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bydlete luxusně

Praha / Špindlerův Mlýn
www.luxury-properties.cz
+420 603 306 344

• aktuálně hledáme pro sportovce vracejícího se ze zahraničí
luxusní apartmán ve Špindlu
• pro význačného podnikatele poptáváme pozemek či starší
chatu s pozemkem na stavbu či rekonstrukci horské vily
Ing. Lukáš Gašpar

Nabídky zasílejte na lukas@luxury-properties.cz

CZECHPOLO
SNOW
MASTERS
Dramatická scenérie horských svahů, svalnatá těla jihoamerických pólo poníků,
jejich zrychlený tlukot srdce, bojovná atmosféra soutěžících týmů, ale i nová setkání
a přátelský duch mezi hráči i diváky z celého světa, to je Czech Snow Polo Masters
2016 ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.
Již 3. ročník prestižního turnaje Českého mistrovství koňského póla na sněhu
se uskuteční 5.-6. února na zasněžených sjezdovkách resortu Svatý Petr. Jako jeden
z mála turnajů svého druhu na světě, společně s turnajem ve švýcarském Sv. Mořici
a rakouském Kitzbühelu, spojí tento královský sport s luxusním prostředím
Špindlerova Mlýna, prestižními značkami i významnými osobnostmi.
Tento jedinečný zážitek pro Vás pořádá historicky první klub koňského póla v ČR,
GILL POLO CLUB, exkluzivním organizátorem turnaje je produkční a modelingová
agentura PRESTIGE MODELS, specialista na „tailor made events“.
Staňte se i Vy součástí této luxusní a pro rok 2016 naprosto unikátní dvoudenní
události. Pro bližší informace, varianty partnerství i možnost zakoupení V.I.P.
vstupenek, využijte kontaktů níže:
email: info@prestigemodels.cz, tel.: +420 775 553 614
www.prestigemodels.cz, www.czechsnowpolomasters.eu

editorial
Vždycky je něco
poprvé. Moje první
kolo mi koupili
babička s dědečkem, když mi bylo
třináct let. Tvářili se
významně a babička měla v oku
slzu, zřejmě dojetí.
Bylo to kolo Eska a dědeček ho koupil
bez přehazovačky. Jednak nevěděl, co
to je, jednak to bylo levnější. A vůbec
– tehdy byla přehazovačka luxus, a to
prosím byla jen tři kolečka vzadu. No,
za rok dědeček ta tři ozubená kolečka
dokoupil a marně se mi snažil na kolo
funkčně namontovat přehazovačku.
Jenže: neustále mi padala i s řetězem,
nedalo se ani přehazovat, ani šlapat.
Z kolojízdy jsem se vždy vracel rozmrzelý a prarodiče nechápali, jak to, že
nemám radost. Bylo mi jich líto, a tak
jsem začal předstírat. Na jejich dotazy
vyžadující kladnou odpověď (tak jak
se ti jezdí s novou přehazovačkou?)
jsem nadšeně přikyvoval a již v útlém
mládí se stal pokrytcem. K darované
věci jsem si vybudoval vztah lhostejnosti. Vážit si zmetku, byť je darován
s láskou a za poslední ušetřené peníze,
prostě nejde. První opravdové kolo
jsem vyzkoušel až jako vysokoškolák
na fakultě tělesné výchovy a sportu.
Na cyklokurzech jsme vyjížděli ze Stráže nad Nežárkou až do Novohradských
hor a já si z té doby pamatuji jen zadní
galusku spolužáka, za kterým jsem
jezdil v háku. Jezdili jsme na můj vkus
dost rychle a já se na kole cítil stejně
nepatřičně jako na kole od prarodičů.
Po dvaceti letech přišel boom horských kol. Z kondičního běhání jsem
měl už opotřebované klouby, a tak
jsem si koupil svoje první opravdové
horské kolo a postavil se na start prvního bikemaratonu. Po závodě jsem zářil
štěstím, že jsem nebyl poslední. Od té
doby je jezdím pravidelně a tisíce
najetých kilometrů mi už dávno daly
zapomenout na zpackanou přehazovačku od dědečka i na zadní galusku
přede mnou jedoucího spolužáka.
A jakou to má souvislost s internetovým časopisem Prestige? No přece, je
to poprvé, co vychází. A jestli se mu
vstup do internetového mediálního
světa podaří či nepodaří, to vůbec
není důležité. Mnohem důležitější je,
aby vytrval. Aby na něj za pětačtyřicet let někdo vzpomínal tak, jako já
vzpomínám na své první kolo. To víte,
vždycky je něco poprvé.
Martin Severa

Grand
TOUR OF

SWITZERLAND
Martin Severa

Švýcarskem
na elektrokole I.
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Největší
vodopády,
největší
klášter
a poustevník
Meinrad
se dvěma
havrany

Zubatka na Pilatus

Co asi tak může být na Švýcarsku
objevného, řeknete si. Všichni přece vědí,
že Švýcaři mají Viléma Tella, hodinky,
ementál, čokoládu, krávy se zvonci a dlouhé
horn trouby. V Ženevě má sídlo Červený
kříž, v alpských střediscích se lyžuje
a ve zdejších bankách si můžete uložit
peníze. Pro mne je Švýcarsko země plná
jezer, vína a českých stop. Stojím na startu
Velké cesty Švýcarskem – Grand Tour of
Switzerland. Aby to nebylo tak jednoduché,
rozhodl jsem se cestovat na elektrokole.

Z

ačínám v Schaffhausenu v místech, kde
končí svou pouť řeka Rýn. Opouští zemi
s pompézním humbukem – do třiadvacetimetrové hloubky padá nekonečná masa
vody napájené kdesi daleko alpskými ledovci.
Připočtěme šířku 150 metrů a půl milionu litrů
vody každou vteřinu a máme největší vodopády
v Evropě. Symbolem města i stejnojmenného
kantonu je Munot – kruhová pevnost ze 16.
století. Tyčí se hrdě nad střechami domů a stráně
kolem jsou obklopeny vinicemi. Bylo krátce před
vinobraním, a tak jsem jen tajně ochutnal pár
skoro zralých bobulí Pino noir a vydal se na cestu podél řeky lemované topoly do Winterthuru,
šestého největšího švýcarského města. Zastavit
se chci až v Curychu. Jsem zvědavý na Curyšské
jezero a uvažuji, že do něj skočím i s kolem. Je
totiž 34 ve stínu a můj bidon je už dávno prázdný. Bohužel se však uplatnil jeden z Murphyho
zákonů – nic se nezdaří podle plánu. Dva kilometry před pomyslným skokem do vody, když
už jsem byl téměř v centru, jsem píchl zadní
kolo. Výměna duše je poněkud složitější než
u běžného kola, naštěstí se mi podařilo přivolat
pomoc a za hodinu bylo vše v pořádku. Na delší
zastávku už tím pádem nebylo moc času, a tak
jsem jen vychutnával jízdu kolem jezera a dále
do kopců až do Einsiedelnu. Přijíždím za soumraku a skoro ani nevidím další přehradní jezero Sihlsee. Prohlídku největšího švýcarského
kláštera v tomto městečku jsem si tedy nechal
na ráno. Založili ho v roce 934 benediktini a navázali tak na poustevníka Meinrada, který se tady
v roce 835 usídlil v hlubokých lesích. Společnost
mu dělali jen dva havrani, a když Meinrada přepadli a zabili lupiči, černí ptáci tu špatnou zprávu donesli do Curychu. Natrvalo se tak dostali
do znaku města. Nakonec, i jeho název odkazuje
na dávnou minulost. Einsiedeln by se dalo přeložit jako Poustevníkovo. Nasedám na elektrokolo
a trochu toho poustevnického pocitu si vezu
s sebou. Na trase jsem totiž sám, i když obklopen civilizací, s kreditkou v kapse a doprovodným vozidlem, které na mne čeká v Lucernu.
www.prestige-media.cz | 2015
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Bern - podloubí lemované sklípky

TEMNÁ DUŠE PILÁTA
PONTSKÉHO
Dva tisíce metrů nad mořem
a tisíc šest set nad Lucernem se
tyčí dvoutisícová hora Pilatus.
Nad vrcholkem hory se za každého počasí povaluje chuchvalec mraků, i když je daleko
široko modrá obloha. Legenda
praví, že v těch mracích sídlí hodní draci. Kdysi dávno prý
nechali přenocovat zbloudilého
poutníka a ještě ho doprovodili
na cestě dolů. Jiná legenda zase
praví, že se v mracích skrývá zlá
duše Piláta Pontského, který nechal ukřižovat Krista. Ovšem to,
proč ta nebohá dušička putovala
ze Svaté země tisíce kilometrů
daleko, už žádné zdůvodnění
nemá. Hora se prostě jmenuje
Pilatus a je z ní nádherný výhled na všechna jezera, která
v kantonu jsou. Je to pohled
pro bohy. V Lucernu jsem si
pak nemohl nechat ujít nejstarší
zakrytý dřevěný most na světě
Kapellbrücke, tedy Kaplový most
spojující nové město se starým
přes řeku Reuss. Je z roku 1332,
ale zase ne tak docela. V roce
1993 ho zničil požár, a tak se
z velké části musel vystavět
znovu. Naštěstí byla zachována
veškerá dokumentace z generální rekonstrukce v 60. letech,
a tak je podoba mostu stejná
jako před staletími. Bohužel už
nešlo vzkřísit českou stopu –
6

2015 | www.prestige-media.cz

obraz císaře Jindřicha, který se
koří svatému Václavu. A proč
se jmenuje Kaplový? Název
je odvozen od kaple svatého
Petra, která stojí hned u něj.

Vždycky jsem si myslel,
že základním znakem
národa je jazyk, ostatně
učili jsme se to ve škole.
Ve Švýcarské konfederaci
neboli Švýcarském
spříseženectví (což je také
správně) je v 17 kantonech
úředním jazykem němčina,
čtyři mají francouzštinu,
jeden italštinu, tři kantony
jsou dvojjazyčné a jeden
má dokonce tři úřední
jazyky: němčinu, italštinu
a rétorománštinu. Švýcarsko
nespojuje ani jeden jazyk,
ani jedna kultura, přesto jeho
obyvatelé drží neuvěřitelně
pohromadě. Skoro se mi
chce říct, že středobodem
dnešního Švýcarska je
Federer… neměl by se spíš
jmenovat Konfederer?

