatﬁila komplexní reklamní kampaÀ. Nejprve ãlánky v novinách, pak
klasická ti‰tûná inzerce, k níÏ ve správn˘ okamÏik „naskoãí“ reklamní spoty v rádiu a televizi, a v‰e je zavr‰eno letáky a masivními akcemi pro zákazníka. Klasické schéma,
nebo ne?
TECHNOLOGICK¯ POKROK - IMPULS NEBO SMRT?
Posledních dvacet let dvacátého století. Na dveﬁe uÏ
Èuká internet s nov˘mi netu‰en˘mi moÏnostmi. Reklamû a komunikaci se vûnují tisíce lidí. Celé toto odvûtví
vydûlává miliardy. Pro firmy je komunikace, reklama i
marketing Ïivotní nutností. JenÏe slastn˘ Ïivot konãí.
Díky obrovskému pokroku v polygrafii a v elektrotechnickém prÛmyslu vznikají desítky, stovky a tisíce
nov˘ch médií. A také desítky, stovky a tisíce reklamních a dal‰ích poradensk˘ch agentur. Roste konkurence. A klesá cena za nápad.
Vymyslet motiv kampanû, úÏasné nové logo, scénáﬁ
k reklamnímu spotu anebo grafiku k plakátu uÏ zdaleka
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k úspûchu nestaãí. Je tﬁeba mít peníze. Prostor v médiích je tﬁeba zaplatit, dobr˘ nápad je tﬁeba zaplatit, poradenství, jak˘ prostor v médiích nakoupit, je tﬁeba zaplatit, v˘robu kvalitního spotu je tﬁeba zaplatit. Prostû,
kdo nemá peníze, nevyhrává a tudíÏ neprodává.
21. STOLETÍ – INTERNET A RENEZANCE NÁPADU
Kromû stále dokonalej‰ích, propracovanûj‰ích a také nákladnûj‰ích reklamních kampaní, na jejichÏ pﬁípravû se podílí kdekdo, od právníkÛ a ekonomÛ na jedné stranû poãínaje, a psychology na stranû druhé konãe, se objevuje
nov˘ fenomén.
Pﬁichází internet jako obrovsk˘, nevyãerpateln˘ a velmi
lacin˘ reklamní prostor. Nápad slaví svoji renezanci. Kdo
zaujme, vyhrává. Skvûlá prezentace, skvûlá grafika, skvûl˘
text. Zatím nic, co by ne‰lo s trochou nad‰ení, a pﬁi cenách
poãítaãÛ a dal‰ího vybavení, udûlat takﬁíkajíc na koleni.
BUDOUCNOST – PENÍZE MAJÍ NAVRCH
Internet jako obrovsk˘, nevyãerpateln˘ a velmi lacin˘
reklamní prostor. JenÏe... âím více textu reklamy, tím
více je tﬁeba zaujmout a tento nápad (kampaÀ, webprezentaci) ukázat co nejvût‰ímu poãtu zákazníkÛ. A
jsme o pár odstavcÛ v˘‰e. Více penûz – lep‰í nápad,
více penûz – více reklamních prouÏkÛ na nejnav‰tûvovanûj‰ích rozcestnících, více penûz – lep‰í technické
zpracování nápadÛ, atd., atd... Îe vám to nûco pﬁipomíná!
EPILOG – CO DÁL V REKLAMù (KOMUNIKACI)
ANEB P¤EDPOKLADY VÍTùZÍCÍCH T¯MÒ
Reklama jako odvûtví se dnes jiÏ ﬁídí stejn˘mi zákonitostmi jako kaÏd˘ podnikatelsk˘ obor. Nápad musí b˘t
zrealizovateln˘, tedy musí pﬁinést efekty. TakÏe, kdo vyhraje? Vyhraje t˘m. T˘m, kter˘ bude sloÏen z lidí schopn˘ch generovat i realizovat nápady. Ale to uÏ je o nûãem
jiném. Heslo zakladatele Davida Ogilviho: „Budeme-li pﬁijímat trpaslíky, budeme firmou trpaslíkÛ, budeme-li pﬁijímat obry, budeme firmou obrÛ“, jímÏ jsem nazval tento
ãlánek, je základním receptem na pﬁeÏití. Tedy z pohledu
„lidí z branÏe“.
BC. MATùJ ·TùTKA
APPIAN GROUP, a.s.
poradce G¤ V·FS pro komunikaci
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Nejen V·FS je na Smíchovû
PrÛvodce po Vltavské
KLÍâ:
KLÍâ:

NÁZEV
ulice
✸
zachraÀ
se... – Ïeny,
dûti a starci napﬁed!
pﬁibliÏná: kapacita;
vzdálenost
od Vlkovy/Cimburkovy/Pﬁítomnosti
✸ ✸- menu/hotové jídlo;
no, nic
ale lep‰í neÏ
dálnici
jídlomoc,
na objednávku
(bezpolicajti
pﬁílohy);na
pivo
10; cola 0,3l
✸✸✸ ✸
O. K. – av‰ak – takov˘ch je
zachraÀ se... - Ïeny, dûti a starci napﬁed!
✸✸✸✸✸ ✸
neznat,
je hor‰í
neÏ bezesná
noc na
(a ne
jedna...)!
no, nictomoc,
ale lep‰í
neÏ policajti
dálnici
✸✸✸✸✸✸✸ ✸
vidût
O. K.Neapol
- av‰aka -zemﬁít!
takov˘ch je
✸✸ ✸ ✸ ✸
„pÛlhvûzdiãka“
neznat to je hor‰í, neÏ bezesná noc (a ne jedna...)!
Vy, kdo jste pﬁi pﬁechodu V·FS litovali toho, Ïe tím opou‰tí ÎiÏkov, tu milovanou i nenávidûnou a hlavnû zcela jedineãnou ãtvrÈ, projdûte se po
Smíchovû. Je to o nûãem jiném, ale i ten je je‰tû nûjakou dobu svébytnou
ãtvrtí. Zámûrnû ﬁíkám je‰tû nûjakou dobu, protoÏe se nám pﬁímo pﬁed
oãima mûní. Místo továrny Ringhoffer jsou hypermarket a multikino, místo
odlehl˘ch a „nebezpeãn˘ch“ uliãek mûstsk˘ okruh a místo ‰antánÛ a kabaretÛ McDonald’s. Ale i pﬁesto v‰echno je to poﬁád Smíchov. Já jsem se
vyhnul tûmto kﬁiklavû nov˘m „centrÛm“ a zkusil najít nûjaké pﬁíjemné,
snad i klasické (ale ne degradující) podniky a zajít do nich na jídlo.
Slovo ‘Smíchov’ nemá pÛvod ve slovu ‘smích’, ale ‘smíchat’ (ode v‰eho
nûco). Smíchov nabízí jak moderní, tak klasická místa, s rÛznou kulturou
a nabídkou, ale v jedné vûci je monotónní. Prakticky na v‰ech restauracích
a hospodách lze najít logo toho piva z NádraÏní ulice. Jin˘mi slovy: Smíchov Ïije. (Je‰tû vás to slovo neunavilo?)
Vybral jsem tedy ãtyﬁi rÛzné podniky a ty postupnû nav‰tívil. PÛvodnû
jich bylo pût, ale jeden jsem uvidûl z ulice a hned to vzdal. Byl sv˘m zpÛsobem aÏ pﬁíli‰ „typick˘“, hluãn˘ a zakouﬁen˘...

