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Tajemství

ŠVÝCARSKÝCH
VINIC
Martin Severa, foto: Martin Severa

Sudové bungalovy vinařství Rüedi v Trasadingenu
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O švýcarských vínech toho
moc nevíme. Jak bychom
taky mohli! Prakticky vše, co
tamní vinaři vyprodukují,
je určeno pro domácí trh.
Exportují se jen necelá dvě
procenta produkce. Pokud
chcete u nás nějaké lahve
přece jen najít, musíte
hledat spíše v malých
obchůdcích se švýcarskými
pochutinami, jejichž
majiteli jsou většinou
manželé, z nichž se jeden
přistěhoval k nám.

A

stran exportu ještě jedna věc:
vlastní produkce vína Švýcarům nestačí. Pokryje zhruba
50 procent poptávky. Zbytek se
dováží. Vždyť například v kantonu
Valais je roční spotřeba 50 litrů vína
na hlavu. Pije se průběžně v každou
denní dobu. Přesto nikde neuvidíte
opilého Švýcara. Ani za volantem.
Toleranci 0,5 promile alkoholu
v krvi si tady každý „hlídá“ (jestli je
to ovšem to správné slovo). Víno
je totiž potravina, nikoli alkohol.

KANON PROTI KROUPÁM
A NEPOZNANÉ CABERNETY
Cestu za vínem začínám v Curychu. Město je proslulé „bankovním
průmyslem“, atletickým mítinkem
Weltklasse a jezerem. A právě kolem něj vede má první cesta vlakem
do městečka Au. V muzeu vína
Weinbaumuseum si povídám s jeho
ředitelem Peterem Schumachrem.
Ještě ve druhé polovině 19. století
bylo na severním břehu na jižně
orientovaných stráních na dva
tisíce hektarů vinic. Snadná dostupnost lodní dopravou poskytovala
levný transport, a víno tak snadno našlo cestu na trh. Vše začalo
upadat s rozvojem železnic, když
byl dokončen tunel pod Alpami.
Levná lodní doprava byla minulostí
a vinice začaly upadat. Dnes se tu
daří odrůdám Pinot noir, Zweigelt,
Rýnský ryzlink, Gamaret a Garanoir. A mimochodem, Pinot noir,
po našem Rulanda modrá, bude
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Vinařství Nüesch Weine
a pan Reto Nett

hrát hlavní roli prakticky ve všech
regionech Švýcarska. Ochutnávám jeden vzorek za druhým, ale
stejně mě nejvíce zaujal kanon
proti kroupám, který v muzeu ční
do nebes jako pozůstatek časů, kdy
ještě vinaři věřili v jeho účinnost.
Schaffhausen je jen několik desítek
kilometrů na sever. Oblast mezi
těmito dvěma městy je známá jako
Curyšská země vína. Podél horního toku Rýna a jeho přítoků se
nacházejí nejníže položené vinice
východního Švýcarska. Ve městě
samotném pak dominuje kruhová
pevnost Munot, která je symbolem města. Její strmé svahy jsou
osázené, jak jinak, odrůdou Pinot
noir, ze které se tady dělá oblíbené vino Munötler. Já si ale dal
v místní Theaterrestaurantu k večeři sklenku bílého Räuschlingu.
Příjemné víno s nádhernou kyselinkou, která ovšem nekřiví ústa
a zdaleka neláme vaz. Za chvíli už
sedím ve vlaku do Trasadingenu
a kromě zavazadla mne doprovází příjemná dochuť Räuschlingu.
Vystupuji na malém nádraží a namísto hotelu mne čekají stylové
bungalovy ve tvaru sudu. Před
ulehnutím ještě stačím ochutnat
několik Cabernetů. Není to ovšem
ani Franc ani Sauvignon, nýbrž
Cabernet jura, Cabernet dorsa
a Cabernet blanc. Vychutnal jsem
si je s notnou dávkou neobjektivity,
neboť nově objevené odrůdy mi
zásadně chutnají. Vyjadřují totiž
charakter regionu a mentalitu zdej-