ÚDOLÍ ŘEKY EMME
A EMENTÁLSKÉ SUŠENKY
Čekají mne další jezera –
Baldeggerské a Hallwilské.
Kousek od něj se skví Hallwylský
hrad z 11. století. Případné
dobývání znesnadňoval
nepřátelům impozantní vodní
příkop – koneckonců, vody
tady měli vždycky dost. No,
popravdě, nejvíc mne zaujalo,
že obec i hrad se píše Hallwyl,
ale jezero Hallwil… víte, o kolik
by naše vzdělanost stoupla,
kdybychom v našem jazyce
povolili takovou toleranci
v příčestí minulém? Co naplat,
když jedete na kole, tak do hlavy přicházejí myšlenky, které
byste jinak považovali za malicherné. Jenže jsou vyjmenovaná slova malichernost anebo
kulturně-gramatický atavismus?
Kolem Sempacherského jezera přijíždím do Huttwilu. Zdejší
pravopis zcela vyloučil tvrdou
podobu obojetné souhlásky,
takže se můžu plně věnovat
prohlídce továrny na elektrokola
Flyer a na nejnovějším modelu horského elektrokola projet
zkušební singletrekovou dráhu
v blízkém lesíku. Odtud to už
není daleko do Ementálu, přesněji řečeno do Emmental, což
je údolí řeky Emme. Přiznám
se, že sýr stejného názvu jsem
tentokrát vynechal. Cílem mé
návštěvy v této sýrové mekce
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Bern - fontánka
s praktickým využitím

byl jiný produkt potravinářského
průmyslu – sušenky Kambly,
které jsou stejně slavné jako
jejich kolega sýr. Kdysi dávno
tady bylo hodně mlýnů, tudíž
hodně mouky. A také hodně
ementálských krav, z jejichž
mléka se nejen vyráběly sýry,
ale přidávalo se i do pečení.
Manželka pana Oskara Kambly měla babičku, která doma
pekla sušenky právě z těchto
surovin. Byly jedinečné, a tak
pan Kambly v roce 1910 zahájil
jejich velkovýrobu a brzy dosáhl
světového věhlasu. Vejdete-li
do prodejny, najdete zde 100
druhů sušenek, které můžete
volně a zdarma ochutnávat.
A nejsou to jen sladká potěšení – těch je 80%, zbytek jsou
slané pochoutky. Určitě ostatně
znáte ty malé nafouklé rybičky, které pojídáme u televize.
Tak ty vznikly právě tady. Pan
Kambly II. prodal licenci a teď je
vesele vyrábějí všude po světě.
BERN – KDYSI NEJVĚTŠÍ
KANTON, DNES NEJMENŠÍ
HLAVNÍ MĚSTO
Bern je jedno z nejmenších
hlavních měst nejen v Evropě.
Má 140 tisíc obyvatel a je třetím
největším městem Švýcarska.
Byl založen ve stejném roce
jako Švýcarské spříseženectví
(1191) na skalním výběžku nad
řekou Aare. Ale abych byl faktograficky přesný – ve Švýcarsku se titul hlavní město moc
nenosí. Přesný název Bernu
je „federální město Švýcarské
federace“, a to už od roku 1848,
když krátce předtím 12. 9. 1847
Federace vznikla po 27den-

ní občanské válce. Město má
neobyčejnou atmosféru. Až
teď jsem porozuměl mému
lucernskému průvodci, který
mi předevčírem říkal, že v Bernu nikdy nezmoknu. Ne že
by tady nepršelo, ale všechny
ulice v centru lemuje podloubí.
Spočítáno, změřeno to celkem
dělá šest kilometrů. A není to
jediné lemování. Po stranách
podloubí, vlastně pod ním, vede
řada sklepů, jeden vedle druhého – ano, původně vinných
sklepů. Bernský kanton dříve
zasahoval až k Ženevskému
jezeru, jehož stráně byly už
tehdy osázeny stovkami hektarů
vinic. Dnes tyto bývalé sklípky
slouží jako galerie, kavárny či
umělecké dílny. Středem ulice
pak vede zamřížovaný kanál
připomínající skrytý mlýnský
náhon, který vždy po několika
stech metrů vyústí v ozdobnou
kašnu. Těch je v Bernu více
než 100. Celkový dojem města je však v barvě. Bern totiž
v roce 1405 téměř celý vyhořel a původní dřevěné stavby
byly postupně nahrazovány
pískovcovými šedozelenými

Bern - Einsteinův dům

budovami. Je to zvláštní,
ale právě tato šedozelenost
podobná khaki dodává městu
barevnou atmosféru a působí
uvolněným dojmem. Město
vždy přitahovalo mnoho
známých osobností. Do lázní
sem jezdil Casanova, ruská
velkokněžna Anna Fjodorovna si zde založila romantickou
zahradu, pobýval tu i Lenin,
ale tomu se prý nelíbila zdejší
knihovna, a tak se za ní odstěhoval do Curychu. No, já si myslím, že mu spíš chyběla rudá
barva revoluce a odpor zdejších
obyvatel ke kolektivismu. Zato
Albert Einstein si nestěžoval.
V letech 1903 – 1905 tady napsal Annus Mirabilis, čtyři články, které změnily názor na čas,
prostor, hmotu a energii. Vidíte,
jak je to všechno relativní…

Pokračování příště

Lucern z hory Pilatus
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Grónsko
OSTROV
SPLNĚNÉ TOUHY

Malá
ochutnávka cesty
na velký ostrov

… splníme si touhu. Jakou? Je to těžké,
lehké, nebo nemožné? Máme touhu
třeba smlsat půl kila čokolády? Lehké.
Ještě máme na výběr z různých značek,
tmavých, bílých, sladkých, výjimečně
i třeba pálivých – paprikových. Splnit
touhu po lásce je již mnohem méně snadné.
A někdy ošidné. Ale není to věc nemožná.
V našem případě to byla touha skoro
na pokraji možností. Poznat Grónsko, ten
největší ostrov světa, nejméně dostupný
a také nejchladnější, s drsným životem
v jeho přírodních proměnách, ale hlavně
v historii původních obyvatel, jejich
kultury, myšlení, až do samotné současnosti.

Už jsme v Grónsku
plných osmnáct let
S přestávkami, ve kterých jsme se vraceli do Prahy,
abychom uspořádali řadu výstav, přednášek,
besed, jak rozhlasových, tak televizních. Představit
již „naše“ Grónsko. Nyní také v naší nově vydané
knize Grónsko – ostrov splněné touhy.
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J
Alena a Jaroslav Klempířovi

Zahalte se
do závoje magické
polární záře,
a přijměte
pozvání na malé
představení
největšího ostrova
světa Grónska,
snu většiny
cestovatelů.
Bez mrazu
a větru odolného
oblečení.
Tikilluarit!
Vítejte!

aký byl výsledek? Především jsme byli nakaženi
„polárním virem“. Jste
infikováni pouze za předpokladu, že budete žít alespoň nějakou dobu mezi
Gróňany. Chápat jejich
bytí, jejich lásku k rodné,
nesmírně drsné zemi. Jejich duševno. My můžeme
v současné době konstatovat, že Grónsko se nám
stalo druhým domovem.
Do Grónska se zásadně létá.
Nejlépe z Kodaně. Červené letadlo s bílými puntíky
společnosti Air Greenlad vás
po proudu času západním
směrem zanese daleko přes
Island, přes celé území, pozůstatek doby ledové, na letiště v Kagerlussuaqu. Tam
na bývalé základně amerického letectva je ta nejdelší,
jediná runway, kde mohou
přistát obří letadla. Dále
musíte pokračovat malými
letadly. Na všechny destinace, které máte vyhlédnuté
na celém západním pobřeží
Grónska. I směrem na jih.

V Grónsku místa vzdálených
osad nespojuje žádná silnice,
lodní doprava trvá dlouho. A co

když narazíte na neprostupná
ledová pole? Na všech místech
od nekonečně dlouhého pobřeží kolem celého Grónska máte
blízko na centrální ledovec. Ten
největší na severní polokouli.
Místy mocný přes tři kilometry.
Zvrásněný, s mohutnými ledovcovými řekami, směřujícími
vždy k mohutným fjordům,
aby ukončily pouť s hlasitým
rachotem v mořských hlubinách. Ledovec prostupný jen
pro mimořádně odvážné hrdiny, riskující své životy. V lepších případech jen omrzliny.

Ilulissat, třetí největší město v Grónsku s čtyřmi tisíci obyvateli, vás přivítá již
pravou tváří Arktidy. Stačí
pohled od zálivu, nad který
hledí věž Zionova kostela. Pohled na moře, které
vždy brázdí ohromná flotila
ledových hor, někdy vysokých jako patnáctipatrový
dům. Připočítejte 4x výšku směrem pod hladinu.
O rozloze ledovcových obrů
nemluvě. Téměř všechny
pocházejí z nejproduktivnějšího ledovce na severní
hemisféře. Ilulissat Isbræ.
Ten se v průměru za den
Nuuk s kulisou hory Sermitsiaq 2014
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pohybuje rychlostí 18 metrů,
směrem k moři. Tam jsou
za silného praskání, podobného dělostřelbě, ledoví
obři vystrkováni obrovskou
silou. Takový obr z tohoto
ledovce vyplul v červenci
1909, aby po tříleté plavbě
jižním směrem dokázal svoji
neporazitelnost při střetnutí
s nepotopitelným Titanikem.
Nezapomenutelným zážitkem je jistě pro každého
plavba na malé lodi mezi
ledovými obry fantaskních
tvarů, jejichž obrysy umocňuje barevnost letního, celý
den a noc nezapadajícího
polárního slunce. Ilulissat
znamená v grónštině „ledová hora“. Dánsky bylo město pojmenováno po svém
zakladateli Jakubovi Severinovi – Jakobshavn. Psal
se rok 1741. Objevili jsme
další námi hledanou stopu po souvislosti s českými
nebo moravskými zeměmi.
Rodiče Jakuba Severina
pocházeli z Čech a následně
žili v Dánsku. Mezi barevnými domky z vyvýšených míst
je krásný rozhled až k Disko
ostrovu, který je vzdálený
přibližně 80km. Absolutně
čistý vzduch vám znatelně
přiblíží kontury i vrcholové
ledovce tohoto kulatého
ostrova. Proto Disko. Dokonalým zážitkem je cesta
do bájného údolí Sermermiut, kde se v minulosti setkávaly různé kultury Inuitů.
Ze skal je nezapomenutelný
pohled na mohutný, neustále se pohybující a hřmící
ledovec. Mnoho dalších
míst v okolí Ilulissatu nám
pomůže vstřebat „ducha
Arktidy“. Prostoru pro popis
dalších míst máme málo,
a tak se přenesme jižněji
do dnešního hlavního města Grónska Nuuku, dříve
dánsky Godthåbu. Založil
ho v roce 1728 dánsko-norský misionář Hans Egede.
Město s 15 tisíci obyvateli
je střediskem politického,
ekonomického i kulturního
života rozlehlého ostrova.

ČT 24 vesele o Grónsku

Svět knihy 2015

Grónsko

Jaký je dnešní stav ledovce Ilulissat isbrae? Pracovní průzkumný let.
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Náš cíl?
Znovu se vracet
do našeho „druhého“
domova. Dále bádat.
Vše, co poznáme,
předávat těm, co
mají touhu poznávat.
Několik řádek, co jsme
napsali pro vás, je jistě
málo. Naše osobní
poznání, příběhy,
fakta z historie,
přírody najdete
v naší nové knize
Grónsko – ostrov
splněné touhy. Knihu,
kterou doprovází
řada našich fotografií
a dokumentů,
vydalo nakladatelství
Olympia.

Na místech větrného zálivu
jsme postupem času popsali historii misií moravských
bratří, kteří po nešťastné bitvě na Bílé hoře museli tajně
opouštět vlast. Čechy a Moravu. Tak jako Jan Amos Komenský a příslušníci jednoty
bratrské. Misionáři v roce
1736 začali stavět budovu,
kterou příznačně nazvali
„Nová Morava“. Dodnes tato
budova, která v dnešní době
slouží grónské vládě jako
sídlo ombudsmana, nese původní jméno. Nová Morava.
Naše bádání nás často zavedlo do Grónského muzea
a do archivů, kde jsme vypátrali další význačnou osobu
grónské historie. Samuela
Kleinschmidta, který vytvořil
a zpracoval gramatiku a slovník grónského jazyka, jenž se
s malými obměnami používá
dodnes. Na přelomu poloviny
19. století vydával první novi-

ny, byl varhaníkem, malířem.
My jsme jej nazvali „grónským Komenským“. Právem.
Jeho výuka žáků vycházela
z pedagogiky Komenského.
Rod Kleinschmidtův pocházel z kraje kolem Potštejna!

Grónsko se
právě tak jako
ostatní svět mění.
Nejen vinou
změn klimatu.
Touha poznat vzdálený
svět se nám splnila. Poznali jsme kraj, lidi, kteří
se stali našimi nejlepšími
přáteli. Stali jsme se zajatci naší touhy po blýskajícím se ledu a po lidech tak přátelských.
V Kalaalit Nunaat – Zemi lidí.

Putování s psím spřežením. Okolí Ilulissatu.