BILLIARD-CENTRUM
STROUPEÎNICKÉHO 1, PRAHA 5
Toto není typická restaurace a jako
první k hodnocení je pouze z abecedních dÛvodÛ. V areálu Îensk˘ch domovÛ je podnik skládající se z nûkolika heren, a to nejen titulního billiardu,
ale i karambolu, ‰ipek, bowlingu, nebo
herních simulátorÛ, a k tomu má vlastní bar a kuchyni. Tedy mÛÏete hrát
a zároveÀ nûco jíst a pít. Docela praktické, ale pozor, aby vám v zápalu hry
nevychladlo jídlo. (Anebo aby vám nevychladl nûkdo jin˘.) Ale váÏnû, spí‰e
si dejte pozor na to, abyste neztratili
svoji konzumaãní kartu, kterou „vyfasujete“ pﬁi vstupu. Jinak podnik celkovû pÛsobí dost zastarale – na zemi
a i na zdech je se‰lapaná kombinace
koberce a látky s mnoha „památkami“
na dﬁívûj‰í náv‰tûvníky, mnohá herní
zaﬁízení pÛsobí dosti archaicky... Obsluha je soustﬁedûna snad na jedno
anebo dvû místa, takÏe pokud nejste
pﬁímo u ní, tak na ni pﬁíli‰ nespoléhejte. Jinak jídlo je tam docela dobré,
a pokud vysvûtlíte servírce, Ïe chcete
jinou kombinaci, neÏ jaká je naznaãená na jídelním lístku a je „technicky“
reálná, takÏe to opravdu jde, tak ji

i dostanete. Prostﬁedí je samozﬁejmû
nûco jiného, neÏ jídlo – zde se mÛÏete tû‰it na veliké porce vcelku dobré
stravy. Ale na bûÏn˘ obûd tam radûji
nechoìte – jídlo tam je pouze „pﬁidruÏená v˘roba“.

HODNOCENÍ:
prostﬁedí
jídlo
obsluha
CELKEM

✸
✸
✸
✸

✸
✸✸
✸
✸

U BULDOKA
PRESLOVA 1
Podle abecedy je na ﬁadû „Buldok“.
To je docela slu‰n˘ podnik v lehce latinsko-americkém stylu. MoÏná Ïe
nûkdo namítne, Ïe „lehce“ je tak
„lehce“ nedostateãné, ale podnik,
jemuÏ sice pozornost upoutá klasick˘
barpult, ale díky svému charismatu
jsou vítûzem v nepsané soutûÏi o dominantu podniku klasická kachlová
kamna, která nejsou latinsko-americká ani lehce, ani je‰tû lehãeji. Je
to moÏná neobvyklá kombinace, ale je
to dokonal˘ Smíchov – je to ten duch

této ãtvrti, kter˘ snad ani tisíc hypermarketÛ nemÛÏe zniãit a nezniãí.
Navíc, efektÛ, která by náv‰tûvník
hospody neãekal, je zde víc, ale to si
tﬁeba ovûﬁíte sami.
NeÏ vám donesou jídlo, mÛÏete si
zatím uÏít kromû piv z budovy o pár
blokÛ vedle i nûjaká ta importovaná.
A na co Ïe budete ãekat: aÈ uÏ na klasická „hospodská“ jídla ve zdej‰í originální úpravû, která jsou nabízena
v menu, které je zde v t˘denních rozpisech – na t˘deníãcích, anebo na
nûãem „konvenãnûj‰ím“, ale ani jedno
vás nezklame. VyuÏijete-li zejména
první varianty, tak ani nezaplatíte
mnoho. Jenom mû trochu zarazila
obsluha – podnik byl skoro prázdn˘,
obsluhoval mû jeden ãí‰ník, ale pozdûji ke mû pﬁi‰el druh˘ a zeptal se
mû, co dál, já jsem ﬁekl, Ïe zaplatím
a posléze jsem zaplatil a zaãal opou‰tût podnik. V tom okamÏiku si mû
v‰imnul ten první ãí‰ník a celkem neasertivnû se mû zeptal, jestli uÏ odcházím a jestli jako hodlám platit... Z toho
plyne má otázka – ãeho v‰eho jsou ne
efektivnû komunikující ãí‰níci v tomto
nevelkém podniku schopni, kdyÏ je
tam plno?

HODNOCENÍ:
prostﬁedí
jídlo
obsluha
CELKEM

✸
✸
✸
✸

✸✸✸
✸✸✸
✸
✸✸✸

KMOTRA
JIND¤ICHA PLACHTY 27
Tato moderní (nejen) pizzerie je
umístûná v suterénních prostorách.
V takovémto prostﬁedí, mimochodem
pro pizzerii dost netypickém, vÏdycky
vzniká otázka, jak dobﬁe je podnik odvûtráván˘ (zejména sejde-li se v nûm
vût‰í mnoÏství kuﬁákÛ) a prosvûtlen˘.
Tedy: „Kmotra“ vyuÏívá ãlenitostí nûkdej‰ích sklepÛ a je rozdûlena na nûkolik vcelku dobﬁe oddûlen˘ch ãástí,
z nichÏ jedna je nekuﬁácká. Se svûtlem je to hor‰í – pouze ﬁídce umístûná
bodová svûtla mû odrazují od toho,
abych si tam je‰tû nûkdy nûco del‰ího
ãetl. Urãitû si ale budu ãíst jídelní lístek
– v nûm jsou jak desítky pizz, ale
i moÏnost si z nabízen˘ch jednotliv˘ch
surovin sestavit vlastní. Jak jsem jiÏ
zmínil, „Kmotra“ není jenom pizzerie,
ale i „bûÏná“ restaurace. „BûÏná“ ãást
jejího jídelního lístku sice neobsahuje
menu dne, ale jinak obsahuje mnoÏ-
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ství rÛzn˘ch lákav˘ch jídel, vyvrcholením ãehoÏ je moÏnost vybrat si svÛj
steak – maso (v˘bûr ze ãtyﬁ druhÛ),
hmotnost (v˘bûr ze tﬁí „váhov˘ch kategorií“) a omáãku (v˘bûr snad z tuctu
málo vídan˘ch v˘born˘ch chutí). Pﬁidáním dobrého ﬁemeslného zpracování dostaneme jídlo, na které se – a to
v dobrém slova smyslu – nezapomíná.
I pﬁes „terénní“ ãlenitost objektu je
obsluha rychlá a pozorná, i kdyÏ
nûkdy snad aÏ moc.
Jistû, v‰ichni víme, Ïe za kvalitu se
platí, takÏe asi nikoho nepﬁekvapuje,
Ïe Kmotra patﬁí spí‰e k tûm draÏ‰ím
podnikÛm, ale já si myslím, Ïe nûkdy
se nemÛÏeme dívat jenom na absolutní ãástku, ale i na tu pomûrnou –
a myslím, Ïe tady najdeme dost pﬁíleÏitostí k dosaÏení pﬁíznivého pomûru...

HODNOCENÍ:
prostﬁedí
jídlo
obsluha
CELKEM

✸
✸
✸
✸

✸
✸
✸
✸

✸
✸
✸
✸

chcete zbavit dojmu, Ïe vá‰ drink neobsahuje pouze pevn˘ led, ale i „tekut˘“ „led“ – takÏe opût nezkonzumujete
v‰echno, co vám donesli...
Obvykle po odchodu ze ‰patné restaurace na mnoho ‰patného zapomenete, ale v tomto pﬁípadû se jeden
aspekt pozdûji vrátí – vût‰inu jídla jste
nechali, takÏe nyní máte hlad. Ale nejdete do Pravûku, ale do nûjaké lep‰í
restaurace...