ších lidí. A já vždy nejdřív poznal
lidi a až poté okusil víno. Možná by
někdy bylo dobré obrátit pořadí…
A pro pořádek: Cabernet jura je
kříženec Cabernetu Sauvignon
a blíže neurčeného donora. V celém Švýcarsku je tato odrůda jen
na 27 hektarech. Přibližně stejnou
rozlohu zaujímá Cabernet dorsa. Výše zmíněný rodič je stejný,
tím druhým je Dornefelder.

MODLITBOU PROTI NEÚRODĚ
Ráno mne čeká setkání s Peterem
Rahmem, majitelem velké firmy
Weinkellerei Rahm v Hallau, která
produkuje více než 3 miliony lahví
nejrůznějších vín. Asi nejznámější je jeho nealko šumivé „víno“
Rimuss, bez kterého se ve Švýcarsku neobejde žádná oslava, na níž
jsou hosté děti. Klettgau je pak
společný název pro vinařský region
ve Švýcarsku i Německu a Hallau
je jeho vinařským centrem. Možná
vám někdo řekne, že se ten region
jmenuje Blauburgunden, ale to je
spíš marketingový název. Samozřejmě kvůli Pinot noir. Letošní
rok tady prý začal katastrofálně.
Prognózy po jarních mrazech hovořily o 80procentním zničení příští
úrody. V průběhu roku se ale réva
vzpamatovala a nepříznivé prognózy vzaly za své. Celková škoda
byla nakonec vyjádřena číslem 15
procent. Pan Rahm tvrdí, že je to
zásluhou každodenních modliteb
v místním kostelíku mezi vinicemi.
Chodil tam s místními vinaři denně.
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vyšlechtěných odrůd. Jako například Souvignier gris. Ta sem přišla
z Německa a stala se populární
u ekologických vinohradníků.

Majitel firmy
Weinkellerei Peter Rahm

Nejdřív jsem si cenil jeho smyslu
pro humor, ale pak jsem pochopil, že tomu fakt věří. Ale protože
jsem ateista (chvála bohu), tak to
nemohu objektivně posoudit.
Po příjemném obědě v blízkém
Osterfingenu uprostřed přilehlých
vinic jsem panu Rahmovi zamával
na rozloučenou a zamířil malým
vláčkem couráčkem do Thayngenu. Tato obec je metropolí dalšího
malého vinařského regionu severně
od Schaffhausenu zvaného Reiat.
Na nádraží mne čeká paní Mariann
Stamm a po procházce vinicemi
se usídlíme na dvoře rodinného
vinařství Weintstamm. Mariann mi
nabízí vzorky z deseti lahví, které
jsou očíslované. Od jedničky po devítku. Jenže klienti se začali pídit
po lahvi s nulou. Tomu se nejdříve
celá rodina vinařů bránila – kdo by
chtěl nulové víno? Jenže lahve jsou
ideálním dárkem k narozeninám.
Samozřejmě kulatým… Ochutnávku
končíme odrůdou Muscaris. Pochází
z křížení odrůd Solaris a Muškát žlutý. Kromě muškátových tónů ucítíte
i citrusové plody s nádechem rybízu. A nejvíc samozřejmě chutná pod
jabloní v rodinném vinařství. Najdete
ji už i u nás – je rezistentní proti
chorobám i proti jarním mrazíkům.