Máte zájem o uspořádání
besedy? S naším filmem?
Informace a kontakty: www.polarnisvet.cz

Nuuk polární záře

ATLANTICKÉ
OSTROVY
A ARKTIDA
OSTROVY DALEKÉHO SEVERU
Severské ostrovy jsou naší dlouholetou
specialitou. Zdejší divoce nádherná
příroda musí vše stihnout během krátkého
severského léta, kdy jí téměř nezapadající
slunce dodává sílu pro zbytek roku.
A podobně to zde probíhá i s lidmi.
Magická atmosféra severu i vás spolehlivě
a s dlouhodobým účinkem nabije a zocelí
vůči starostem všedních dnů.

Grónsko
Asi nejkrásnější částí Grónska je oblast při východním
pobřeží, těsně pod polárním kruhem, které se přezdívá
Švýcarsko grónského pobřeží. Právě sem míří naše
turisticko-poznávací zájezdy a také jedna zimní
skialpinistická výprava pro zdatné lyžaře.

(3 druhy zájezdů)

Island
Kdo neprojel islandské vnitrozemí, nezná Island. Teprve
tady si vychutnáme krásy jeho drsné, odlehlé a obtížně
prostupné přírody, formované mocnými vulkanickými
silami za dávných věků i v současnosti. Charakter programu
je velmi pestrý, většinou nenáročný turisticko-poznávací.
V jednom z termínů je možné absolvovat i náročnější
třídenní program, jeden z nejlepších světových treků
z Landmannalaugaru do Þórsmörku.

(4 druhy zájezdů)

Špicberky
Souostroví Špicberky je jednou z nejsevernějších výsep
pevniny v Severním ledovém oceánu, pouhých 1300 km od
severního pólu. Jediné větší městečko Longyearbyen bude
naší hlavní základnou. I zde si můžete vybrat různě náročné
zájezdy od poznávacího až po náročné týdenní putování
divočinou.

(3 druhy zájezdů)

OSTROVY VĚČNÉHO JARA
V době, kdy nám počasí v Evropě obvykle moc
nepřeje, představují Kanárské ostrovy, Madeira
a Azory další ideální cíl pro vaši dovolenou.
Krásné hornaté ostrovy s proměnlivými
unikátními sceneriemi by bylo škoda
„vyplýtvat“ na pouhý pobytový koupací zájezd.
Vyzkoušejte raději naše pestré poznávací či
turisticko-poznávací programy.

Kanárské ostrovy
Vnímat toto sympatické atlantické souostroví, které je
součástí Španělska, jen jako plážovou destinaci by bylo
velkou chybou. Koupání je zde samozřejmě také příjemné
téměř v jakoukoli roční dobu, ale aktivnějším cestovatelům
nabízejí „Kanáry“ jako hlavní lákadlo především krásnou
romantickou přírodu, velmi pestrou a často překvapivě
opuštěnou.

(4 druhy zájezdů)

Madeira
Madeira, sopečný ostrov v Atlantiku, se proslavil nejen
pestrou přírodou, skvělým vínem a přátelskou atmosférou,
ale v poslední době zejména ideálními podmínkami pro
pěší turistiku podél zavodňovacích kanálů, tzv. levád.
Východiskem našeho pobytu bude Funchal, hlavní
město ostrova. Odsud budeme mikrobusem vyrážet na
jednodenní výlety, během kterých poznáme opravdu celý
ostrov v jeho bohatosti a kráse. (3 druhy zájezdů)

Azory
Azory jsou malebné sopečné souostroví ležící na půli cesty
mezi Evropou a Amerikou, uprostřed Atlantiku. S námi
navštívíte dva nejpřitažlivější ostrovy, které nám umožní
poznat nejen zdejší nedotčenou přírodu (sopečné krátery
a jezera, horké gejzíry, tajemné jeskyně, čisté pláže) ale
i malebná městečka, jejich přátelské obyvatele a místní
kulturu. Využijeme zdejší ideální podmínky pro turistiku, která
nebude nijak exponovaná, půjde o příjemné pěší výlety.

(1 druh zájezdu)

Dalších 395 zájezdů do 113 zemí
6 kontinentů naleznete v našich
nových katalozích, které vám
rádi zdarma zašleme.

www.adventura.cz

Better Everyday
www.delonghi.cz

Beroun

NENÍ VELKÉ MĚSTO,
ALE NEMOCNICI
MÁ ŠPIČKOVOU
Berounská nemocnice byla zprivatizována v roce 2007 a po letech nejistoty
a doslova chátrání se začala proměňovat v moderní zdravotnické zařízení
na špičkové úrovni. Jejího majitele ing. Sotiriose Zavalianise to stálo hodně
starostí, investice, vložené do celkové revitalizace a zásadní proměny dnešní
Rehabilitační nemocnice Beroun, dosáhly již mnoha set milionů korun.
18
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P

acienti i zaměstnanci nemocnice v Berouně dnes
mají komfortní, věcně
i odborně vybavené prostředí,
v mnohých směrech v rámci
České republiky, ale i podobných zařízení v Evropě, na té
nejvyšší úrovni. To vše v symbióze s tím nejdůležitějším
– kvalitní, odborníky zajištěnou péčí, s dobrým, vlídným
a vysoce lidským přístupem
k pacientům. Jak již sám název nemocnice napovídá,

nosným
programem
nemocnice
je léčebná
rehabilitace,
zajištěná
kvalitním
oddělením
vnitřního lékařství,

Tělocvična s přístroji - v popředí 3D Space Curl

Jeden ze dvou nadstandardních luxusních apartmánů

včetně jednotky intenzivní péče,
spolupracujícího s předními
pražskými klinikami. V nemocnici dále naleznete oddělení
následné péče a dnes již skutečně vyhlášená pracoviště
– Rehabilitační centrum a Artroskopické centrum. Zajištěno
je i široké spektrum ambulantní
péče, včetně magnetické rezonance, moderní komplement
dalších služeb a v neposlední
řadě možnost procházek a pohybové terapie v krásném parku,
který nemocnici obklopuje.
REHABILITAČNÍ CENTRUM

Ve třech
propojených
budovách nabízí
150 lůžek
včasné léčebné rehabilitace,
dále řadu specializovaných
pracovišť jak pro lůžkovou, tak
ambulantní rehabilitaci, péči klinického psychologa, klinického
logopeda a kvalitní protetickou

Jednolůžkový pokoj s kuchyňským koutkem

Vodoléčba

www.prestige-media.cz | 2015

19

provozovnu. Rehabilitační centrum
v Berouně úzce spolupracuje s řadou
pražských klinik, podílí se na některých
významných projektech a je akreditováno pro výuku v oboru. Jeho lékaři,
fyzioterapeuti, ergoterapeuti i další
zdravotnický personál poskytují všechny formy medicínské rehabilitace jak
pro hospitalizované, tak ambulantní
pacienty s širokým spektrem diagnóz.
Mimořádně kvalitní a moderní je veškeré vybavení, včetně kineziologické
laboratoře, vodoléčby s dvěma bazény, dvou tělocvičen, z nichž v jedné
je řada přístrojů, jaké ve většině podobných zařízení u nás nenaleznete.
Například diagnostické a terapeutické
stroje DAVID, stacionární cvičicí věže
či špičkový přístroj 3D SPACE CURL,
umožňující třídimenzionální cvičení.
Součástí tělocvičny je i tzv. kardiozóna,
sestavená z řady speciálních přístrojů,
v odpočinkové části například suché
masážní vany VELUS JET a řada dalšího
vybavení, splňujícího ty nejvyšší nároky
na moderní rehabilitaci. Hospitalizovaní
pacienti jsou ubytováni v jedno- až třílůžkových pokojích s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením, moderními
polohovacími postelemi od firmy patřící
ke světové špičce, s televizorem a možností připojení na internet. Některé jednolůžkové pokoje mají navíc kuchyňský
kout a balkon s krásným výhledem. Pro
nejnáročnější klientelu jsou pak připraveny dva prostorné rezidenční apartmány s luxusním, designovaným vybavením do posledního detailu. Všechny

příchozí pak jistě osloví i krásný
interiér, připomínající mořský
břeh, ve zdejší jídelně pro pacienty a nemocniční kavárně.
ARTROSKOPICKÉ CENTRUM
Artroskopické centrum berounské nemocnice, jako ambulantní pracoviště zajišťující tzv.
jednodenní péči, získalo velice
brzo po svém vzniku v roce
2008 vysoké renomé a dnes je
vyhledáváno pacienty prakticky
z celé republiky. Je svým způsobem unikátním pracovištěm
jak díky špičkovému vybavení,
používání nejmodernějších
materiálů a rozsahu nabízených
služeb (garantuje kompletní
artroskopickou operativu), tak
péči organizované podle vzoru
špičkových světových zdravotnických zařízení, poskytované
zkušeným týmem lékařů II. Ortopedické kliniky Univerzity
Karlovy Fakultní nemocnice Praha – Motol. Disponuje kvalitním
moderně vybaveným lůžkovým
zázemím. Oproti mnoha jiným podobným zařízením mají
jeho klienti obrovskou výhodu
v přímé návaznosti na Rehabilitační centrum nemocnice.

Rehabilitační nemocnice v Berouně má
smlouvy se všemi zdravotnickými pojišťovnami
a pacienti zde hradí pouze některé zdravotními pojišťovnami nehrazené služby a ty,
které jsou spojeny s poskytováním nadstandardu. Není tedy vlastně překvapivé, že
do nemocnice stále dochází řada pochvalných dopisů a mailů, v nichž zdejší pacienti
péči, vybavení, přístup zdravotnického personálu a mnohé další vysoce kladně hodnotí.

Bližší informace: www. nemocnice-beroun.cz

Vlasta Dolejšová, mluvčí Rehabilitační nemocnice Beroun

světem
10. výročí Absolutum Boutique Hotelu

LETEM

S JIRKOU KOLBABOU
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... proběhlo nad naše
očekávání. Jsem
zaměstnanec hotelu
již deset let, nepracuji
na PR ani jsem nikdy
nepsala žádné články, ale
teď jsem přijala výzvu
zhodnotit tento výjimečný
večer a těm, kdo nebyli
přítomni na korporátním
večírku, přiblížit
jedinečnou atmosféru.

V

ečerem provázel Jiří
Kolbaba, světoznámý
cestovatel a fotograf,
který vnesl do večera život,
pestrost a perfektní zábavu.
Je to báječný vypravěč, ale
hlavně člověk, který je s hotelem úzce spojen. Jeho obrazy zdobí interiér Absolutum
Boutique Hotelu, za což mu
velmi děkujeme a věříme, že
i nadále budeme moci hostit
jeho cestovatelské zážitky.
Pro tento večer byli vybíráni
korporátní klienti z nejužších
řad, kteří znají a hlavně mají rádi
hotel Absolutum. Jejich klienti
sem během roku jezdí na obchodní cesty a mají v nás velkou
důvěru. Důvěru, kterou jsme
budovali deset let, a můžeme
s čistým hotelovým srdcem
říci, že jsme ji u mnohých firem
získali a budeme ji prohlubovat
i nadále. Slavnostního večera
se zúčastnilo sto osob, takže
účast opravdu nebyla malá.
Prostory se krásně vyplnily
a hosté se tak mohli v průběhu
večera nejen seznámit, ale také
si vyměnit kontakty či poznat
nové potenciální partnery.

Fresh restaurant
Salut připravil
ojedinělý
a tematický
večerní raut.

Všichni tak mohli ochutnat
speciality z celého světa a připít si kvalitním vínem od našeho významného dodavatele.
Večer se nesl v duchu letem
světem, takže hosté ochutnávali jídla, poslouchali hudbu
a zhlédli fotografie Jirky Kolbaby
z nejrůznějších zemí v konferenčních prostorách Max, které jsou nově vybudovány pro
účely korporátní klientely.
Večer probíhala prohlídka nových pokojů typu Junior Suite
a Deluxe provoněných dřevem
a s cihlovým obložením. Hotelové prostředí je velmi specifické
a výjimečné. Nahrazuje hostům
svým způsobem domov a návrh
těchto pokojů splnil přesně tento pocit. Cílem našeho hotelu
je, aby se host cítil jako doma
a měl nejen osobní přístup, ale
také absolutně pohodovou atmosféru, která začíná již na recepci při příjezdu do hotelu.
Proslov jednatelky Věry Babišové, majitele Juraje Málika a ředitele hotelu Tomáše
Novotného nesměl chybět,
a proto obohatil večer.