HODNOCENÍ:
prostﬁedí
jídlo
obsluha
CELKEM

✸
✸✸✸✸
✸✸
✸✸✸
JAN BÍLEK

✸
✸
✸
✸

PRAVùK
VRÁZOVA 8
Sestoupením do dal‰ího sklepa –
v tomto pﬁípadû „kamenné“ „jeskynû“
– se dostanete do restaurace, která se
z tûch mnou dnes uvádûn˘ch „tváﬁí“
nejvzne‰enûji. To, Ïe posléze naleznete mnoho dÛvodÛ k pochybnostem
o pÛvodu této „‰lechtiãny“, vás zklame: zaãne to nenápadnû pﬁíli‰ „hlubok˘mi“ sedadly a skonãí nepoveden˘m
drinkem. Ale postupnû.
Restaurace je sice stylizovaná do
podoby pravûké jeskynû, ale stylizace
je tvoﬁená snad nûk˘m, kdo pﬁi hodinách dûjepisu chodil za ‰kolu. V „Pravûku“ se sice nacházíte v „jeskyni“
(dost plastové), ale s proutûn˘mi stoly
a Ïidlemi, které jsou navíc velmi hluboké (Ïidle, pﬁi konverzaci to není nepohodlné, ale pﬁi jídle ano) a se sklenûn˘mi deskami (stoly) a navíc nûkdy
dost mal˘mi (opût stoly). Vizuální kulisu tvoﬁí jednak k˘ãovité napodobeniny
modelÛ vztahujících se k pravûku, vizuální a zvukovou kulisu tvoﬁí stále nestíhající a mezi sebou zbûsile komunikující obsluha a zvukovou diskotéková
hudba, za kterou by se stydûli i DJs
Seno & Sláma. K tomu se pﬁidá i naprostá neodvûtrávanost prostoru
v kombinaci s nûkolika kuﬁáky a do
jídla se vám ani moc nechce.
Jídlo vám ale v celkem dobrém ãase
pﬁinesou a vy se tedy do nûj „dáte“.
V tom si ale je‰tû jednou a markantnûji uvûdomíte ten naprosto „tûÏk˘“
a „ned˘chateln˘“ vzduch, a jídlo, které
navíc nese jasné stopy „nastavování“
koﬁením, prostû nedojíte, i kdyÏ to je
jinak velmi dobré.
KdyÏ uÏ to nejde s jídlem, zkusíte to
alespoÀ s pitím: to se ale nûjak ne-
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Za pﬁíjemné prostﬁedí si kaÏd˘ rád pﬁiplatí.

Ilustraãní foto.

Víte, Ïe ...
■ V akademickém roce 2002/03 má V·FS poprvé tﬁetí roãníky. Îargonem
‰koly – vlak ã. 1 dojel do tﬁetího roãníku s celkov˘m poãtem 259 studentÛ.
Ve vlaku ã. 2 „zÛstalo“ 463 „cestujících“ a do vlaku ã. 1 nastoupil letos rekordní poãet studentÛ – celkem témûﬁ 600. V Praze je to 266 na kombinovaném a 120 na prezenãním studiu, v Kladnû více neÏ sto a v Mostû to je necelá stovka studentÛ, která studuje ze 60 % na kombinovaném a ze 40 % na
prezenãním studiu. Celkov˘ poãet 1308 studentÛ znamená, Ïe V·FS je jednoznaãnû nejvût‰í soukromou vysokou ‰kolou v âR.
■ ·kola zamûstnala cca 150 pedagogick˘ch a 35 nepedagogick˘ch pracovníkÛ ve v‰ech tﬁech sv˘ch studijních stﬁediscích. Cílem ‰koly je b˘t nejen nejvût‰í, ale i nejlep‰í soukromou V·.
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Glykemick˘ index
I kdyÏ se jedná o ãasopis V·FS, nebudu psát o niãem, co se t˘ká ekonomiky. Chtûla bych napsat o nûãem, co se nás pﬁímo i nepﬁímo dot˘ká.
Obezita, nadváha, plno‰tíhlost, korpulentnost!
V souãasnosti má nadváhu více neÏ
1 miliarda obyvatel planety. Na Zemi
Ïije zhruba stejn˘ poãet podvyÏiven˘ch. Otylostí trpí 250 miliónÛ lidí. Jen
15 % postiÏen˘ch dosáhne prÛmûrné
délky Ïivota. Více neÏ ostatním jim
hrozí ﬁada nemocí, vãetnû srdeãních
a cévních pﬁíhod, cukrovky ãi vysokého krevního tlaku.
Na následky obezity roãnû zemﬁe
v Americe, kde Ïije více neÏ 270 miliónÛ obyvatel, kolem 300 000 lidí.
Ov‰em Evropa na tom není lépe. âe‰i
se jiÏ nûkolik let drÏí v první pûtici nejtlust‰ích národÛ Evropy. Dokonce loni
jsme se dostali mezi Evropany na
první místo. Obézních je pﬁes 33 %
národa. Nadváhu má 66 % ãesk˘ch
muÏÛ a 54 % ãesk˘ch Ïen. Za námi se
z ostatních EvropanÛ umístili ¤ekové
(26,6 %) a ·panûlé (24,2 %).
âlovûk si ﬁekne: to je v‰echno
hezké, ale co tedy proti tomu mám
dûlat? Zmûnit svÛj Ïivotní styl! A s tím
nám má pomoci glykemick˘ index potravin.
Není tomu tak dlouho, co jsme
ze v‰ech stran sl˘chali doporuãení
zv˘‰it spotﬁebu komplexních sacharidÛ, konkrétnû tûstovin, r˘Ïe, brambor,
peãiva a dal‰ích obilovin. Tato snaha
vycházela z logického pﬁedpokladu,
Ïe pokud chceme sníÏit spotﬁebu tukÛ,

musíme je nahradit nûãím jin˘m.
A právû sacharidy se zdály b˘t tím nejvhodnûj‰ím kandidátem. Postupem
ãasu praxe zaãala odhalovat nové
skuteãnosti.
Bylo zji‰tûno, Ïe nûkteré sacharidy
zvy‰ují hladinu krevního cukru (glykemie) více, jiné ménû. âím více po jídle
stoupla glykemie, tím více se musí vyplavit inzulínu. âím více inzulínu, tím
vût‰í tendence k ukládání tuku. Dá se
tedy ﬁíci, Ïe pokud budou dva lidé dodrÏovat dietu o stejné energetické
hodnotû, zhubne více ten, kter˘ bude
jíst potraviny s nízk˘m glykemick˘m
indexem. âlovûk, kter˘ ve velk˘ míﬁe
konzumuje potraviny s vysok˘m glykemick˘m indexem, má vût‰í hlad a ãastûji se ho snaÏí uti‰it (opût sladkostmi
nebo peãivem). Tím vzniká zaãarovan˘ kruh. Jak tedy zjistíme glykemick˘
index?
Vychází se z glykemického indexu
bílého chleba, kter˘ má hodnotu 100.
Index udává schopnost sacharidové
potraviny zv˘‰it hladinu krevního
cukru. Hodnoty se zji‰Èují experimentálnû a zdaleka nejsou k dispozici pro
v‰echny typy potravin. âím více se
hodnota blíÏí stovce, tím má potravina
vy‰‰í GI a tím je pro obézní (ale i pro
diabetiky) zákeﬁnûj‰í. GI nûkter˘ch
potravin mÛÏe hodnotu 100 i pﬁevy‰ovat:

POTRAVINY S VYSOK¯M GI
NEV¯HODNÉ
Tûstoviny prÛmûrné
Bramborové chipsy
Popcorn
Brambory vaﬁené
Banán
Zmrzlina
âokoláda
Su‰enky
Bílé rohlíky, bageta
Med
Hranolky
Cornflakes
Instantní bramborová ka‰e
Pufované r˘Ïové chlebíãky

