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Sportovci se na Šumavu rádi vracejí

Také JUDr. Tomáš Homola se při příležitosti setkání pochvalně
Petr Mottl a Věra Marešová si spolu s Jaroslavem Hraničkou a Pet
vyjádřil o nastolené strategii provozu a rozvoje, díky níž se hotel stal rem Málkem našli čas i na popovídání ohledně další spolupráce. Plá
skutečným střediskem relaxace a aktivního odpočinku a vedení hotelu ny další spolupráce mezi oběma městy v rámci regionálního rozvoje
poděkoval za nasazení a racionální přístup.
a podpory nejen cestovního ruchu, ale i celkového společenského po
vědomí o Šumavě, jejích možnostech, nabídce ad. vyústily v reálný ná
Mezi přítomnými hosty byl také ředitel Centra sportu MV Josef Ne vrh podoby společných projektů, zaměřených – jak jinak – především
chutný. Ten porovnal ‚rekreačku‘ z doby před rokem a současné stře na sportovní aktivity.
disko: „Od svého příchodu do Centra sportu MV jsem byl varován, že
Kašperky jsou pro naše sportovce nevhodné a vedeni hotelu nepružné.
O to větší překvapeni pro mě bylo, když jsem loni v rámci hledání ideálních podmínek pro trénink Martiny Sáblíkové poznal hotel Šumava
s tehdy nově jmenovaným ředitelem. Martina sem původně měla jet jen
na týden, nicméně pozitivni zkušenost způsobila, že Kašperky dostaly
v květnu přednost před italským Collalbem. Od té doby neuteklo mnoho
času a vedeni hotelu se ve spolupráci s vedením rezortu podařilo zlepšit
Wellness & Sporthotel Šumava.
podmínky do té míry, že Šumava se stala ideálním centrem pro přípravu sportovní reprezentace. Spolupráce s panem ředitelem Hraničkou je
Amálka, jak se říká Amálinu údolí v těsné blízkosti Kašperských na výborné úrovni a jsem přesvědčený, že bude mít z našich sportovců
Hor, láká návštěvníky nejen na klid, krásnou přírodu a možnosti ak velkou a velmi spokojenou klientelu.“
tivního odpočinku. Nově také na wellness a sportovní pobyty, které
zde poskytuje hotel Šumava.
Po dlouhou dobu za dob minulého režimu byl hotel veřejnosti ne
přístupný, šanci dostat se sem měli převážně jen vyšší státní úředníci
spadající do resortu ministerstva vnitra. To už je dnes ale jinak.

Weellness & Sport hotel Šumava přivítal
olympionika Martina Doktora

O tom, že zde najdeme opravdu kvalitní zázemí svědčí i fakt, že Šu
mava je vyhledávaným střediskem pro přípravu špiček českého spor
tu. Opakovaně sem jezdí na sportovní soustředění například Martina
Sáblíková se svým trenérem Petrem Novákem a celým reprezentačním
týmem. Opět se tvrzení o oblibě šumavských koutů potvrdilo v den, kdy
hotel oznámil změnu svého jména na Wellness & Sport hotel Šumava
a uvedl další rozšíření nabídky služeb. Slavnostního setkání při této
příležitosti se zúčastnil kanoista Martin Doktor. Ten mimo své přítom
nosti na vernisáži výstavy fotografií Jiřího Hanáka „Imaginace“ v pro
storách hotelu, pokřtil i nové logo Wellness & Sporthotelu Šumava.
Jednu z vystavených fotografií
věnoval J. Hanák (na foto) do draž
by – její cena se vyšplhala až ke čty
řem tisícům korun a tato částka,
kterou za dílo zaplatil Tomáš Ho
mola, ředitel Zařízení služeb pro
MV, putovala na charitativní účely,
konkrétně na Konto Bariéry.
Výstava fotografií se v hote
lu odehrála poprvé, ale, jak uve
dl ředitel Jaroslav Hranička, jis
tě ne naposledy. „Určitě se kromě
sportovních budeme věnovat i kulturním a společenským projektům,
protože i ty k odpočinku a relaxaci
patří,“ řekl.
Dvojnásobný olympijský vítěz,
dvojnásobný mistr světa, mistr Ev
ropy, osminásobný vítěz Světové
ho poháru, mistr ČR 1984–2004,
trenér české reprezentace – těmi
to tituly ověnčený Martin Doktor

sice na Šumavě není častým hos
tem, ale tuhle příležitost si ujít
nenechal a jako trenér zhodnotil
zdejší možnosti pro sportovní pří
pravu reprezentace. Kromě pří
rodních krás a ‚výzev‘ (opravdu
rozmanitý terén), ocenil bezvad
né fungování hotelu a jeho zázemí.
Vyjádřil se v tom smyslu, že jako
místo pro reprezentační přípravu,
je „Amálka“ ideální.