Celým večerem nás provázel jednočlenný sebesmyčkovací orchestr Tomáše
Reindla, který se do atmosféry cestování s Jirkou
Kolbabou nesmírně hodil.
Dle fotek a zábavy byli hosté nadměrně spokojeni.

Korporátní
večery se snažíme
organizovat
pravidelně,
abychom vedle zájmu o naše
stálé hosty a partnery ukázali i to, že v našem hotelu to opravdu žije a že jsme
tým, který neustále pracuje
na zdokonalování služeb.
Těšíme se na další setkání, které
plánujeme na jaře 2016.

Tým Absolutum
Boutique Hotelu
(www.absolutumhotel.cz)
www.prestige-media.cz | 2015
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hry
CFO CLUB:
I. CFO SPORTOVNÍ
MANAŽERSKÉ

Chateau St. Havel

K

lub finančních ředitelů
uspořádal dne 19. srpna
2015 I. CFO sportovní manažerské hry
v prostorách Chateau
St. Havel. Sportovnímu
klání předcházela diskuse
na téma „Jak nebýt otrokem
techniky, ale techniku využít pro zdravý životní styl“. Na klíčové otázky, které zaujaly finanční
ředitele z téměř čtyřiceti společností v České
republice, odpovídali pánové Petr Vyhnálek,
Partner ve společnosti TEAM CZ, a prof. Libor
Vítek, lékař a autor aplikace Sport Vital.

Poté následovaly čtyři disciplíny, ve kterých se
postupně utkaly čtyři skupiny finančních ředitelů.
Jednalo se o lukostřelbu společně s mistrem
České a Slovenské republiky panem Martinem
Polakovičem, odpal na ostrovní jamky, putting
a jízdu na statickém kole pro Nadaci ČEZ.

Dean Brabec (Prezident Klubu fin. ředitelů a Managing
Partner CEE Arthur D. Little)

Martin Novák (ředitel divize finance Skupiny ČEZ
a místopředseda představenstva ČEZ, a.s.),

Účastníci her vyšlapali částku 48 774 Kč, kterou
předala Nadace ČEZ paní Lucii Sochůrkové
z Nadace Rozum a Cit. Na závěr večera byla připravena fireshow, ochutnávka vín od společnosti
IFC Food a skvělý catering Chateau St. Havel.

Dean Brabec (Prezident Klubu fin. ředitelů a Managing
Partner CEE Arthur D. Little)

Zleva Martin Novák (ředitel divize finance Skupiny ČEZ
a místopředseda představenstva ČEZ, a.s.), Lucie Sochůrková
(zástupkyně Nadace Rozum a Cit), Adriana Semorádová
(zástupkyně Nadace ČEZ)

24
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Večerní program Fireshow

6.ročník
PREZIDENTSKÉHO
CFO GOLFOVÉHO
TURNAJE
Již tradičně se konal 9. září v prostředí
Golf Parku Plzeň – Dýšina. Absolutním
vítězem a držitelem putovního
poháru Klubu se stal Jan Schöpp
ze společnosti scanservice a.s.

Prestige Life Style

Zleva Dean Brabec (prezident Klubu fin. ředitelů a Managing
Partner CEE Arthur D. Little), Jan Schöpp (scanservice a.s.)

Zleva Roman Bartuška (M.B.A. Empire LTD.), Martin
Herrmann (RWE East, s.r.o.), Dean Brabec (prezident Klubu
fin. ředitelů a Managing Partner CEE Arthur D. Little), Beáta
Baníková (SOHO restaurant)

V

e středu 9. září 2015 přivítalo plzeňské
golfové hřiště Golf Park Plzeň – Dýšina
6. ročník Prezidentského CFO golfového
turnaje. Šedesátku finančních ředitelů přivítalo skvěle připravené hřiště a pár kapek deště
se rychle proměnilo ve slunečnou oblohu.
Na turnaji bylo již tradičně představeno několik vložených soutěží. Nejlákavější výhry bylo
možné získat v případě zahrání Hole-in-One
– na jamce č. 4 to byla televize Bang & Olufsen
z limitované edice v růžovém zlatě a na jamce č. 15 postel od společnosti Hästens.
Každoroční očekávanou výzvou pak byl „přestřel prezidenta“ na jamce č. 10. Každý, kdo
přestřelil drive prezidenta CFO Clubu Deana
Brabce, získal balení golfových míčků Titleist
Velocity věnované společností Arthur D. Little.
Longest drive zvládl z mužů tentokrát nejlépe Radek Mašík a z žen pak Petra Peštálová.
Nejblíže k jamce č. 11, kde byla vložena soutěž „nearest to pin“, se dostal Rastislav Vašica.

Zleva Radek Mašík (Máša agency), Jiří Horák (Máša agency),
Petr Orálek (Economia, a. s.), Aleš Krátký (WORLDBRIDGES SE)

Zleva Rastislav Vašica (BOHEMIA SEKT, s.r.o.), Marek Nový
(PRO GPA), Marek Huml (Stanton Chase International)

Partnery těchto dvou vložených soutěží byly společnosti Galard, ČIANEWS, Laboratory a vinařství
Baloun. Na jamce č. 8 bylo připraveno občerstvení
s jihoamerickým nádechem –uruguayské víno
a grilované hovězí steaky Vacio Grande připravené
společností IFC FOOD. Příjemnou atmosféru
završila módní přehlídka společenských šatů
Tamsin London a značkového spodního prádla,
kterou pořádala společnost Máša agency.
Více na stránce turnaje www.cfoclub.cz

Zbyněk Solecký (RWE Energie, s.r.o.)
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NEJKRÁSNĚJŠÍCH
HOTELOVÝCH
BAZÉNŮ
RAKOUSKA

Vyrážíte-li na krátkou dovolenou do Alp, nezapomeňte kromě lyží na plavky. Plavat
naznak a vychutnávat si zasněžené vrcholky hor patří k vrcholným zážitkům
zimní dovolené. Některé bazény jsou tak krásné, že se vám z nich ani nebude chtít
vylézt. Ty nejlepší vybrali odborníci ze sdružení Best wellness hotels of Austria.

Resort Stock: Bazénový maniak
S výhledem na Zillertalské údolí prohánějí svá těla plavci v resortu
Stock pod ledovcem Hintertux. Zde si můžete vybrat mezi
venkovním relaxačním a sportovním bazénem. Je tu ovšem také
solný bazén, horské jezírko, vířivky a dětské bazény. Vyhřívaná
sportovní pětadvacítka je však naprostou senzací a nadšeni budete
také stylovými saunami Ladies Spa, které jsou určeny speciálně pro
ženy, další jsou rodinné a zvláštních rituálů si užijete v Kelosauně.

Mohlo by se hodit
Plavání je skvělé a zdravé!
Jen málo kondičního cvičení může soutěžit
s plaváním a jeho přínosem pro kardiovaskulární
systém a svaly kolem páteře. Plavání posiluje
více svalových skupin najednou, spalujete tolik
kalorií jako při jiných aerobních sportech, a to
bez rizika poranění svalů, kostí, šlach a kloubů.
Více informací: www.bestwellnesshotels.cz.
Jakékoliv další dotazy ráda zodpoví
Natascha Kames
natascha.kames@kames-media.at
Tel.: +43 6991 2193783
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Hotel Schalber: Bazén jako součást přírody
Mnohé alpské hotely dnes už vědí, že bazény a vířivky jsou nesmírnou přidanou hodnotou, a předhánějí
se v tom, kdo nabídne hostům atraktivnější koupání. Módním „the must“ se také v posledních letech
staly tzv. infinity pools, jejichž hladina vypadá nekonečně, jako by se rozlévala do okolní přírody
a byla její součástí. Jeden z nejkrásnějších výhledů na svět alpských hor nabízí bezpochyby infinity
pool ve wellness hotelu Schalber na sluneční terase v tyrolském středisku Serfaus v nadmořské
výšce 1400 metrů! V tomto sportovním bazénu máte pocit, že doplavete až k vrcholům…

Hotel Theresa: Z vířivky do ráje
Dole v údolí v městečku Zell am Ziller se nachází hotel Theresa, kde si i ten nejnáročnější požitkář přijde
na své: perfektní hotelový komfort, neuvěřitelně lahodná kuchyně a od letošního roku vyhřívaná pětadvacítka
– a nejen ta, nechybí tady ani další luxusní venkovní a vnitřní rodinný bazén. K dispozici je zde fajnšmekrům
– díky svému dech beroucímu výhledu na Zillertalské Alpy – jedna z nejpopulárnějších vířivek Evropy.
28
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Larimar: Blaho pod vodou
Hotel Larimar v rakouském Stegersbachu nabízí wellness, kterým chce spojit východní a západní léčivé
a terapeutické techniky, a smysly svých hostů tak polechtat na maximum. Nechybí termální lázně,
vyhřívané venkovní i kryté bazény s masážními tryskami, nejrůznější hydromasážní lavice, vodní chrliče,
saunová zóna i relaxační oázy. Za zmínku však stojí zejména vnitřní bazén, jehož vodu má čistit vzácný
polodrahokam, a když tady položeni na dvou nadnášejících „nudlích“ ponoříte uši pod vodu, můžete
meditovat: po celý den zní pod hladinou ta nejlepší meditační hudba i povzbuzující mantry.

Legendární jezerní koupaliště
Koupání v jakémkoliv ročním období v horském jezeře je věcí zcela unikátní. A vy si tento sen můžete splnit
na Turracher Höhe, v nadmořské výšce 1763 metrů, kde se nachází jedinečné vyhřívané jezero See-Bad – vlastně
jeho část u hotelu Hochschober. Průzračná křišťálová voda by v něm byla normálně ledově studená, tady
však má příjemnou teplotu kolem 30 °C. Díky jedinečnému patentovanému systému ohřevu si mohou hosté
hotelu Hochschober v jezeře zaplavat celý rok, s výhledem na nádhernou horskou kulisu samozřejmě…

www.prestige-media.cz | 2015

29

Pohodová
ATMOSFÉRA
STŘEDOMOŘÍ
V BUDĚJOVICÍCH

Prestige Life Style

Při procházce
po českobudějovickém
náměstí, jednom
z největších čtvercových
náměstí střední Evropy, se
raději obloukem vyhněte
pověstnému bludnému
kameni. Může se vám
totiž stát, že jak praví
pověst, nejen netrefíte
domů, ale mohli byste se
připravit o kulinářský
zážitek v podobě návštěvy
restaurace Olivier. Ta
se už třetím rokem řadí
po bok turistických cílů
metropole jižních Čech.
Již od svého otevření se restaurace Olivier zaměřuje na italskou
a francouzskou kuchyni. Atmosféra Středomoří na vás dýchne
hned při příchodu, útulné prostory dají zapomenout na starosti všedního dne a umocní tak
nerušený chuťový zážitek. Ten
vám nezkazí ani zápach cigaret,
celá restaurace včetně rozlehlé zahrady je totiž nekuřácká.
Pokud cestujete s dětmi, určitě
vám přijde vhod dětský kout,
který je součástí interiéru i zahrádky. Na své děti tak uvidíte
a zároveň se v klidu najíte.
Původní složení, postupy výroby a použité technologie
při výrobě tradičních jídel jsou
pro Olivier klíčové. Právě tato
konstelace zaručuje, že podávaná jídla si můžete vychutnat
v kvalitě, na jakou jste zvyklí
v oblastech, odkud pocházejí.
Aby byla zachována autentičnost, pečlivě vybrané suroviny
putují do restaurace tou nejkratší možnou cestou přímo
od výrobců. Kvalitu podávaných
jídel pak zajišťuje kompetentní personál včetně kuchařů ze
zahraničí. Právě čerstvé suroviny
a pestrá kuchyně jsou základní
filozofií podniku. Výběr sezonních potravin, které jsou typické
pro dané roční období, zabez-

pečí, že se na talíř dostanou
ve chvíli, kdy chutnají nejlépe.
To, že se skutečně setkáte se
špičkovou gastronomií, potvrzuje
vítězství v soutěži Mattoni restaurace roku v Jihočeském kraji
za loňský rok a obhájení titulu
v roce 2015. Letos navíc přibylo
ocenění pro nejlepší mimopražskou restauraci. Olivier také
přitahuje pozornost food bloggerů, jako je Romana Motlová a její
„Na skok v kuchyni“, nebo projektu „Gastromapa“ Lukáše Hejlíka.
Chutnalo vám v restauraci a rádi
byste obdobnou pochoutku

zkusili připravit doma? Zastavte
se v obchůdku, který je součástí
restaurace, a nakupte suroviny,
které v Olivieru používají při
výrobě jídel. Domácí dušené
šunky, masové teriny, čerstvé
těstoviny a omáčky, vývary,
marmelády a čerstvé pečivo –
to vše můžete nejdříve ochutnat
a následně si odnést domů.
Mohli bychom napsat ještě
mnoho, ale slova nikdy nenahradí chuť skvěle připraveného jídla, sklenku dobrého vína
a perfektní servis. Zastavte se.

www.olivier-restaurace.cz
www.prestige-media.cz | 2015
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pivovar
RODINNÝ

V PRACHATICÍCH

obnovil vaření piva v tomto městě na prahu Šumavy.Spolu
s výbornou kuchyní je příjemným zpestřením a námětem na výlet.