59
77
79
81
83
84
84
90
100
104
107
119
119
123

POTRAVINY S NÍZK¯M GI
V¯HODNÉ
Ara‰ídy
21
Sójové boby
23
Jogurt bez cukru
27
âoãka
38
Mléko
39
Fazole
42
Su‰ené meruÀky
44
Slazen˘ jogurt
48
Celozrnn˘ Ïitn˘ chléb
49
Jablka
52
Hru‰ky
54
Potraviny, které v tabulce nejsou uvedeny a obsahují sacharidy, mÛÏeme
odhadnout podle jejich obsahu vlákniny. âím více vlákniny, tím niÏ‰í glykemick˘ index. Je v˘hodné kombinovat
v rámci jednoho jídla potraviny obsahující sacharidy a potraviny bez sacharidÛ
nebo s jejich mal˘m obsahem (maso,
ryby, s˘ry, vejce, mléãné v˘robky, zelenina). Tím se glykemick˘ index pokrmu
sníÏí. Je tedy lep‰í sníst polovinu jablka
a 50 g s˘ra neÏ jablka dvû.
Pouhá zmûna stravování v‰ak nestaãí. DÛleÏit˘ je pohyb. Olga ·ípková,
mistrynû Evropy ve sportovním aerobiku z roku 1995, radí cviãit alespoÀ tﬁikrát t˘dnû, radûji v‰ak dennû. Staãí 30
minut, ideální je hodinka. Nejlep‰ím
a nejménû nároãn˘m sportem je
chÛze, staãí jen 30 minut dennû. Dal‰ími pak jízda na kole, plavání, jogging,
aerobik, posilování, spinning, rÛzné
sezonní sporty a mnoho dal‰ích. V‰e
záleÏí na v˘bûru. Pohybem se opravdu
dá zhubnout, ruku v ruce s tím v‰ak
musí jít správná Ïivotospráva.
Teorie glykemického indexu se brzy
stane bûÏnou praxí. UÏ teì ale platí,
Ïe by ji mûli respektovat v‰ichni
bez ohledu na vûk, vãetnû zcela zdrav˘ch a ‰tíhl˘ch lidí.
PETRA KLAPKOVÁ
studentka 1. roãníku,
obor ¤ízení podniku
a podnikové finance
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Letem svûtem,
aneb Tentokrát z Prahy do Ekvádoru
Vím, Ïe mladí neradi poslouchají rady star‰ích.
Znám to ze své rodiny. TakÏe to budu formulovat jako
doporuãení: Cestujte! Odﬁeknûte si jiné vûci a vyjeìte si do svûta. Nemám na mysli sousední státy, ale
trochu vzdálenûj‰í, exotiãtûj‰í zemû. Je velmi pouãné
vidût a zaÏít na vlastní kÛÏi, jak se Ïije jinde. Lidem,
zvíﬁatÛm i pﬁírodû. âlovûk si pak více váÏí toho, co
má doma. Ráda se s vámi podûlím o svoje záÏitky.
Netajím se tím, Ïe vás chci sv˘m vyprávûním také
motivovat k následování.
Od dûtství mû, dobrodruÏnou povahu, lákaly vzdálené
kraje. A manÏel nechce létat. Moje italská pﬁítelkynû
se sv˘m manÏelem, se kterou se znám od dob svého studia na filozofické fakultû, jsou také dobrodruzi a nabídli mi
pﬁed více neÏ tﬁemi lety, abych jezdila na dovolenou s nimi.
Jen tak na vlastní pûst, nic pevnû plánováno, Ïádn˘ „luxus“
cestovní kanceláﬁe. A kaÏd˘ rok jin˘ kontinent. Nejdﬁíve
JiÏní Afrika, vloni Indoãína a letos Ekvádor a Galapágy.
Kromû penûz ãlovûk nezbytnû nutnû potﬁebuje umût alespoÀ anglicky. V‰ude, kde jsem byla, bych se byla b˘vala
domluvila tímto jazykem. A v Ekvádoru samozﬁejmû také
‰panûlsky. Moje znalost angliãtiny je v‰ak povrchní, nûmãinu a ru‰tinu jsem uplatnila ve velmi omezeném rozsahu.
Na‰tûstí hovoﬁím plynnû italsky a mí ital‰tí pﬁátelé zase
ovládají angliãtinu a ‰panûl‰tinu. AlespoÀ tak, aby se domluvili. (TakÏe dal‰í doporuãení: Uãte se anglicky, pokud
se chcete domluvit a porozumût svûtu! Tak se stanete nezávisl˘mi a svobodnûj‰ími.) Kromû poznávání cizích zemí
je moje dovolená také jazykov˘m kurzem ital‰tiny pro pokroãilé a angliãtiny pro zaãáteãníky.
Trasa, kterou jsme letos zvolili, mûla za cíl Quito, hlavní
mûsto Ekvádoru, vedla pﬁes Miláno, Caracas a Bogotu. Let
byl pomûrnû klidn˘, aÏ do Caracasu zcela bezproblémov˘.
Pak zaãala zpoÏdûní a v Bogotû jsme jiÏ ãekali asi 1,5 hod.,
protoÏe v Quito „jsou problémy“. Tûsnû pﬁed pÛlnocí, po 22
hod. od startu v Milánû, jsme pﬁistáli. Byla tma, takÏe nebylo vidût to, co jsem pak je‰tû nûkolikrát mûla moÏnost
vidût. Quito je jedno z nejv˘‰e poloÏen˘ch mûst na svûtû.
Asi 3 mil. obyvatel Ïije ve v˘‰ce 2.850 m n. m. a leti‰tû je,