v Německu vyšlechtil nám dobře
známou odrůdu Müller Thurgau.
A kdoví, jak došlo k té záměně při
šlechtění. Možná byl pan profesor roztržitý, možná to jeho žáci
spletli – zkrátka až donedávna byli
jako rodiče udáváni Ryzlink rýnský a Sylvánské zelené. Až analýza
DNA potvrdila, že nikoli Sylvánské,
ale Madlenka královská byla tím
druhým účastníkem křížení. Nicméně lahev s označením odrůdy
Müller Thurgau tady ani nikde jinde
ve Švýcarsku nenajdete. Proč? Prý
by si lidi mysleli, že odrůda pochází
z kantonu Thurgau. A tak je na etiketách úředně schválen jediný
název bez ohledu na DNA – Riesling Sylvaner. Inu, tradice je tradice.
A tak jsem prozkoumal vinohrady
kolem města Weifelden poblíž řeky
Thur, která dala kantonu název,
a opájel se aromatem a chutí
nejen Milerky, ale i jiných nedávno

A chuť?
Skvělá, ale
stěží popsatelná.
Podělit se
o ni můžu jen
s někým, kdo to
víno pil v místě,
kam patří a kde
je doma.
Jen kousek od Weinfeldenu je
Sankt Gallen, česky Svatý Havel,
metropole stejnojmenného kantonu. Odtud mířím do vinařství
Nüesch Weine v Balgachu, kterým
mne provází pan Reto Nett, předseda představenstva. Produkují tady
vína ze svých vinic, ale fungují i jako
negociantská a distribuční firma.
Zastoupení mají v Itálii, Rakousku
i Německu. Většinu švýcarských
vinic vlastní právě v údolí Rheital,
které má pro pěstování hroznů
příznivé mikroklima. Může za to
teplý halný vítr fén, kterému místní
vinaři přezdívají kuchař hroznů. Zde
se mimo jiné dobře daří odrůdě
Johaniter, což je interspecifická
odrůda vhodná pro ekologickou výrobu hroznů. Po důkladné
prohlídce a mírné degustaci nejen
Johaniteru, ale i několika „černých Pinotů“ mířím do sousedního Bernecku do vinařství Smid

PROFESOR MÜLLER
Z THURGAU A SVATÝ HAVEL
Sousední kanton Thurgau jsem samozřejmě nemohl vynechat. Ano,
právě tady se narodil pan profesor
Herrmann Müller, který v roce 1882

Kočka na vinici Vully
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Wetli AG. I tady jsem ochutnal
několik německo-švýcarských
odrůd, ale stejně se mi opět nejdříve pochlubili svým Pinot noir.

je růžovočervená barva vína podobná barvě oka tohoto hrabavého
polního ptáka. Majitel vinařství Pierre
Lambert má samozřejmě i všuderostoucí Chardonnay, „Milerku“
pod starým dvouslovným názvem,
místní Solaris i nezbytnou Chasselas. Krásný slunný den jsem zakončil
s průvodkyní Monikou štikou. Nikoli
u jezera, ale na talíři v restauraci Le
Poisson. Byl poslední srpnový den,
počasí nádherné, a tak se dalo sedět
až do noci venku. Tu dravou rybu
nám přinesli natřikrát a my k tomu
vystřídali snad všechna bílá vína
z nabídky. Včetně Pinot noir, ale to
až na závěr – abyste si nemysleli, že
jsme rybu zapíjeli červeným vínem.