Prestige Life Style
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Příroda
NA KAŽDÝ PÁD

Plamenaci_07_180x190_oil_canvas
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Už jako malá ráda
malovala a v první třídě
si řekla, že bude malířkou.
Je to podle ní dar od Boha
a tak nebylo na výběr.
Vyrůstala v přírodě,
a když byla ještě miminko
v kočárku, hlídali ji
prý na louce mufloni.
Není tedy divu, že jejím
hlavním motivem a láskou
je příroda, lesy, krajiny,
louky, velebná krása kolem
nás. Obrazy a kresby
malířky Jitky Nesnídalové
můžete i vy obdivovat
už od září v Galerii
sv. Jan na Slapech.
Jste srdečně zváni!

S

tudovala klasickou
malbu na vysoké škole u prof. M. Rittsteina
a prof. Z. Berana a intermediální
obor u prof. M. Knížáka. Posledně jmenovaný muž ji také
na prestižní školu přijal. U něj
školu zakončila závěrečnými
zkouškami a pracemi, a proto, jak sama říká, nedá na Milana Knížáka dopustit.
Co vám škola dala a co vzala?
„Na základní škole jsem byla
ve výběrové třídě s rozšířenou
výukou jazyků, to bylo dost
pestré, střední škola mě zbavila stresu a pocitu být ve všem
nejlepší a dala mi možnost
věnovat se hlavně malbě. Vysoká škola mi dala svobodu,
osobnosti a přátele do života. Školy mi vzaly asi pouze
roky, ale tak už to chodí .“

Kdy a kde jste poprvé vystavovala?
„Tak to bylo v jedné vesnici
nedaleko Jindřichova Hradce, chodila jsem na základní
školu a díky maminčině kamarádce jsem měla jeden obraz
mezi umělci z jižních Čech!“

Jitka Nesnídalová
Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze.
Zabývá se malbou, která je často propojena s objekty.
Vítězka soutěže pro mladé umělce do 35 let v kategorii
malba a finalistka několika dalších soutěží:
• Essel Award – Národní galerie v Praze
• Leinemann-Stiftung – Berlín
• Ars kontakt, Seat emocion, Loreal design...
• Je také zastoupena ve francouzské sbírce
společnosti CFDT, Clarion a soukromých sbírkách.
• Působila na stážích na salzburské Summer Academy a londýnské
Middlesex University a v německém Schwandorfu.
Pravidelně vystavuje v Čechách i zahraničí.
Mezi poslední výstavy patří:
2015 Přes kameny ke hvězdám, Galerie Lapidárium, Praha
2014 JIN, Galerie Caesar, Olomouc
2014 Freudental Show 2, Galerie Freud & Thal, Bruntál
2012 Winter mix, Artspace 109, Washington USA,
2012 Tři osobnosti, Villa Baruchello ,Porto Sant‘ Elpidio, Itálie
2010 Regeneration – Paříž
Samostatné výstavy:
2012 JIN – LACRIMA – Galerie 21. století, Praha
2010 Vzpomínky – galerie Peron, Praha
2010 Letní město – (A)Void Gallery, Praha
Mezi její realizace patří také zapůjčení 60
obrazů do filmu Martin a Venuše
(premiéra březen 2013, režie M. Chlumský) a návrh ceny GRYF
Supply Chain Award, která se předává od roku 2008.
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Jak byste sama sebe (tedy své tvoření) charakterizovala dvěma větami? „Osobitá realistická malba propojená
s přímou empirickou zkušeností autorky.“Tak to zní náramně vědecky, ale je to naprosto přesné – holka, kterou
hlídají divoká zvířata, která má oči jen pro přírodní krásy kolem nás a která dokáže namalovat krajinu ve všech
ročních obdobích tak, že vám při pohledu na její plátna
připadá, že cítíte les a slyšíte foukat vichřici, prohánějící
se mezi holými větvemi stromů… to je přesně Jitka Nesnídalová. Stačí postát chvíli před jejími obrazy, přivřít
oči a zaposlouchat se do tiché řeči jejích děl… Jitka ale
nemaluje jen přírodu, na jejích obrazech najdete i zpodobnění měst anebo portréty lidí a věcí kolem nás.
Kde se berou nápady? Pozorujete svět a lidi kolem
sebe, a když vidíte třeba něco v televizi nebo v tramvaji, řeknete si, hm, to by bylo zajímavé rozpracovat?
„Přesně tak, ale musí se to týkat mé osoby a dlouze o celkovém výrazu přemýšlím. Když se to povede,
vznikne hezká série obrazů, které do sebe zapadají.“

BOTY OBYČEJNÉ 135x150 olej

Máte výtvarné sny?
„Pokud jde o sny v pravém slova smyslu, zdají se mi nádherné obrazy, abstraktní i konkrétní, ale
nikdy je nestihnu namalovat, protože usnu a ráno
si je nepamatuji. Můj sen je udělat dobrou uměleckou práci, abych na tomto světě nebyla zbytečně.“
Má vaše práce nějaké specifikum?
„Pracuji olejovými barvami, což je velká klasika, ale
dnes v rychlé době dává hodně umělců přednost akrylu. Pokud můj obraz nemá několik vrstev, které tvoří
výsledný odstín a hloubku, nejsem spokojená, opačnou polohu akceptuji, pouze pokud má být prioritním vyjádřením výraz. Na mé práci mě baví to, že mě
stále překvapuje a stále se v ní zlepšuji a zrychluji.“

MUSEUM OF ART TEL AVIV 100x140

Jaká díla jste vybrala na slapskou výstavu?
„Protože hodně cestuji, vybrala jsem z každé země,
kde jsem za poslední dva roky byla, jeden obraz.“
Čím vás zaujal prostor golfového hřiště a je
pro vás tahle výstava něčím zvláštní, jiná?
„Na golfu jsem ještě nevystavovala, výstava se mi zdá komornější a relaxační tím, že je dál od městské zástavby
a v krásné zeleni. Inspiruje mě také doporučit toto místo kolegům sochařům, pro které je galerie i její okolí ideální díky velké ploše a krásnému prostředí.“

VLAK 100x140

A poslední otázka – jak relaxuje malířka?
„Relaxuji cestováním a malováním .“
Jitka Nesnídalová je žena činu, po skončení slapské výstavy
chystá další expozici a k její velké lítosti musela odmítnout
účast na prestižní benátské exhibici, kam byla vybrána jako
jediná Češka. Bohužel se jí termín výstavy a instalace kryje
s jejím pracovním pobytem v Berlíně. V srpnu můžete její
díla obdivovat také na samostatných výstavách v Trutnově
v Galerii Uffo, v září pak v Plzni a v Praze. Relax a odpočinek tedy určitě bude tato mladá nadaná žena potřebovat. Přejeme jí hodně inspirace na jejích cestách!
38
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ART SPACE TEL AVIV 160x120
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LILIE 100x130
OCENÁRIO 100x140

REBECCA 100x130
PLAMEŇÁCI V ZELENI 50x35

TATE TYRKYS OP 100x130

41_1982 72x53
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Kiting

KDO TO NEZAŽIJE
NA VLASTNÍ KŮŽI,
NEVÍ, CO MÁ
ZA MOŽNOSTI…

Iveta Minářová
Něco o mně… Kitingu jsem se začala věnovat v roce 2003,
kite instruktorkou jsem od konce roku 2005, od roku 2007
vedu instruktory a organizuji kite kurzy v několika destinacích
v Česku i zahraničí. Nyní působím v Česku, Německu, Řecku,
dříve také v Polsku, Egyptě a na Kapverdských ostrovech.
Sama jsem v těchto destinacích několik let vyučovala a dnes
ještě stále občas učím, abych co nejlépe navázala techniku
kurzů na potřeby zákazníka. Mám téměř deset let zkušeností
v oblasti výuky powerkitingu v různých podmínkách, metody
profesionální výuky jsem studovala od zkušených světových
lektorů a jezdců. Vydala jsem několik příruček postupů výuky
snowkitingu, landkitingu a powerkitingu. Denně jsem ve styku
s instruktory a klienty, od kterých stále čerpám inspiraci
k dalšímu rozvoji. Jsem spoluautorkou publikace Kite manuál
zaměřené na výuku powerkitingu od základů až po jízdu.

Kiting - za
pomoci draka
taženi po vodě,
sněhu i zemi
Princip tohoto sportu je
jednoduchý. Z vybavení
potřebujete draka a nějaké
to vozítko v podobě boardu
na vodu či sníh, travních
i zimních lyží, koleček nebo
bruslí. No a pak to nejdůležitější
– vítr. Za pomoci síly draka
jste taženi po vodě, zemi
nebo sněhu. Ale můžete se
ocitnout i několik desítek
metrů ve vzduchu. To záleží
na zkušenostech, věku
i osobních preferencích,
na tom, co od tohoto sportu
očekáváte. Pro někoho je to
klidná nerušená jízda, pro jiného
adrenalin vysoko v oblacích.

Prestige Life Style

Kdo naplno okusí kouzlo
kitingu, ten mu jednoznačně
propadne. Teď nemluvím
o těch, kteří si tento úžasný
sport pouze vyzkouší
na jednom kite kurzu, ale
o lidech, kteří i po kurzu
pokračují, zdokonalují
se, jezdí, a teprve potom
poznávají, jaké možnosti
tento sport doopravdy
skrývá. Tady už nejde
jen o to jezdit na vodě,
zemi či sněhu. Kiting
je životní styl, vášeň,
adrenalin a neuvěřitelná
svoboda pohybu.