Sopka v okolí Quito
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Na cestû do Amazonského pralesa
s jistou nadsázkou, témûﬁ v centru mûsta. Kolem se tyãí vrcholky And dosahující aÏ v˘‰ky vrcholu Cotopaxi, nejvy‰‰í
ãinné sopky na svûtû. Starty a zejména pﬁistávání jsou spojeny s adrenalinem – velká turbulence a letadlo nepﬁistává,
n˘brÏ v urãit˘ okamÏik se propadne na leti‰tní dráhu jako
kamikadze. A to je‰tû pár okamÏikÛ pﬁed tím se proplétá
mezi vrcholky hor, které jsou témûﬁ na dosah, pod letadlem
není nic vidût, protoÏe jsou pod ním mraky. Pak se propadne do mrakÛ, celé se neskuteãnû tﬁese, a kdyÏ se propadne znova, dopadne na leti‰tû. Údajnû pﬁistávání na tomto
leti‰ti patﬁí k tomu nejhor‰ímu, co ãlovûka mÛÏe ohrozit
v Ekvádoru na Ïivotû (to mi ale bylo sdûleno aÏ po posledním startu). Taxíkem za 3 dolary jsme dojeli do hostelu,
kter˘ jsme mûli zamluven˘ pﬁes internet. Jak se ukázalo,
patﬁil rakouskému horolezci Ericovi, kter˘ se zde oÏenil.
Pﬁesnûji ﬁeãeno, jednalo se o rozlehlou vilu s názvem
„Parcque Italia“ proti italskému velvyslanectví. Za 12 dolarÛ
nocleh se snídaní a vlastní koupelnou s WC. Pokoje velmi
jednoduché, cel˘ dÛm by potﬁeboval nûkolikadenní celkov˘
gruntovní úklid, hlavnû k˘bl s vodou a v‰echno ﬁádnû vyprat. Ale voda je v tûchto konãinách, jak jsme zjistili, problém. Zato jsme mohli pouÏívat jejich kuchyni k vaﬁení veãeﬁí a odloÏit kufr, kdyÏ jsme vyráÏeli do jin˘ch mûst. Na‰ím
hlavním cílem v‰ak byly Galapágy, ráj zvíﬁat, turistick˘ superbusiness, kter˘ není urãen kaÏdému. Na Galapágy se
roãnû dostane jen 70 000 turistÛ, kteﬁí jsou ochotni a schopni si zaplatit tento pomûrnû drah˘ pobyt a podaﬁí se jim zajistit si místo na nûkteré z lodí. ProtoÏe se asi urãitû podruhé do tûchto konãin nedostaneme, moc jsme chtûli najít tﬁi
volná místa na pokud moÏno vût‰í jachtû, která brázdí Pacifik mezi GalapáÏsk˘mi ostrovy. Do odletu na ostrov Baltra zb˘valo 6 dní. Rozhodli jsme se vûnovat 1,5 dne hlavnímu mûstu, pÛl dne El Mundo del Mondo (0 stupÀÛ, 0 minut,
0 vteﬁin), den mûstu Otavalo, leÏícímu severnû od Quita
a známému sv˘mi trhy, tﬁi dny Amazonii v okolí mûsta Tena
a ﬁece Rio Napo, pﬁítoku Amazonky. V‰e autobusem, kter˘
v Ekvádoru patﬁí k nejfrekventovanûj‰ím a nejlevnûj‰ím dopravním prostﬁedkÛm. Dal‰ích 8 dní pak patﬁilo Galapágám
a na závûr pobytu v Ekvádoru jsme absolvovali cestu autobusem a vlakem na jih pﬁes BaÀos, Riobamba, Alausi, El
CaÀar, Ingapirca do mûsta Cuenca a odtud zpût letadlem
do Quito. Na v‰echno jsme mûli 5 dní. ·est˘ den jsme od-
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létali zpût stejnou cestou, jako jsme pﬁiletûli – domÛ. Teì
v‰ak na‰e dovolená zaãínala a my netu‰ili, co v‰echno nás
ãeká.
Quito se dûlí na Staré a Nové. Staré je malebnûj‰í, plné
kostelÛ, katedrál, jednosmûrn˘ch úzk˘ch ulic. Nad ním ãní
veliká socha madony – andûla. TuristÛm se doporuãují jen
vût‰í ulice a námûstí pﬁed setmûním. Do konãin kolem
sochy se chodit nedoporuãuje. Od jednoho italského turisty jsme se na Galapágách dozvûdûli, Ïe jeho kamarád zde
byl bûhem jedné hodiny ãtyﬁikrát okraden. Nám se nûkolikrát stalo, Ïe nás místní (Ïeny) upozorÀovaly, abychom
si dali pozor na okradení. Po mûstû jsme chodili pû‰ky
a vraceli se taxíkem (obvykle jsme platili 1 – 2 dolary). Nové
mûsto je postaveno ve 20. století, je zde spousta obchodÛ,
bank, kanceláﬁí advokátÛ, supermarketÛ, lékaﬁÛ, ‰kol apod.
Nadmoﬁská v˘‰ka v‰ak dûlala své – bolest a toãení
hlavy, smrkám krev. TﬁebaÏe jsme v rovníkové oblasti,
v místních konãinách je „zima“. Na rozdíl od domorodcÛ,
mnû zima není, ale asi jsem jediná (Ïena urãitû), která
chodí v kraÈasech. I kdyÏ je pod mrakem a poﬁád fouká vítr,
vût‰inou „neviditelné“ slunce pﬁipaluje. Peãlivû se maÏeme
a mí ital‰tí pﬁátelé se v‰ím moÏn˘m zakr˘vají.
Pokud se dostanete do Ekvádoru, doporuãuji nav‰tívit
trhy ve mûstû Otavalo. Vidûla jsem ﬁadu trhÛ, ale ten místní byl nejlep‰í. D˘chne na vás zvlá‰tní atmosféra, uchvátí
vás kouzlo zdej‰ích lidí v typick˘ch krojích. Nakoupíte zde
v‰echno moÏné za solidní ceny, zejména svetry ruãnû pletené, triãka, originální keramiku, látky, ovoce, zeleninu atd.
Na cestu tam a zpût jsme poprvé pouÏili linkov˘ autobus
a silnici oznaãenou nejvy‰‰í kategorií. Autobusy sv˘m zevnûj‰kem pﬁipomínají ãeské z doby mého dûtství, uvnitﬁ
v‰ak jsou podezﬁele zachovalé. ¤idiã je vût‰inou oddûlen
od cestujících. Lístky se dají zakoupit dopﬁedu, ale v kaÏdém autobusu je i prÛvodãí, kter˘ je kontroluje i prodává.
Obvykle stojí v otevﬁen˘ch dveﬁích a nepﬁetrÏitû vykﬁikuje
název koneãné stanice. Tak mohou na kaÏdém semaforu,
event. rohu, kde autobus pﬁibrzdí, pﬁistoupit dal‰í pasaÏéﬁi.
Kromû nich nastupují do dopravního prostﬁedku prodejci
ãehokoli, nejãastûji v‰ak nabízejí rÛzné druhy nápojÛ
a jídel. V tomto ohledu jsme vÏdy velmi opatrní – kromû
uzavﬁené vody a ovoce, které si sami oloupeme ãi okrájíme, nic nekonzumujeme. Heslo je: Hlavnû pﬁeÏít, pokud
moÏno bez komplikací.
Dal‰ím, pro na‰ince zvlá‰tním prvkem, je stále pﬁítomná
hudba v jihoamerick˘ch rytmech, event. video vesmûs
s filmy se spoustou mrtv˘ch. Velmi jsem vyuÏila ucpávky
do u‰í. RovnûÏ silnice jsou kapitola sama pro sebe. Existuje nûkolik kategorií – Panamericana (nûco jako dálnice, ale
opravdu hodnû vzdálenû – napﬁ. v kaÏdém smûru jeden
pruh, ale pomûrnû v dobrém stavu), via principale (hlavní
cesty – je‰tû to jde, ale silnice je uÏ‰í, s ãast˘mi dírami, zato
je asfaltovaná). Via secundaria – vedlej‰í cesta – pro vût‰i-
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nu na‰ich aut jiÏ nesjízdná, ale zdej‰í autobusy dokáÏí i nemoÏné. B˘vá to ujetá zem, která mûní svou podobu podle
poãasí. Je pravdou, Ïe po silnicích osobních vozÛ mnoho
nejezdí. ProtoÏe Ekvádor je hornat˘ stát, silnice vedou
po hﬁebenech, ãasto stoupají do v˘‰ek i nad 3 500 m, aby
zase vzápûtí prudce klesaly do údolí. PrÛmûrná rychlost
není vût‰í neÏ 30 km/hod. Autobus ãasto vjede do oblakÛ,
protoÏe mraky plují v polovinû v˘‰ky hor. KdyÏ vyjede nad
mraky, svítí slunce, kdyÏ sjede pod nû, pr‰í. NeÏ jsem
se stala otrlej‰í, jezdila jsem se zavﬁen˘ma oãima. No
jo, ale to pak ãlovûk zase nevidí ta fantastická panoramata.
Zejména sopky jsou fascinující. Jsou to samostatnû stojící

Na rovníku 0°0’0’’
homole, nûkteré sr‰í kouﬁ, nûkteré – napﬁ. Cotopaxi – jsou
pokryty snûhem a ledem a vût‰inou mají vrcholky skryté
v mracích. Nostalgick˘ klid místních cestujících je nakaÏliv˘.
Dodávám si odvahu – zaÏila jsi hor‰í vûci, napﬁ. v Africe
jízda trucem po safari... Jízda do mûsta Tena (asi 200 km)
trvala po silnici v rekonstrukci z Quito asi 6 hod. (Nûkteré
autobusy mají své vlastní WC, které prÛvodãí otevﬁe
aÏ po obzvlá‰È úpûnlivém naléhání, neboÈ radûji zastaví
a jde se do pﬁírody. Zdej‰í vegetace v nadmoﬁské v˘‰ce
kolem 3000 m Ïenám v tomto smûru pﬁíli‰ nepﬁeje.).
Mûsteãko samo je malebné a známé tím, Ïe je jakousi
branou do amazonsk˘ch pralesÛ. Najali jsme si loìku
s prÛvodcem a jeden den se vydali po ﬁece Rio Napo, pﬁítoku Amazonky, nahlédnout do pralesa. JiÏ sama jízda
na loìce po neklidné ﬁece vzbuzuje obavy. Av‰ak pﬁi vzpomínce na loÀskou jízdu po ﬁece Mekong jsem se rychle
uklidnila. Na jednom z ostrovÛ jsme nav‰tívili lidové pﬁírodní muzeum s ukázkami zpÛsobÛ lovu zvûﬁe a Ïivota v pralese. Dokonce jsem ochutnala i lektvar ‰amana (ale jen
opravdu kapiãku, neboÈ podle mého mínûní vedle alkoholu
a nûjak˘ch bylin pravdûpodobnû obsahuje i jakousi drogu,
soudím tak podle popisovan˘ch efektÛ). Na jiném ostrovû
jsme nav‰tívili zvlá‰tní zoologickou zahradu. Jsou zde zranûná nebo nalezená ãi na trÏi‰tích objevená nebo lidem zabavená zvíﬁata, která se zde léãí a cílem je vrátit je zpût do
pﬁírody. Potkali jsme i anakondu. Ale v‰ichni ‰krtiãi jsou
(pr˘) pomûrnû ne‰kodní. Bylo to nádherné a je to témûﬁ nereprodukovatelné – flora, fauna, horko, vlhko, moskyti,
zvuky pralesa
Cestou zpût do Quita myslím na syna, kter˘ je nûkde na
Kamãatce, a také na Galapágy, kam odletíme uÏ zítra. Jak˘
asi bude ten údajn˘ ráj zvíﬁat na zemi, kter˘ okouzlil i samotného Darwina? Jaké to bude, brázdit Pacifik na jachtû
od ostrova k ostrovu? Che sara?
Pokud vás vyprávûní zaujalo a zajímá vás i Ïivot a dobrodruÏství na Galapágách, ãtûte i v pﬁí‰tím ãísle Letem
svûtem.
DR. BOHUSLAVA ·ENK¯¤OVÁ
generální ﬁeditelka
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Co víte o V·FS
VáÏení studenti,
s nov˘m akademick˘m rokem jsme si pro vás pﬁipravili opût soutûÏ. Ze správn˘ch odpovûdí na originálním tisku, odevzdaném do 30. 11. 2002 na studijní oddûlení v Praze, Mostû a Kladnû, vás 15 vylosujeme a i tentokráte odmûníme hodnotn˘mi cenami
od na‰ich spolupracujících partnerÛ.