KRAJINA TŘÍ JEZER
Neuchatelské, Bielské a Murtenské
jezero tvoří jeden krajinný celek,
který je mostem mezi alemanskými
vlivy a životní filozofií Romandie.
Tomu odpovídá i vinařství v podobě skladby odrůd. Východní
Švýcarsko reprezentuje Chasselas,
západní Pinot noir. A město Morat
(Murten) na břehu Murtenského
jezera je právě uprostřed lingvistické hranice. Dvojjazyčné město
s dvojjazyčnými institucemi včetně škol. A má jednu historickou
zvláštnost. V roce 1866 tam přijel
americký cirkus a přivezl s sebou
mimo jiné i slony. Jeden z nich
však onemocněl láskou k jiné
slonici a při průvodu městem byl
nezvladatelný. A tak přivezli z Fribourgu kanon s 3kg koulí a slona
zastřelili. Pak pozvali všechny řezníky a restauratéry a na jídelníčku
po celém okolí bylo dlouho sloní
maso. Dodnes můžeme po městě
vidět slona v různých podobách
– sochy, konstrukce, malby.
Z Murtenu je přes jezero krásný
pohled na Mont Vully, morénový
vrch, jehož svah strmě klesá k jezeru. Stejně tak (Vully) se nazývá
vinařský region nad obcemi Motier
a Sugiez podél jezera se 150 hektary
vinic osázených převážně odrůdami
Chasselas a Pinot noir. Ve vinařství
Le Petit Chateau Fabrice Simoneta
ochutnám i víno Freiburger. Tato
odrůda se celistvě pěstuje jen tady.
Vznikla křížením Sylvánského zeleného a Pinot noir a má prý vlastní
názor – roste si, jak chce. Víno je
v chuti plné a hebké, svěžest mu
dodávají kyseliny, které se na kořenu
jazyka rozplývají ve slanou dochuť.
V Sugiez nasedám na loď a mířím
k Neuchatelskému jezeru vodní
cestou, která obě jezera spojuje.
Aby mohly být vybudovány kanály
spojující Murtenské jezero s Neuchatelským a to pak s Bielským, musela se rozdílná úroveň hladiny jezer
vyrovnat. Po nivelizaci se „vynořilo“
několik set hektarů úrodné zemědělské půdy, která produkuje 20 %

Kanon proti
kroupám
ve vinařském
muzeu v Au

Číslované lahve vinařství Weintstamm

ovoce a zeleniny celého Švýcarska.
Neuchatelské jezero je největší vodní plocha, která patří celá Švýcarsku. Má 218 čtverečních kilometrů
a obsahuje 14 tisíc kubíků vody.
Blížím se k přístavu a přede mnou
se rozkládají jižně orientované svahy
s 600 hektary vinic osázené třiceti
odrůdami, na kterých hospodaří
380 vinařů a tři vinařská družstva.
Jen co odložím zavazadla v přístavním hotelu, nasedám se svou průvodkyní Monikou do auta, abychom
projeli La Béroche – nejzápadnější
část neuchatelských vinic. Vinařství
Domaine des Coccinelles reprezentuje to nejlepší ze zdejších strání.
Nutno podotknout, že „koksinel“
znamená slunéčko sedmitečné. Vinice pana Pierra Lamberta je orientována cestou bio. A berušky pomáhají
ničit škůdce. Vychutnávám si všechny možné „druhy“ Pinot noir. Kromě
červené klasiky to znamená i „blanc
de noir“, tedy bílé víno z modrých
hroznů a typické „koroptví“ oko. To

MENDELSSOHN-BARTHOLDY
S ABSINTOVÝM DOZNĚNÍM
Nazítří mne čekal poslední den. Dopoledne jsem ještě využil k důkladnější prohlídce Neuchatelu, samozřejmě s průvodkyní. Monika už zase
měla někde jinde jinou skupinu, a tak
jsem se procházel s její kolegyní
Samirou. U jedné z mnoha malých
kašen otevřela Samira průvodcovským klíčem malou kovovou schránku, která byla hned vedle tekoucí
vody z kohoutku. Ve schránce skleničky a lahev absintu. Dva tři centilitry jsme pak zředili vodou a připili
si na zdraví. Nutno podotknout, že
v kterémkoli švýcarském městě je
voda z kašny či fontány pitná. Ještě
mne ani neopustilo překvapení z tak
originálního aperitivu a čekalo mne
další. Z protější vinotéky se otevřeným průchodem linuly tóny klavíru.
A nebylo to „rádio klasik“, ale skutečné křídlo, za kterým seděl majitel
vinotéky. Držel jsem v ruce stále
ještě sklenku absintu, ale pan majitel
mi poradil, že k Mendelssohnovi-Bartholdymu se nejvíc hodí Pinot
noir. Vydržel jsem tam ještě dobrou
půlhodinu. No, jen si to představte.
Klavírní křídlo uprostřed tisíce lahví,
atmosféra, kterou nelze jen tak
popsat… Zanedlouho nato sedím
ve vlaku, pak v letadle, na jazyku
cítím nahořklou chuť pelyňku (rozuměj absintu) a v uších doznívá Pinot
noir s tóny Mendelssohna. Lepší
konec cesty jsem si nemohl přát.
Pokud chcete navštívit Švýcarsko,
více informací nejen o víně na
www.mojesvycarsko.com.
www.prestige-media.cz | 2016
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GOURMET HOTEL
& RESTAURANT