J

en si to představte… pobřeží se vám vzdaluje, lidé
se zmenšují v dáli a hluk
ustává. Nastává neuvěřitelné ticho. Jste tam jen vy, drak
nad hlavou a malá deska, která
vás nese nad hladinou moře.
Cítíte vyrovnanost, svobodu,
klid. Najednou nevíte, jestli se
vůbec chcete otočit a jet zpět
k rušné pláži plné povalujících

42
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se lidí, protože vás ta volnost pohlcuje stále víc a víc.
Nakonec se sice vrátíte, ale
víte, že se kdykoli do této
oázy klidu můžete vydat znovu. Nedojde vám benzin ani
hodinový kredit, nemusíte si
rezervovat hřiště nebo platit
za to, kde chcete kiting zrovna provozovat. Vidíte prostor
a prostě jedete… Stačí, aby vám
foukal vítr, a kdekoli na světě
budete, už vás nic nezadrží.
I já jsem tomuto sportu zhruba před dvanácti lety propadla. V té době slovo kiting
znala v České republice jen
hrstka lidí. A nemohu říct, že
jsem si prošla jednoduchými začátky. Tehdy tento sport
téměř nikdo neuměl, natož
aby existovaly kite školy, kde
byste se to mohli naučit. Ale
kdo ustojí první nezdary a vytrvá, najde koníček, který už
jen tak něco nepřekoná.
Pokud tedy o kitingu uvažujete
i vy, kite kurz rozhodně navštivte. Ať už je váš cíl si sport
jen vyzkoušet nebo se do něj
opravdu ponořit. U obou variant
je to nejjednodušší, nejlevnější
a zároveň nejbezpečnější cesta,
jak tento skvělý sport okusit. Vý-

uková technika kurzů je v dnešní
době velice propracovaná, kite
vybavení bezpečné a jednoduché na přípravu, kite instruktoři
ostřílení dlouhodobou praxí. Mimo kurz byste jen těžko
sháněli vybavení, na kterém
byste se sami učili jezdit, nebo
sháněli informace, jak se drak
vůbec ovládá. A ani jedno by vás
nepřipravilo na situace, které
jako začátečník nedokážete
předvídat. Na rozdíl od vás je instruktor vždy o krok před vámi.
DNES JSME NEJLÉPE
HODNOCENOU KITE ŠKOLOU
V ČR
Netrvalo dlouho a kite školu
jsem založila se svým společníkem a dlouholetým kamarádem
v květnu roku 2004. Jako škola,
která je na trhu již jedenáct let,
toho máme hodně za sebou.
V podstatě vše začalo tak, že
jsme chtěli pomoci dalším lidem, kteří jsou ve stejné situaci,
v jaké jsme byli my. Neumí to,
neví jak začít, nemají vybavení.
Dnes už víme, co jsou ty „nej“
kajtové vychytávky, a kromě
toho máme největší nabídku kite
kurzů v ČR. Víme, že instruktor
dělá celý kurz, a proto si je velmi
pečlivě vybíráme. A myslím, že
i díky tomu jsme dnes nejžádanější českou kite školou.
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Co je
při výběru
kite školy
důležité?
•

Ne každý je „vyvolený“, který se dopracuje až k slastnému
pocitu svobody, kdy se bez obav proháníte po vodě, zemi
nebo skáčete několik metrů do výšky. Cítíte adrenalin
proudící celým vaším tělem, zažíváte volnost pohybu kdekoli
na světě, kde se právě nacházíte, neomezeni hranicemi,
sjezdovkami, kopci. To vše je ve zkratce KITING.

NENÍ LEPŠÍ ODMĚNY
NEŽ UZNÁNÍ NĚKOHO,
KOMU JSTE POMOHLI
Čas od času mi přijde osobní
mail s poděkováním od někoho, komu jsem pomohla
svými INFO TIPY, které nabízím na stránkách kite-skola.
cz ke stažení zdarma. A z toho
mám opravdu radost.
KITING JE PŘECE ZÁBAVA,
ZVLÁŠŤ KDYŽ JDE O ZÁŽITEK!
Kolik mě to kdysi stálo sil a týdnů strávených s kitem nad
hlavou… A dnes? V kite kurzu se průměrně nadaný žák
potřebnou techniku na vodě
naučí za 3 dny až týden. Investice do kurzu začíná
na zemi od 990Kč. Za skvělý
třídenní kurz na vodě zaplatíte pro představu 6490Kč.

jak dlouho je firma
na trhu (vaše jistota,
že nejde o podvodníky
nebo lidi bez praxe)
• zda má firma licenci
nejen k výuce, ale
hlavně ke školení svých
lektorů (toto oprávnění
má na kiting jen pár
lidí v republice)
• reference lidí, kteří
už nějaký kurz
navštívili před vámi
Nejdůležitějším úkolem kvalitní
kite školy je nabídnout lidem
takové služby, vybavení,
instruktory, podmínky i lokality,
aby se cítili opravdu dobře.
Jinak bude kite kurz to první
a poslední, co zrealizujete. A to
by byla velká škoda. Kite kurz
by měl být jen startem do světa
kitingu a dveře by se měly
teprve otevřít. Proto často
říkáme, že „u nás to kurzem
nekončí, ale naopak začíná“.

Nemusíte totiž hned vyrazit
do Brazílie, stačí i taková Rujána
v Německu, kde najdete jak solidní počasí, dobré ceny, nespočet možností co dělat v bezvětrných dnech, tak i skvělou
statistiku větrných dní za rok.
U tohoto sportu je potřeba si
uvědomit, že vítr nefouká každý
den, že je lepší si čas rozplánovat
na více koníčků, které v dané destinaci můžete provozovat. Například jeden den se věnovat rodině,
přítelkyni, kamarádům, vyrazit
na výlet a dny, kdy fouká, využít
pro výuku kitingu, adrenalin i psychický odpočinek. Pak odjedete
s velkým úsměvem na tváři.

Iveta Minářová,
kite-skola.cz
www.prestige-media.cz | 2015
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Tatra
a Prague
INTERCUP
FESTIVAL
Text a foto: Jiří Hladík

Když jsem se na počátku
roku 2014 setkal s hlavním
organizátorem Prague
Intercup Festivalu, porotcem
světových soutěží arabských
plnokrevných koní panem
Jaroslavem Lacinou, začali
jsme společně vymýšlet, jak
propojit krásné koně s krásnými
historickými automobily.
Vše dobře dopadlo a už naleštěná Tatra 87 s českou a britskou
vlajkou vyráží směr Ruzyně – letiště Václava Havla
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A co teprve, když v jedné
z přestávek vystřídaly tyto
krásné automobily soutěžící koně a defilovaly uprostřed
arény, aby přivezly jednotlivé
členy mezinárodní poroty!

Charlie Watts si prohlíží krásnou Tatru 87

A

první víkend v září 2014
už jsme s partou nadšenců sdružených kolem Tatra Veterán car klubu
Semily, pod vedením jeho
předsedy Petra Štěpána,
uspořádali malou výstavu
historických vozidel Tatra
přímo na Císařském ostro-

A už nasedá na sedadlo spolujezdce
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vě, před vstupem do haly,
kde se odehrávala celá soutěž Prague Intercup 2014.
Lidé se přišli podívat na nádherné koně, ale úžasnou atmosféru této skvělé akce
dotvářela i krásná stará auta
vyrobená v České republice.

V letošním roce jsme chtěli v této započaté spolupráci
pokračovat a tentokrát představit účastníkům festivalu
International Arabian Horse
Show 2015 historické automobily Porsche, které mají také
své kořeny v České republice (pan Ferdinand Porsche
se dokonce narodil v Liberci,
kde absolvoval i střední školu). Ale protože pražská akce
termínově kolidovala s Porsche Festivalem v Liberci, kde
se sjíždí sběratelé a fandové těchto automobilů nejen
z České republiky, ale i Evropy,
museli jsme najít jiné řešení.
V tu chvíli jsem oslovil známého
sběratele veteránů a organizátora i účastníka mnoha veteránských akcí pana Jana Úředníčka
z Prahy, zda by mohl v letošním
roce vystavit dva své vzácné
kousky, a to Tatru 87 a Tatru 600
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Tatraplán. Oba automobily mají
totiž stejně jako většina vozů
Porsche z této doby vzduchem
chlazený motor umístěný vzadu.
Jan Úředníček souhlasil, že
přijedou s oběma vozy, Tatru 87
bude řídit on a s Tatraplánem
přijede jeho manželka Věra.
A tak se 6. září ráno setkáváme
společně na Císařském ostrově
a obě naleštěné Tatry – černou
Tatru 87 a stříbrný Tatraplán –
parkujeme před halou, kudy
přicházejí všichni návštěvníci
Prague Intercup Festivalu.
Obě auta vzbuzují pozornost i tím, že černá T 87
jezdila na Pražském hradě
a vozila zřejmě prezidenta
ČSR Antonína Zápotockého
a s největší pravděpodobností i Klementa Gottwalda!

Fotograf a veteránista Jiří Hladík společně s bubeníkem
skupiny Rolling Stones Charlie Wattsem

Tatru 600 vlastnily Československé cirkusy. Auta byla zakoupena ve stavu šrotu a zrenovována do původního stavu.
Během dopoledne, kdy sedíme
společně s manžely Úředníčkovými u VIP stolečku a sledujeme v aréně krásné koně, k nám
přichází hlavní organizátor
soutěže pan Jaroslav Lacina
se slovy, „že bubeník Rolling
Stones projevil přání, zda by ho
mohli odvézt tou černou Tatrou
po skončení soutěže na letiště“.
Bubeník Rolling Stones? A on
je tady? Nevěřil jsem svým
uším… Není to nějaký vtip?
Ale během chvíle už mi bylo
jasné, že nejde o vtip. Asi tři
stoly od nás seděla opravdu světová hudební legenda,
v nenápadném sáčku s šálkou kolem krku, společně
se svojí manželkou, která se
účastnila soutěže s arabskými plnokrevníky ze svojí stáje.
A také si odvezla ceny z některých kategorií této soutěže.
Cestu na letiště jsme samozřejmě přislíbili, vždyť ne každému se podaří vézt ve svém

Soustředění před startem, ale kam se nám poděly klíčky?
Má je v druhém autě paní Věra – tak honem, ať nám neujede!

historickém automobilu takovou osobnost, jakou je právě
Charlie Watts – bubeník legendární skupiny Rolling Stones.
„Tatru si přišel prohlédnout
také nějaký Angličan a projevil
zájem, jestli bych ho neodvezl na letiště, že musí být dnes
doma, protože ráno odlétá
do Ameriky na měsíční turné.
Byl to Charlie Watts, bubeník skupiny Rolling Stones.

Během cesty jsem se dozvěděl, že
mají asi 300 koní a že má také pět
veteránů. Zeptal jsem se, s kterým
nejraději jezdí, a odpověď zněla, já
nejezdím, já neměl nikdy řidičák.
Za tento den jsem viděl asi sto
nejkrásnějších koní světa a popovídal si s příjemným člověkem. On si odvážel několik
vítězných pohárů a já zážitek.“

Honza Úředníček
www.prestige-media.cz | 2015
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PRAGUE INTERCUP 2015

Arabští plnokrevníci

DOVALILI DO PRAHY
ROLLING STONES

Jaroslav Lacina

V prvním zářijovém víkendu se v Praze na Císařském
ostrově opět konal národní a mezinárodní šampionát
plnokrevných arabských koní zvaný Prague Intercup.
Arabští koně jsou považováni za nejkrásnější koně
světa a přitahují pozornost mnoha umělců a milovníků
koní. Důkazem je i letošní návštěva skutečné hvězdy
světového formátu, která unikla pozornosti většiny
médií… Avšak řekněme si nejprve něco o akci samotné.