1) Kdo z tûchto lidí není ãlenem akademické rady
Vysoké ‰koly finanãní a správní?
a) Ing. Martin ·kopek
b) JUDr. Richard Falbr
c) Prof. Ing. Franti‰ek Zich, DrSc.
d) Prof. PhDr. Karel ·kutina, DrSc.
2) Kolik studentÛ celkem studuje na V·FS v tomto
akademickém roce?
a) 1230
b) 770
c) 330
d) 500

✄
Zde zapi‰te své odpovûdi
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Jméno: .............................Obor: ...............................................
Vyplnûn˘ lístek odevzdejte na studijním oddûlení v Praze,
Mostû nebo Kladnû.

✄
1. Jméno a pﬁíjmení zájemce: .............................................
2. Pozice: a) student PS b) student KS c) zamûstnanec ‰koly
(nehodící se ‰krtnûte)
3. Spojení (telefon, e-mail, adresa): ....................................
4. Preferovaná oblast spolupráce: ......................................
a) autorské pﬁíspûvky : ....................................................
b) vedení pravidelné rubriky (prosíme ev. návrh): ...........
c) ãlenství v redakãní radû (nejménû 1 rok):....................
d) distribuce ãasopisu: .....................................................
e) jiná oblast spolupráce (napﬁ. získávání inzerce,
fotografická tvorba apod.):...........................................
.....................................................................................
Vyplnûnou pﬁihlá‰ku odevzdejte anebo za‰lete
paní Bc. R. âerné nebo PhDr. L. Ruppertové.
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3) Jaká finanãní ãástka je ve stipendijním fondu V·FS?
a) 1 055 000 Kã
b) 500 000 Kã
c) 200 000 Kã
d) 5 000 000 Kã
4) Co
a)
c)
e)
g)

to znamená REIS?
Regionální informaãní systém
Regionální evropské informaãní stﬁedisko
Regionální ekonomick˘ informaãní systém
Registraãní informaãní sluÏba

5) Co je úkolem REIS?
a) Poskytování informací o EU a pﬁípravû âR na vstup
do EU
b) Poskytování informací o EU
c) Poskytování ekonomick˘ch informací v rámci
regionÛ
d) Pﬁehledná registrace uÏivatelÛ
6) Kdo je zﬁizovatelem REIS?
a) V·FS ve spolupráci se Statutárním mûstem
Kladnem
b) Ministerstvo vnitra âR
c) Ministerstvo obchodu a prÛmyslu âR
d) Ministerstvo zahraniãí âR
7) Kdo je zakladatelem V·FS?
a) Bankovní akademie a.s. a Appian Group, a.s.
(pÛvodnû Synergo Group a.s.)
b) Mostecká uhelná spoleãnost, a.s.
c) Bankovní institut a.s
d) Raiffeisenbank a.s.
8) Kdo je pﬁedsedou správní rady V·FS?
a) Mgr. Petr Richter
b) Ing. Antonín Koláãek
c) Ing. Kamil Ziegler
d) Lubo‰ Mûkota

Pﬁihlá‰ka
ke spolupráci
Obãasník studentÛ a zamûstnancÛ V·FS „XADONIA“
má za sebou první roãník úspû‰né existence, bûhem kterého byla vydána jiÏ ãtyﬁi jeho ãísla (vãetnû pilotního, nultého ãísla). Vydání jednotliv˘ch ãísel ãasopisu pﬁipravuje
s podporou vedení ‰koly redakãní rada, která se stará pﬁedev‰ím o jeho obsahovou náplÀ, o autorské zaji‰tûní publikovan˘ch textÛ a podílí se na distribuci Xadonie. V‰echny
ãleny redakãní rady tû‰í, Ïe si ná‰ ‰kolsk˘ ãasopis získává
stále více ãtenáﬁÛ jak mezi studenty a zamûstnanci ‰koly,
tak i mezi externím publikem. V·FS se ale rozrÛstá, z roku
na rok nám pﬁib˘vá studentÛ, pedagogÛ a dal‰ích zamûstnancÛ a zmnoÏuje se i nabídka vzdûlávacích programÛ
‰koly. Tento rozvoj by ná‰ ãasopis mûl vhodnou formou
reflektovat. Mûl by tudíÏ b˘t pestﬁej‰í, mûlo by mu pﬁib˘vat
ãtenáﬁÛ a autorÛ, a to pﬁedev‰ím z ﬁad na‰ich studentÛ
a pedagogÛ, atd. Zveme proto ke spolupráci na tvorbû a distribuci na‰eho ãasopisu dal‰í zájemce, které prosíme vyplnit uvedenou pﬁihlá‰ku ke spolupráci s ãasopisem Xadonia.
DAVID ·ÍMA, RADEK BU·TA
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Focus on... Grammar
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Focus on... Flash news
1, Most of Britain’s children can’t name classical composers - and when they are asked, some say they think that
Elvis Presley,Beatles, Shakespeare and Michael Jackson
are composers.
A survey across the Great Britain of 600 children, aged
between six and 14, has showed the ignorance of school
children about the European musical tradition. Only 11% of
children could correctly name some classical performer.
2, MTV’s 2002 Video Music Awards have gone, it was
wonderful show, which was held in New York City on 31st of
August. It was revealing Eminem and the White Stripes as
the big winners of the night. And surprises abounded from
Guns ‘N Roses’ blowout finale, James Brown’s duet with
Jimmy Fallon, and former New York City Mayor Giuliani’s
appearance together with nowadays popular female singer
Jennifer Lopez.
3, T-Mobile (used to be Paegas) is the first cell operator

offering its customers the possibillity of sending MMS (multimedia messages). Eurotel could not be ashamed and offers this service as well, but two days later than
T-Mobile. If you want to send this MMS message you will
be charged 9,50 CZK per 1 message. Pretty expensive
message, isn’t it?
4, I’ve just heard: company called Intel Pentium has got
a new processor for PCs. Pentium 4 with its unbelieveable
speed which ranks at 2,8GHz. The only thing which could
be said - Incredible challenge. (but we have not seen the
pricee yet).
5, if you wish to get some good freeware or shareware
(games, some improvements for your PC etc.) go to web
site called slunecnice.cz; by the way www.mujpodnik.cz
can provide you some useful information as well-just take a
look.

