jce plaveb
i stát

ích, kteří mají k dispozici několik bazénů či 4D kino. Foto: Profimedia

pokutu za zrušený zájezd ve
kratší 20 dní v rozporu se zám,“ uvedla Petříčková.
včí ministerstva pro místní
j Veronika Vároši rovněž poa, že v minulosti obdrželi stížklientů týkající se služeb Diad travel, které postoupili živnským úřadům.
hledem k četnosti případů
obnosti stížností se domníváe podnikala tímto způsobem
lně a opakovaně. Zmíněná
vní kancelář svým neetickým
ním poškozovala seriózní ceskanceláře na českém trhu,“
a Petříčková z asociace.

to nekalé praktiky
stížností na Diamond travel
aké diskusní fóra. Majitelka firenata Jelínková to však odmírobíhá tam cenzura, nemáme
ost se vyjadřovat a rovněž poí recenze nejsou zveřejňováe o nekalé konkurenční prakproti kterým se chceme nejen
dit, ale především bránit,“ tvrnková.
měnu cestovky na agenturu Jevá vysvětluje vlastním rozhodm. „Je to naše volba, prodáválavně plavbu, proto jsme se
odli stát se jen agenturou,“ pro-

hlašuje. Diamond travel podle ní
ročně prodá zájezdy za 90 milionů
korun. Za stížnostmi vidí kampaň
proti své firmě, případ předala k šetření policii.
Kromě změny na agenturu musela společnost na přelomu roku čelit
insolvenci (již podruhé, poprvé jí
čelila loni v květnu). Kvůli více než
čtyřmilionovému dluhu ji zkoušela
do konkurzu poslat společnost Diners Club, která vydává kreditní
karty. Firma však nakonec insolvenční návrh stáhla.
Plavby výletními loděmi zaznamenaly v minulých letech v Česku výrazný rozmach. Podle Kateřiny Petříčkové je český trh jedním z nejrychleji rostoucích v Evropě. Průměrná cena plavby lodí po Středomoří činí 15 tisíc korun na osobu
a týden s vlastní dopravou do přístavu (zpravidla Janov či Benátky),
v oblasti Karibiku okolo 35 až 40 tisíc za osobu a týden včetně letenky.
„Ceny okružních plaveb před několika lety výrazně klesly díky mnoha novým lodím, které byly spuštěny na vodu. Nyní si již drží stabilní
cenovou hladinu, záleží ovšem na
období, lodní společnosti a trase,“
říká Petříčková. Ročně na tento typ
dovolené podle ní vyjede kolem
25 tisíc lidí.

Penta se pouští
do výzkumu
kmenových
buněk
PRAHA Skupina Penta se rozhodla
investovat do farmaceutického výzkumu. Včera oznámila vstup do
společnosti PrimeCell, která vyvíjí
léčebné přípravky na bázi kmenových buněk.
„Penta Investment odkoupila od
Michala Zahradníčka, majoritního
akcionáře PrimeCell Therapeutics,
část jeho podílu,“ uvedli aktéři
transakce v tiskové zprávě. Velikost podílu, který Penta vlastní, ani
výši investice zpráva neupřesnila.
Zahradníček si každopádně bude
dál držet v PrimeCell kontrolu. „Zůstávám majoritním akcionářem,“
řekl. Dodal, že spojení s Pentou je
pro něj důležité kvůli přístupu k pacientům při provádění klinických
studií, bez nichž se výzkum neobejde.
Penta vlastní početnou síť nemocnic. V Polsku jí patří největší privátní nemocniční firma EMC Instytut
Medyczny s osmi nemocnicemi
a šestnácti ambulancemi. Na Slovensku má 27 nemocnic a poliklinik.
Špitály chce nakupovat i v Česku.
Společnost PrimeCell vznikla
v roce 2006 jako firma zabývající se
uváděním výsledků českého výzkumu v medicínské oblasti na trh. U jejího zrodu stáli Zahradníček s partnerem Ivo Kristenem. Stamiliony
korun, jež vydělali vybudováním
a prodejem firem z IT sektoru, investují do výzkumu. Jejich firma se
specializuje na léčiva na bázi kmenových buněk.
Kdo chce uvést na trh nový lék,
musí provést obsáhlé klinické studie a získat úřední certifikáty. Jde
o mimořádně drahý proces s nejistým výsledkem. V případě úspěchu
to ale investorům nese vysoký zisk
z prodeje léku či propůjčování licencí pro další výrobce.
Nejpokročilejším projektem firmy PrimeCell je buněčný preparát
na kloubní defekty NTC Chondrograft, pro nějž PrimeCell už roky
jedná o certifikaci Evropské lékové
agentury. S izraelským partnerem
zase vyvíjí přípravek na léčbu takzvané diabetické nohy Diacellix. Zabývá se rovněž využitím pupečníkové krve či aplikací nanomateriálů.
Vlastní brněnskou banku pupečníkové krve a ostravskou biotechnologickou „továrnu“ 4Medi vybudovanou s přispěním evropských dotací. V Ostravě má také společný podnik s čínským investorem.
Penta, pro niž je zdravotnictví jedním z klíčových oborů, se investicím do výzkumu zatím nevěnovala.
Vstupem do PrimeCellu následuje
skupiny jako PPF či KKCG, které už
dříve vložily do biotechnologického výzkumu nemalý kapitál. (kuz)