C

elý víkend zahájil již tradičně XIV. český národní
šampionát, kterého se
letos zúčastnilo 24 koní. Porota
byla složena ze tří odborníků:
Ch. Chazel (FR), A. Stojanowska
(PL) a doc. Ing. Maršálek (CZ),
kteří koně hodnotili nejprve
v šesti věkových kategoriích
a poté v šampionátech. Všechny
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kategorie měly své sponzory,
stejně jako jednotlivé šampionáty, a vítězové mohli obdržet
kromě pohárů také dary věnované právě jimi. Hlavní ceny
do šampionátů pak věnovala
společnost ManMat s.r.o. O zahájení celé soutěže se postarala
taneční skupina SAMIRAH z Pardubic, která předvádí orientální

tance, a porota hned na úvod
dne byla do arény dovezena
sponzorskými vozy značky Porsche, patřícími jednomu z hlavních partnerů celé akce, společnosti Porsche Centrum Praha.
V sobotu odpoledne započalo
mezinárodní klání, do kterého
se celkem přihlásilo 68 koní z 11
zemí celého světa (počítaje státy
z Blízkého a Středního východu). V této soutěži byli účastníci
hodnoceni porotou složenou
z Ch. Jamar (BE), F. Santora (IT),
F. Huemera (AT) a T. Tarczynského (PL). Jejich úkol nebyl
nijak jednoduchý, neboť kvalita koní v Praze je vždy velmi
vysoká, což dokazují předchozí
výsledky, kdy se někteří vítězové
z Prahy později stali světovými
šampiony. Něco podobného se
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stalo i letos, kdy zlatá šampionka ročních klisen
Mimi NK z jordánského chovu NK Arabians získala později zlatý titul v All Nations Cupu v Německu. Ostatní zlaté tituly v Prague Intercupu
2015 putovaly do Saúdské Arábie v poměru 3 pro
Al Khalediah Farm (HRH Prince Khaled Bin Sultan Bin Abdulaziz Al Saud) a 1 pro Athbah Stud
(HRH Prince Abdulaziz Bin Ahmed Bin Abdulaziz
Al Saud). Stříbrné a bronzové tituly pak putovaly do Kataru, Saúdské Arábie, Polska, Německa
a Velké Británie. Velmi úspěšným se stal polský
hřebčín Janów Podlaski, na jehož konto přibylo
5 medailí, avšak díky převaze zlatých medailí se
celkovým vítězem poháru národů, sponzorovaným společností MAFRA, stala Saúdská Arábie.
Prague Intercup je všeobecně proslulý i díky bohatému doprovodnému programu, který ani letos
nijak nepokulhával. Jeho součástí nebyla jen ukázka orientálních tanců a prezentace sponzorských
vozů Porsche, ale i celý nedělní blok atrakcí. Všichni zúčastnění měli možnost zhlédnout ukázku lovu
dravých ptáků, výstavu historických vozidel značky
Tatra, prezentaci nejmenšího plemene koní – amerických miniaturních koní – na ruce i v zápřeži,
prezentaci národní kulturní památky starokladrubských koní, jejichž čtyřspřeží dovezlo mezinárodní
porotu před šampionáty do arény a mohli ho využít
i všichni návštěvníci pro svezení zcela zdarma. Vrcholem všech vystoupení pak byla synchronní akrobacie na šálách a akrobatické vystoupení dvojice
DeaMan, kterou známe z televizního Talentu a která uchvátila všechny přítomné hosty. Nadšení nad
celou soutěží neskrývali ani VIP hosté, jejichž nepochybně nejvýraznější osobností byl letos bubeník
skupiny Rolling Stones pan Charlie Watts se svou
manželkou Shirley. Ti do Prahy nepřijeli jen za zábavou, ale přivezli s sebou i své dvě arabské klisny,
které se účastnily Prague Intercupu a také soutěže pro evropské koně Porsche European Cupu.
Z Prahy odjížděli se stříbrnou medailí z Intercupu,
stříbrnou medailí z Porsche Cupu a také zvláštní
cenou pro koně z čistě egyptských linií. Svůj pobyt
v Praze si natolik užili, že si Prahu zařadili na seznam svých nejoblíbenějších destinací a na Prague
Intercup se opět příště dostaví se svými koňmi.
S podobným vzkazem a pocity z Prahy odjížděli
všichni účastníci i návštěvníci. A to vše díky výtečné organizaci, atmosféře a také podpoře všech
partnerů a sponzorů. Mezi ty nepatřily jen zahraniční farmy s arabskými koňmi, ale také Ministerstvo zemědělství ČR a společnosti jako Dallmayr
Kaffee, Koberce ARIANA, Royal Interiér, Moser,
Cukrárny Hájek&Boušová, MAFRA, Czech Gulf Business Council, BEBO Stud, Suweco s.r.o., Prestige
Clubs a také společnost Porsche Centrum Praha,
zajišťující oficiální transporty. Na závěr již nezbývá
než všem zúčastněným poděkovat a vás všechny
pozvat na další ročník této soutěže, připravené opět na první zářijový víkend roku 2016.

Mezinárodní porotu do arény dovezlo čtyřspřeží
starokladrubských běloušů

Manželé Wattsovi sledovali Prague Intercup po oba dva dny
jeho konání

Hala, kde šampionát probíhal

Předávání cen vítězům za přítomnosti sponzorů

Vítězný Pohár národů přebírá za Saúdskou Arábii Sh.Mutlaq
bin Mushrif z Al Khalediah
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Připraveni k předávání cen
v Porsche European Cupu:
(zleva) paní Anne Heiloo (AT)
a Ing. L. Minaříková
(Porsche Centrum Praha)

PORSCHE

European Cup 2015

V

neděli 6. září se na Císařském ostrově v Praze
konal prestižní šampionát plnokrevných arabských
koní narozených a vlastněných
v Evropě, pod názvem PORSCHE European Cup. Tato soutěž
byla součástí Prague Intercupu
2015, kde koně získali své kvalifikace pro tento Cup. Hlavním
sponzorem byla společnost
Porsche Centrum Praha, která nejenže zajišťovala oficiální
transport všem účastníkům
svými vozy značky Porsche, ale
dodávala také všechny věcné
ceny pro 20 vítězů. Organizátor navíc do soutěže věnoval
finanční dotaci v celkové výši
4000 eur (20 x 200 eur).
Koně v tomto šampionátu byli
hodnoceni stejnou komisí jako
50
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v Prague Intercupu. Minimodel vozidla Porsche Panamera,
který byl udělen nejlepšímu
chovateli v tomto šampionátu,
putoval do polského hřebčína
Janów Podlaski, který získal tři
ze čtyř zlatých medailí (celkem
6 koní umístěných v Top 5).
Jedno stříbro putovalo do britského Halsdon Arabians manželů Wattsových (Charlie Watts
je bubeníkem Rolling Stones),
kterým Porsche Praha Centrum
zajišťovala exkluzivně transport
po celou dobu jejich pobytu
v Praze. Navíc jejich umístěná
klisna v tomto šampionátu byla
z chovu z Janówa Podlaského
a manželé Wattsovi ji zakoupili
krátce před samotnou soutěží.
Další místa a ocenění putovala do soukromých farem
v Německu (SAX Arabians)

Jaroslav Lacina

a Polsku, včetně Al Khalediah
Farm Poland. Velké poděkování
patří právě hlavnímu sponzorovi této soutěže, společnosti Porsche Centrum Praha,
za jejich podporu evropského chovu, který je po celém
světě známý svou vysokou
kvalitou. Tu dokazuje i nejvyšší prodej plnokrevné arabské
klisny Pepity z chovu hřebčína
Janów Podlaski na akci v Polsku za celou svou historii, činící
1,4 milionu eur bez DPH. Jak
je vidět, spojení exkluzivních
vozidel Porsche a arabských
plnokrevníků je více než dokonalé a my se již nyní těšíme
na další ročník tohoto Cupu
v roce 2016. Přijďte se i vy
nechat unést krásou, dokonalostí a exkluzivitou těchto
vozů a arabských koní!

Prestige Life Style

ke koním
OD HOROLEZECTVÍ, PŘES PSY

Podsedlové dečky šijeme z materiálu, který je minimálně nasákavý. Materiálové složení a konstrukce jsou chráněny u Úřadu
průmyslového vlastnictví ČR –
13225 – U1 – MTP B68G 11/02.
Sendvičová konstrukce materiálu se vyznačuje až 10x větší
odpařovací plochou oproti klasickým přírodním materiálům.

P

očátky firmy Manmat
můžeme datovat do roku
1982. V této době jsme
začali s výrobou horolezeckých
úvazků. V roce 1992 jsme
byli osloveni zahraničním
zákazníkem, který požadoval
vyrobení postrojů pro psí
spřežení. V současné době
vyvážíme psí postroje
do všech zemí, kde se sport
se psy provozuje. Obchodní
zástupce máme od Aljašky,
přes Japonsko, Jihoafrickou
republiku až na Nový Zéland.

Od roku 2002 jsme na základě zkušeností získaných
při výrobě postrojů, které
vyžadují speciální materiály šetrné k zvířecí srsti,
začali vyvíjet speciální podsedlové dečky pro koně
a polstrované ohlávky.
Co je to
značka MANMAT?
• MANMAT je značka
prvotřídních výrobků
– výstroje a vybavení
pro psy a koně.
• Výrobky MANMAT
se vyznačují vysokou
kvalitou materiálů
z vlastního vývoje a
technologie zpracování.
• Každý výrobek je
vyvinut ve spolupráci se
špičkovými závodníky.

Každý náš výrobek je jedinečnou ruční prací našich švadlen.
Zakládáme si na kvalitní české
výrobě z českého materiálu.
Všichni naši dodavatelé jsou
čeští výrobci. Chrániče a zvony jsou vyrobeny z nenasákavé
tuhé pěny. Vrchní vrstvu tvoří
syntetická tkanina a spodní kontaktní vrstvu funkční
materiál používaný na podsedlové dečky naší firmy.

Na základě požadavků zákazníků jsme se přizpůsobili modernímu trendu, kde celé vybavení
koně je sladěno do jedné barvy.
Nabízíme i výšivky jmen koní
a názvy stájí a klubů do podsedlových deček a univerzálních dek.
„Na dalším vývoji spolupracujeme s našimi i světovými
špičkovými sportovci – např.
Jiří Nesvačil sr., Jiří Nesvačil
jr., Radek Nesvačil, Bartłomiej
Kwiatek, Weronika Kwiatek,
Theo Timmerman, Iva Baďúrová, rodina Terberova, JS LIKOLI a mnoho dalších.

Ohlávky jsou ve všech kontaktních místech plně polstrované výše uvedeným
funkčním materiálem.
Náš výrobní sortiment pro
koně nyní obsahuje:
•
•
•
•

•
•
•
•

funkční polstrované
podsedlové dečky pod
různé typy sedel,
polstrované ohlávky
a pletená vodítka,
lehké barevné čabraky,
univerzální stájové deky
(slouží jako odpocovací
a zároveň lehká zateplovací
stájová deka),
lehké funkční chrániče
a zvony pro koně,
podložky pod
zápřahové postroje,
zateplovací kamaše
pro koně,
funkční jezdecká
trika a spodky.

Co dělá výrobky jedinečným?
•

•
•
•

MANMAT – inspirováno
sportovci, utvářeno
zákazníky a kvalita
potvrzena léty.
Všechny výrobky jsou
vyráběny ve vlastních
dílnách v ČR,
výhradně z materiálů
vyrobených
a pocházejících z ČR.
Zakoupením výrobků
MANMAT se stáváte
naším zákazníkem
s kompletním servisem.
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Inzerce

Dárek, který těší a pomáhá
®
lék Wobenzym
Navíc dárek ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2ks
unikátní české zubní pasty
v hodnotě cca 500 Kč

Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Zveme
Vás
DO KRÁSNÉHO
PROSTŘEDÍ
VZDÁLENÉHO
JEN 15 KM
OD PRAHY

Hotel zámek
Berchtold nabízí:
Dětský ráj a Sport centrum tvoří
spolu s okolní přírodou unikátní
místo pro uspořádání Vaší firemní
akce a trávení volného času.
Zámek a hotel s ubytováním
a reprezentativními
společenskými prostorami
je po celkové rekonstrukci.
Široké možnosti areálu uspokojí
firmy i rodiny. Malebná krajina,
čistý vzduch a příjemné prostředí
areálu láká celoročně desetitisíce
návštěvníků, zejména rodiny
s dětmi, firmy, školy a školky,
seniory, sportovce i filmaře…
V areálu zámku se nachází zámecký
park, který je doplněn Dětským
rájem a naučnou stezkou „Kunickou
přírodou“. Objevíte zde pohádkovou
zemi plnou skřítků, strašidýlek a víl
od známé strašidloložky Vítězslavy
Klimtové, peklo s čerty v podzemí,
perníkovou chaloupku s ježibabou,
kocoura Mikeše, mini zoo,
vzduchovou trampolínu, půjčovnu
koloběžek, dětské hřiště a muzeum.
Součástí zámeckého parku je
stálá výstava miniatur českých
hradů, zámků a dalších historicky
zajímavých objektů z celé ČR.
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Co vše lze u nás uspořádat:
•
•
•
•
•

firemní akce s kompletním zajištěním – konferenční
prostory/ catering/ ubytování/ teambuilding
výlety pro školky a školy – procházka zámeckou zahradou
s průvodcem, či tematické programy pro děti
gastro akce – svatomartinská husa, noc humrů,
sladkovodní ryby, zvěřinové hody, barbeque…
sportcentrum – tenis, fotbal-golf, koloběžky, dopravní
hřiště, stolní tenis, 3D golf, fotbal, sportovní střelnice
akce sportovních, společenských a zájmových klubů