Zleva ředitel centra sportu MV Josef Nechutný, olympionik Martin
Doktor a ředitel hotelu Jaroslav Hranička.
Poté, co se středisko představilo „v novém“, zeptali jsme se jeho
ředitele Jaroslava Hraničky.
Jaká cesta vedla k dnešní podobě střediska?
„Za necelý rok mého působení tady se udála celá řada změn, ne
vždy populárních, ale nutných k tomu, abychom z nepříliš úspěšné
ho hotelu udělali prosperující zařízení s nabídkou, která uspokojí i ty
nejnáročnější klienty a pochopitelně je dostupná co nejširší veřejnosti.
Samozřejmě mě těší všechna slova chvály, která padala na naši ad
resu. Jsem rád, že je za námi vidět kus práce a děkuji všem, kteří se
o novou podobu hotelu v tak krátké době zasloužili. To poděkování si
zaslouží především provozní Eva Korcová a určitě kolektiv kmenových
Zúčastnili se i představitelé vedení města Sušice (zprava) Bc. Petr zaměstnanců, který zde ve všech ohledech vytváří podmínky pro spo
Mottl a Ing. Věra Marešová.
kojený a komfortní pobyt. A co je neméně důležité, děkujeme za nejen
materiální podporu našemu zřizovateli.“
Slavnostního odpoledne se v šumavském hotelu zúčastnil také
starosta Sušice Bc. Petr Mottl a místostarostka Ing. Věra Marešová.
Co všechno můžete v současnosti svým hostům nabídnout?
Pozvání k prohlídce Wellness & Sport hotelu Šumava přijal také mís
„Jak nový název napovídá, výrazně jsme rozšířili nabídku služeb pro
tostarosta Kašperských Hor Petr Málek. Původně přislíbenou účast pohodu a zdraví – tedy wellness – o nové relaxační centrum, které dopl
ministr vnitra Jan Kubice musel z důvodů pracovního vytížení zrušit, ňuje stávající služby. Současně upravujeme prostor pro solnou jeskyni,
mezi významnými hosty ale nechyběla jeho ekonomická náměstky kterou bychom chtěli zprovoznit v co nejbližší době. Samozřejmostí je
ně Ing. Miroslava Oliveriusová, ředitelky ekonomického odboru MV trvalé poskytování veškerého hotelového servisu na vysoké úrovni. Do
Mgr. Iva Havelková a a Ing. Emilie Žábová a náměstek ministra vnit volím si tvrdit, že v okolí patříme k hotelům s nejširší nabídkou služeb,
ra Mgr. Ondřej Veselský.
proto si myslím, že ať v létě, či v zimě, si v našem wellness a relaxačním
centru přijde na své každý. Aktivní sportovci se ptají například na posi
lovnu – tu máme zařízenou profi vybavením, dámy pak mohou zajímat
takové doplňky jako hydromasážní vana, lymfodrenáž, vibrační ploši
ny Vibrogym aj., kolektivům nabízíme k využití vybavenou tělocvičnu.
Od rozšíření očekáváme přínos v podobě výrazně zvýšeného (a trva
lého) zájmu ze strany klientů a věříme, že se staneme vyhledávaným
místem pro rehabilitaci a odpočinek nejen policistů a hasičů, ale i ši
roké veřejnosti, stejně jako profesionálních a rekreačních sportovců.“

Mgr. Iva Havelková a Ing. Emilie Žábová.

Zní to hodně komfortně. Jsou vaše služby cenově dostupné nejen hotelovým hostům, ale i „místním“ návštěvníkům?
„Určitě. Hotel v mnoha ohledech splňuje luxus čtyř hvězd, ceny jsou
přesto na dostupné úrovni tříhvězdičkového hotelu. Jsou určitě srov
natelné s cenami sportovních provozoven „nehotelových“ typů v okolí.
Klienti u nás najdou i zvýhodněné „akční“ nabídky, na které jsou zvyklí
odjinud a které jsou naším poděkováním za jejich přízeň. Věřím, že si
k nám najdou cestu a budou tu spokojeni nejen hosté v době návštěv
nických sezón, ale právě při akcích pořádaných ve spolupráci s městy
Kašperské Hory a Sušice také jejich obyvatelé a hosté z blízkého okolí.“
–as–

Martin Doktor – křest nového loga hotelu.

Zástupci Plzeňského Prazdroje předali M. Doktorovi pamětní láhev.

Vlevo Judr. Tomáš Homola, ředitel zařízení služeb pro MV.

Ruku v ruce se stoupající ná
ročností příchozích návštěvníků
centrální Šumavy, kteří sice vy
hledávají v poslední době přede
vším zážitkové aktivity ale přitom
požadují za dostupné ceny veške
rý komfort s pobytem a ubytová
ním spojený, se zvyšují také nároky
na poskytovatele služeb.

Komfortní vířivka patří k vybavení wellness.
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