F o c u s o n . . . What you‘ve already forgotten

Focus on... London
The main geographical feature of the city is the River
Thames, which meanders through central London, dividing
it into northern and southern halves. The central area and
the most important sights, theatres and restaurants are within the Underground’s Circle Line on the north bank of the
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river. The trendy and tourist-ridden West End lies within the
western portion of the loop, and includes Soho, Trafalgar
Square, Piccadilly Circus, Leicester Square and Regent St.
The East End, so beloved of Ealing comedies, lies east of
the Circle Line; it used to be the exclusive preserve of the
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Cockney but is now a cultural melting pot. There are interesting inner-city suburbs in North London, including Islington and Camden Town. South London includes a mess of
poor, dirty, graffiti-ridden suburbs, like Brixton, which have
vibrant subcultures of their own.
Trafalgar Square
It’s the heart of visitors’ London, beating with tour buses,
cameras and flocks of persistent pigeons. On the square’s
northern edge is the cash-strapped National Gallery,
which has one of the world’s most impressive art collections. Famous paintings include Cézanne’s The Bathers and
van Eyck’s Arnolfini Wedding. Entry to the gallery is free,
which means if you feel like dropping in and looking at just
one or two pictures, you can do so at your leisure without
feeling obliged to cover extensive territory.
Also in the vicinity are the National Portrait Gallery, a
place to see lots of faces from the Middle Ages to modern
times, and St Martin in the Fields, with an adjoining craft
market and a brass-rubbing centre in the crypt.
Houses of Parliament
The awesome neo-Gothic brilliance of the Houses of Parliament has been restored thanks to a recent spring clean
of the facade. The building includes the House of Commons and the House of Lords, so the grandeur of the exterior is let down only by the level of debate in the interior.
There’s restricted access to the chambers when they’re in
session, but a visit around 6pm will avoid the worst of the
crowds. Check the time on the most recognisable face in
the Houses of Parliament, Big Ben.
Nearby, Downing St, the official residence of the prime
minister (no 10) and the chancellor of the exchequer (no
11).
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Buckingham Palace
The Queen opened Buckingham Palace to the public for
the first time in 1993 to raise money for repairs to Windsor
Castle. The interiors range from kitsch to tasteless opulence and reveal nothing of the domestic life of the Royal Family apart from a gammy eye when it comes to interior
decor. The changing of the guard is a London ‘must see’ though you’ll probably go away wondering what all the fuss
was about.
St Paul’s Cathedral
The venerable building was constructed by Christopher
Wren between 1675 and 1710, but it stands on the site of
two previous cathedrals dating back to 604. Its famous
dome, the biggest in the world after St Peter’s in Rome, no
longer dominates London as it did for centuries, but it’s still
quite a sight when viewed from the river. Visitors should
talk low and sweetly near the whispering gallery, which reputedly carries words spoken close to its walls to the other
side of the dome.
Hyde Park
Humongous Hyde Park used to be a royal hunting
ground, was once a venue for duels, executions and horse
racing, and even became a giant potato field during WWII.
It is now a place of fresh air, spring colour, lazy sunbathers
and boaters on the Serpentine. Features of the park include sculptures by Jacob Epstein and Henry Moore and the
Serpentine Gallery, which holds temporary exhibitions of
contemporary art.
Near Marble Arch, Speaker’s Corner started life in 1872
as a response to serious riots. Every Sunday anyone with
a soapbox - or anything else to stand on - can rant or ramble on about anything at all.

kitsch - k˘ã, reputedly - údajnû, awesome - uctiv˘, chancellor of the excheguer - kanceláﬁ ministerstva financí, vicinity - blízkost, flocks of persistent pigeons - hejna stál˘ch holubÛ;

Focus on... The world Bank
In our last issue of Xadonia actually FOCUS, we’ve
promised, YOU, our readers that we are going to prepare something very special which has got a worldwide dimension. I must say, i am not a hundred percent
convinced of that, anyway at least it is very interesting
article: What the World Bank (WB)is about. Why not?
This article is here to help you answer one of your
possible questions concerning the WB. What is the
mission of this bank? Why do we need this institution?
And many other similar questions might come over.
Let’s say: Enjoy it.
The World Bank Group is one of the world’s largest sources of development assistance. In Fiscal Year 2001, the institution provided more than US$17 billion in loans to its client countries. It works in more than 100 developing economies with the primary focus of helping the poorest people
and the poorest countries
What does the World Bank do?
●
●
●
●
●
●

Protecting the Environment
Stimulating Private Sector Growth
Promoting Economic Reform
Fighting Corruption
Assisting Countries Affected by Conflict
Investing in People

● Leveraging Investment

9 Things you’ve probably
didn’t know
1,The World bank is the world’s largest external founder of education.
Since its education funding began in 1963, the World
Bank has provided over $30 billion (US) in loans ts, and it
currently finances 153 projects in 79 countries. The bank
works closely with national governments, United Nations
agencies, non governmental organizations (NGOs), etc.,
the Bank helps developing countries in their efforts to reach
the Education For All (EFA) goals of achieving universal
primary education for all children by 2015 and reducing the
education gap between boys and girls by 2005. A good
example of the Bank’s lending policy for education is the
India District Primary Education programme, which supports districts where female literacy rates are below the national average.
2,The World Bank is the world’s largest funder in the
fight against HIV/AIDS. Every day, 15,000 people become infected with the HIV virus, half of them are between 15
and 24. HIV/(AIDS) is rapidly reversing many of the social
and economic gains won by developing countries over the
past 50 years. The World Ban together with African governments, the Bank launched the Multi-Country HIV/AIDS
Program (MAP), which makes significant grant resources
available to civil society organizations and communities
that have developed some of the world’s most innovative
HIV/AIDS interventions.
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3, Health Programmes which provide poor people with
basic health and nutrition lies at the heart of reducing poverty and promoting economic growth. While important
gains have been made in many countries during the last
twenty years, major tasks remain. Of the 11 million children
who die each year in developing countries, around 70 percent die from different diseases (such as pneumonia, diarrhea, malaria, measles, and HIV/AIDS) etc. The World Bank
commits an average of US$1.3 billion in lending each year
for health, nutrition, and population projects in the developing world. Bank funds are helping to fight malaria in 46
countries and tuberculosis in another 25.
4, In 1996, the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) launched the Heavily Indebted Poor
Countries (HIPC) Initiative - the first international response to provide comprehensive debt relief to the world’s poorest, most indebted countries. Today, 26 countries are receiving debt relief projected to amount to US$40 billion over
time.
5, The World Bank is one the largest funder of biodiversity projects. Since 1988, the Bank has become one of
the largest international funders of biodiversity projects. Biodiversity conservation is a high priority for the World Bank
because even though biodiversity loss is a global concern,
the greatest costs are felt by rural people in developing
countries, who are most dependent on it for food, shelter,
medicine, income, employment, and cultural identity.
6, The World Bank work in partnership more than ever
before. During last five years, the World Bank has joined a
large array of partners in the global fight against poverty:
with the World Wildlife Fund to protect forests, and with the
public and private sectors to launch the Prototype Carbon
Fund to help reduce the effects of global warming.
7, The World Bank is the leader in the fight against corruption worldwide corruption is a roadblock to development; it taxes poor people by diverting public resources
from those who need them most. Since 1996, the Bank has
launched more than 600 anticorruption programmes. Initiatives range from training judges to organizing workshops
and teaching investigative reporting to journalists. Even
more important, the Bank’s commitment to eliminating corruption has helped inspire a truly global response to the