Akce pro
veřejnost:
letní divadelní scéna,
tematické dětské
dny, koncerty, plesy,
výstavy veteránů…

Ubytování
víkendové wellness
pobyty přímo na zámku
nebo v krásné Pohádce
• ideální pro rodiny s dětmi
• prohlídky zámku

Fotbal Park
Berchtold
dětské fotbalgolfové
devítijamkové hřiště
a Akademie
Tento nový sport je u nás velice
oblíben nejen mezi malými
sportovci, ale často jej vášnivě hrají
v rámci tréninku nebo odreagování
i hráči fotbalové ligy.
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David Langr
– VYSLANEC
ČESKÉHO RAGBY
NA NOVÉM ZÉLANDU
Martin Severa

Ragby. Tento celosvětově rozšířený sport zejména v zemích
Commonwealthu jde tak trochu mimo naše území. Přesto
asi dost diváků tento sport zaznamenalo díky nedávnému
mistrovství světa, které vyhrál národní tým Nového
Zélandu All Blacks. Ragby je tam naprosto masové
a všudypřítomné, v zemi je registrováno přes 150 tisíc
hráčů ve více než 500 klubech. (Pro srovnání – ČR má
dvakrát víc obyvatel, ale jen necelé tři tisíce hráčů ve zhruba
30 klubech.) Děti na Novém Zélandu se začínají ragby
věnovat už od tří let (bezkontaktní forma, tzv. rippa ragby)
a hraje se na všech školách. Kdo chce dosáhnout špičkové
úrovně, musí na druhou stranu zeměkoule. Patnáctiletému
Davidu Langrovi se to podařilo. Doma hraje za Rugby
Club Říčany a už jako čtrnáctiletý reprezentoval
Českou republiku za národní tým šestnáctiletých.
Napadlo to samozřejmě mého
tátu, ale byl to také můj sen.
Když jsem dosáhl určité úrovně tady doma, řekl mi táta,
že by to chtělo jít dál. Říčany
mají skvělý tým, díky za vše, co
jsem se tady naučil, zásobuje
národní mužstvo vynikajícími
hráči, ale na mistrovství světa
se asi naše ragby nedostane.
Táta řekl jasně, tady budeš
možná hrát za áčko, budeš
nejlepší, ale jak hraje Nový Zéland na mistrovství světa, na to
se budeš dívat v televizi. Nebylo by lepší jet tam? A tak odjel
na Zéland a obešel všechny
školy, kde bych mohl studovat
a kde se hraje ragby. Nako56
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nec vybral tu s nejdelší tradicí
v městě Christchurch, kde
hraju za Boys’ High School.
Táta sice školu vybral, ale
asi jsi musel splnit nějaká
kritéria pro studium i pro
ragby… Co je pro tuto
školu důležitější – hrát
dobře ragby nebo mít
dobré studijní výsledky?
Dá se říct, že obojí. Já přijel
studovat na školu, která má
špičkový ragbyový tým. Kdyby tam nebylo ragby, nejel
bych tam studovat. A kritéria?
Táta předem na místě zjistil,
co bych měl splňovat, abych
obstál. Určitý počet kliků

na čas, běh na 60 metrů – už
si všechno přesně nepamatuju. Doma jsem to všechno
natrénoval. Na Novém Zélandu to po mně nikdo nechtěl,
ale šlo o to, že když to zvládnu, tak uspěju v mužstvu.
A uspěl jsi?
No… uspěl. Hraju za áčko.
Škola má celkem čtyři týmy
od A do D v kategorii pod
16 let. Áčko je nejlepší tým
na škole. Na prvním tréninku mě zkoušeli, jestli budu
moct reprezentovat školu,
a zjistili, že ano, tak mě dali
do áčka a shodou okolností
se právě konalo školní mistrovství Nového Zélandu.
Účastní se ho nejlepších
15 škol z celé země. Je to
prostě mistrovství republiky
patnáctiletých, protože ty
týmy existují jen na školách.
A já byl první cizinec, který
na tomto mistrovství hrál.
Přede mnou se to ještě žádnému cizinci nepodařilo.
Co je důležitější, studium
nebo rugby? Jsou učitelé
tolerantní, když výbornému
hráči studium moc nejde?
Já tedy problémy se studiem
nemám, dostávám hodně
jedniček. Ale když hrajete
za áčko, tak vás mají všichni
v úctě, protože když je někdo
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Poznámka
Školství na Novém Zélandu vychází z britského systému.
Základní škola představuje 8 let studia, přičemž studium
začíná v pěti letech. Navazující střední škola je čtyřletá
a je zakončena zkouškou obdobnou naší maturitě (NCEA
Level 3). Výsledek těchto zkoušek je spolu s přijímací
zkouškou jedním z kritérií pro přijetí na univerzitu.

nejlepší, znamená to, že má
vůli překonávat sám sebe, jít
za určitým cílem a pravděpodobně uspěje i v životě.
A taky – když má škola v ragby nebo jiném sportu nejlepší
tým v zemi, tak se považuje
za nejlepší školu celkově.

Jak je to s tancem haka?
Tancují to jen All Blacks
nebo každý tým?
Když je nějaké mistrovství, tak
každý tým. Jsou různé variace. Jeden to vždy předtancuje. Ale já si to moc nepamatuju, jenom jsem napodoboval.

Kolik je na škole cizinců,
kteří hrají ragby?
V celé škole je nás asi dvacet.
Z Japonska, Fidži, Francie
a Mexika. Jsem jediný Čech.

Jsou Maoři, původní
obyvatelé Zélandu, lepší hráči než „běloši“?
Hrají a jsou to dost zvláštní
lidé. Fyzicky jsou pro ragby
stvoření. Jsou mohutní, pevně stavění a přitom dynamičtí, rychlí. Jinak se s nimi dá
mluvit jako s každým jiným.

Jaký byl tvůj první pocit,
když jsi vkročil do šatny?
Nebyl jsi pro ně tak trochu exot? Čech a ragby…
Tak to vůbec ne. Takové věci
tam nikdo neřeší. Jsem hráč
a hraju dobře, to je všechno.
Já mezi ty kluky zapadl hned.
Jazykový handicap jsem neměl, protože jsem před pěti
lety chodil do britských škol
v Šanghaji – táta tam pracoval. A šatna… škola má venku
šest hřišť na různé sporty
a šatna, to je v podstatě taková dlouhá lajna laviček podél
těch hřišť. Je to pod střechou,
ale je to venku, takže všichni jsme tam v zimě v létě.
Na jakém postu hraješ?
Ve druhé řadě a mým úkolem je čistit, aby mohli spoluhráči vzít míč. A ve mlýně
jsem druhá řada, to jsou svaly
mlýnu. Třetí řada, to je mozek
mlýnu, ti míč buď drží uvnitř,
nebo ho kopnou za sebe, aby
ho spoluhráči mohli vzít.
Už jsi položil pětku?
Ano, jednu za patnáctky, jednu
za šestnáctky. Ale na tom mistrovství ne, i když jsem byl blízko.

To znamená, že máš na Zélandu budoucnost? Chodí
na to mistrovství skauti?
Ano, jeden lovec talentů mě
oslovil, ale to bych musel
změnit školu, a to nejde.
Je v družstvu rivalita?
Rozumíte si lidsky?
Hrajeme ragby a to nás spojuje. Rivalita mezi námi není,
protože tým musí držet pohromadě – to je jedna ze zásad
tohoto sportu. Bez toho bychom nikdy neuspěli. Když je
jeden hráč z týmu špatný, tak
jsou špatní všichni. Například
my jsme na tom letošním mistrovství skončili až sedmí, protože se nám jeden hráč zranil.
Zkrátka – když jeden není
v pořádku, odnese to celý tým.
Je ragby agresivní sport?
Určitý level agresivity mít musím, abych vůbec mohl hrát.
A zároveň musíš v sobě mít
velkou míru respektu k soupeři a taky k rozhodčímu. To
dělá z ragby sport gentlema-

nů. Ať rozhodčí řekne cokoli,
vždy je to správně. Za celou
dobu jsem neviděl, že by
někdo z hráčů proti jeho
rozhodnutí protestoval. I když
se upískl. Není to jako fotbal.
Jak vypadá tvůj
pracovní den?
Škola začíná v 8.45, v rámci
výuky pak máme trénink.
Některé dny začínají
tréninkem, pak škola a pak
druhá fáze tréninku. Když je
jen jeden trénink, tak ještě
chodím do posilovny. Ale to
nemusím. Chci. Takže vlastně
každý den mám dva tréninky.
Jsou náročné?
To teda jsou. Musím si třeba naložit na záda svého
stodvacetikilového spoluhráče a běhat s ním.
A teď k „normálnímu“
životu. Bydlíš v rodině?
Každý z cizinců má svou
rodinu. Ta moje měla dvě
dcery a jednoho kluka, který
hrál ragby, ale ne moc dobře. Jsou to příjemní lidé, ale
moc jsme si nesedli. Otec
kdysi hrál ragby, ale nechtěl
o tom moc mluvit ani ho
nebavilo se dívat na ragby
v televizi. Tak až tam zase
přijedu, budu bydlet u rodiny, která má dva kluky,
kteří hrají ve First fifteen.
Co je First fifteen?
Je to výběr těch nejlepších – reprezentace školy. Většina hráčů je z áčka,
ale můžou se do něj dostat i kluci z týmů B a C.
Co bude dál?
Nejbližší můj cíl je dostat se
do First fifteen, to se mi asi
podaří. A ten vzdálený cíl
je hrát za nejlepší novozélandský klub, a tím pádem
za nejlepší tým na světě.
Hraje v něm většina z národního týmu All Blacks. Je to
klub právě z Christchurch,
kde je i moje škola. Město má asi 330 tisíc obyvatel
a je na jižním ostrově.
www.prestige-media.cz | 2015
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ČESKÁ MARKETINGOVÁ
SPOLEČNOST
VYHLAŠUJE

SOUTĚŽ O TITUL

MARKETÉR ROKU 2015

11

MARKETÉR ROKU JIŽ POJEDENÁCTÉ
Přihlaste své kandidáty do soutěže!

Česká marketingová společnost vyhlásila soutěž o titul
Marketér roku 2015, nad níž opět převzala záštitu
osobnost světového marketingu prof. Philip Kotler.
Hlavním cílem soutěže, stejně jako cílem činnosti České
marketingové společnosti, je přispívat k rozvoji marketingu v
Česku, popularizovat výrazné osobnosti oboru a vyzdvihnout jejich
odbornou úroveň. Jsme přesvědčeni, že promyšlený a cílený
marketing je jedním z důležitých faktorů zvýšení konkurenční
schopnosti naší ekonomiky.
Jedenáctý ročník se opět zaměří především na hodnocení přínosu
konkrétních marketingových projektů.
Jeho součástí bude i kategorie pro vysokoškolské studenty
nazvaná Mladý delfín.
Podmínky soutěže a přihlášku najdete na www.cms-cma.cz.

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2016

Více informací o možnosti
jak získat symbol soutěže
Velkého modrého delfína
najdete na
www.cms-cma.cz
nebo na
Česká marketingová
společnost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel. 221 082 395,
732 345 615
e-mail
info@cms-cms.cz