Buckingham Palace

St. Paul Cathedral
problem. The Bank is also committed to ensuring that
Bank-financed projects are free from corruption.
8, The World Bank helps countries emerging from conflicts. The Bank currently works in 39 conflict countries
supporting international efforts to break cycles of conflict or
even war. The Bank has also financed programs to address
the issue of land mines, which blocked reconstruction and
development in many countries emerging from conflict.
Examples of the wide-ranging and innovative projects supported by the Bank in this field of work include: a mental health project in Bosnia to address the psycho-social effects
of violent conflict; education initiatives for Afghan refugees
in Pakistan; rehabilitation of street children in the Democratic Republic of Congo; local development activities in
southern Serbia; and training for new government employees in East Timor.
9, The World Bank is listening the voices of 60,000 poor
people in 60 countries, as well as our day-to-day work,
have taught the Bank that poverty is about more than inadequate income or even low human development. It is also
about lack of voice, lack of representation. It is about vulnerability to abuse and to corruption. It is about violence
against women and fear of crime. It is about lack of fundamental freedom of action, choice, and opportunity. We believe that people who live in poverty should not be treated
as an old assets, but rather as a creative asset that will contribute more than anyone else to the eradication of poverty.
Poor people do not want charity, they want a chance, and
community-based development programs in many cases
can provide such an opportunity.
The World Bank dream is a world free of poverty and
i hope it is not just the dream of the World Bank.
The World Bank Values should be Values of all people around the World.
Personal honesty, integrity, contribution to work together in teams-with open arms and trust empowering
others and respecting differences (religion, face colour
etc.), encouraging risk-taking and responsibility , enjoying our work and our families, which is by the way in
today’s world highly important.

commit - svûﬁit, odevzdat, spáchat co, dopustit se; relief - ulehãení, podpora, pomoc; shelter - kryt, ochrana, útoãi‰tû, úkryt; array - seﬁadit, skupina; carbon - uhlík; divert - odklonit, rozpt˘lit; emerge - vynoﬁit se, vyjít najevo; vulnerability - zranitelnost, napadnutelnost; abuse - zneuÏívat, mít pﬁemr‰tûné nároky, nadávat;
If you have any comments, contributions or anything else, concerning XADONIA-FOCUS, is on your mind, please do not hesitate and contact us.
Editorial Council.
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MUS

Program podpory regionu 2002
Mostecká uhelná spoleãnost, a.s., pﬁes v‰echny
promûny energetického trhu a s tím spojené nastávající tûÏkosti neustává v úsilí pﬁispût ke zlep‰ení Ïivotních podmínek ve „svém“ regionu. Kromû Regionální politiky, tj. smluvní spolupráce s obcemi, je jiÏ
tradiãním základem této ãinnosti Program podpory
regionu.

ealizace tﬁetího roãníku Programu podpory regionu
(PPR) je v plném proudu. Ze 222 pﬁihlá‰en˘ch projektÛ v rÛzn˘ch oborech mohla b˘t bohuÏel vybrána
jen men‰í ãást. Speciální sponzoringová komise nemûla
lehk˘ úkol. Nakonec vybrala 57 projektÛ. Nûkolik z nich
vám pﬁedstavíme.
MUS, a.s., stále klade dÛraz na podporu vzdûlávání
a v˘chovy, zaãínající v raném dûtství a nekonãící ani v dospûlosti. Podporuje pﬁed‰kolní zaﬁízení i vysoké ‰koly,
‰kolní knihovny i centra podchycující voln˘ ãas mládeÏe.
Zajímav˘m pﬁíkladem je pﬁíspûvek na nákup Polykarpovy
stavebnice pro 4. mateﬁskou ‰kolu v Litvínovû. MoÏná si
z vlastního dûtství pamatujete na veliké dﬁevûné kostky
s otvory, z nichÏ je moÏné sestavit rozliãné konstrukce, nezﬁídka pohyblivé...
Spojení ãinnosti mûstské policie a mateﬁsk˘ch ‰kol je
moÏná na první pohled zvlá‰tní. Mostecká mûstská policie
v‰ak vûnuje náleÏitou pozornost prevenci kriminality a jin˘ch sociálnû patologick˘ch jevÛ, napﬁ. pomocí programu
pro pﬁed‰koláky, kteﬁí se uãí správnému chování v rÛzn˘ch
situacích, jako je pohyb v ulicích, kde jezdí auta a chodí
mnoho neznám˘ch lidí. Severoãeské husitské centrum
Most se zamûﬁilo na vût‰í mládeÏ, zejména tzv. pouliãní
dûti, jimÏ nabízí pestré a spoleãensky Ïádoucí alternativy
zpÛsobu trávení volného ãasu. K nároãnému cíli vede pﬁedev‰ím úsilí pracovníkÛ centra, pro nûÏ je v‰ak nezbytné
funkãní zázemí. MUS, a.s., zde pﬁispûla sv˘m typick˘m
produktem – tﬁídûn˘m hnûd˘m uhlím na zimu.
Z podpory zdravotnictví v okrese jmenujme pﬁíspûvky
na nákup vy‰etﬁovacích pﬁístrojÛ a na kompenzaãní pomÛcky pro postiÏené dûti ze Speciální ‰koly Litvínov. Sociální projekty zastupuje napﬁ. ãinnost Fondu ohroÏen˘ch dûtí
v Mostû, jenÏ za prostﬁedky od MUS, a.s., poﬁizuje potﬁeby
pro dûti ze sociálnû slab˘ch rodin.
TûÏba hnûdého uhlí dnes díky dlouhodobému úsilí MUS,
a.s., nezanechává stopy v krajinû tak dlouho jako dﬁíve.
TûÏební lokality jsou po vyuhlení rekultivovány a navraceny
mezi zachovalé ekosystémy kulturní krajiny Podkru‰nohoﬁí.
I v obnovené krajinû v‰ak mÛÏeme naleznout Ïivoãichy
s doãasn˘mi i trval˘mi následky ze setkání s civilizací. Dotaci MUS, a.s., proto obdrÏela záchranná stanice Falco na
Litomûﬁicku – nejbliÏ‰í zaﬁízení, kam je moÏné handicapo-

R

vané divoce Ïijící Ïivoãichy z Mostecka odvézt na léãení
a rehabilitaci.
Pﬁi podpoﬁe sportovních projektÛ MUS, a.s., vûnovala pozornost zejména moÏnostem kaÏdodenního pohybového vyÏití. Obec BezdruÏice uvítala pﬁíspûvek na vybudování dûtského hﬁi‰tû. Dûtsk˘ domov K. Havlíãka Borovského v Mostû se doãká rekonstrukce sportovního hﬁi‰tû
– dceﬁiná spoleãnost Renogum-Nilos nahradí nevhodnou
starou ‰kváru víceúãelov˘m pryÏov˘m povrchem. Klub
ãesk˘ch turistÛ dostal pﬁidáno na obnovu znaãen˘ch cest
a Svazek obcí Kru‰n˘ch hor na prodlouÏení regionální
cyklotrasy.
Kultura, zvlá‰È hudební, také nepﬁi‰la zkrátka. MUS,
a.s., podpoﬁila napﬁ. ãinnost dûtsk˘ch sborÛ Permoníãek
Most a âmeláãek Îatec, romsk˘ taneãní a hudební krouÏek v Janovû nebo cyklus koncertÛ váÏné hudby Mostecká hudební setkání. Chránûná památka, unikátní dﬁevûn˘
kostel v âeském Jiﬁetínû, dostane novou stﬁechu. Její
správce, litvínovská farnost, cítí logickou potﬁebu Ïivota
této stavby a obnovila v obci na hranici âech a Saska tradici velikonoãní slavnosti, na níÏ se podílí i MUS, a.s.
Struãn˘ v˘ãet, kter˘ jste si právû pﬁeãetli, nemÛÏe vystihnout hodnoty, vytvoﬁené bûhem desítek a stovek hodin
práce profesionálÛ i dobrovolníkÛ. MUS, a.s., pﬁední prÛmyslov˘ podnik, má radost, Ïe jim mÛÏe v materiální a finanãní podobû dodat trochu síly na cestu k jejich u‰lechtil˘m cílÛm.
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