Villa
Patriot
v Mariánských
Lázních
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V

ILLA PATRIOT, jejíž historický
název je VILLA HERZIG, stojí
v centru Mariánských Lázní
již od 19. století. Stavitel Friderik
Zickler postavil v příkrém svahu
vilu ve stylu palladiánských principů, jejímž ústředním prostorem
byl sál a přízemní kavárna s arkádami. Pohostinnost, společenská
i přátelská setkávání byla od počátku hlavním důvodem návštěv.
Zhruba v roce 1999 zde vznikla
v přízemí restaurace „Villa Romano“, která byla proslulá svou
nadčasovou gastronomií.
Nový majitel pokračoval v myšlence zachovat v Mariánských
Lázních místo, kde je možné se
velmi kvalitně najíst a k tomu se
i ubytovat v hotelu, jenž zaručuje soukromí a individuální přístup ke každému z hostů. Vznikl
projekt GOURMET HOTEL &
RESTAURANT VILLA PATRIOT.

Pokoj De-Luxe 104

Hotel má pouze 14 pokojů a je výjimečný tím, že se
specializuje na gurmánskou
a individuální turistiku.

Všechny pokoje
jsou komfortně
vybaveny.

Některé jsou s krásným výhledem na město a jiné jsou tiché,
romantické s dřevěnými trámy.

Restaurace

Salonek

Pokoj De-Luxe 106

www.prestige-media.cz | 2016
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VILLA PATRIOT
JE IDEÁLNÍ MÍSTO
nejen pro soukromé pobyty, ale i pro firemní setkávání, obchodní jednání, rodinné
oslavy, malé svatby, ale i pro
milovníky moderní gastronomie a kvalitního vína a pití.
Gourmet Restaurant Villa Patriot není pouze součástí hotelu. Restaurace je otevřena pro
veřejnost po celý den. V létě je
k dispozici terasa s grilem.
Moderní gastronomie, kvalitní,
čerstvé regionální suroviny, krásný interiér jsou zárukou skvělého
gurmánského zážitku v nádherném městě Mariánské Lázně.
Creme brulée

Děláme
jenom to,
co umíme
Tedy gastronomii.
Veškeré ostatní služby, které hosté požadují, zajišťujeme
u těch nejlepších odborníků v Mariánských Lázních.
Nabízíme našim hostům komplexní nabídku podle jejich individuálních požadavků a zároveň
jim dáváme možnost poznat
nejenom VILLU PATRIOT.

NEKONKURUJEME SI,
SPOLUPRACUJEME
– a v tom je naše velká výhoda.
Hotel

Zeleninový salát
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CHOPINŮV FESTIVAL

K

e kulturnímu dění letních Mariánských Lázní
patří neodmyslitelně již desítky let mezinárodně uznávaný festival Fryderyka Chopina. Každoročně ho třetí srpnový týden pořádá Společnost
Fryderyka Chopina. Ta vznikla v roce 1959 a jejím
čestným předsedou se stal klavírní virtuos a tehdejší
profesor klavírní hry na pražské Akademii múzických
umění František Rauch. Do vínku jí bylo vtisknuto
poslání rozvíjet a předávat Chopinův skladatelský
odkaz, šířit znalosti o Chopinově životě i tvorbě.
V témže roce se konal i 1. Chopinův festival, který se
tak stal jedním z pěti nejstarších evropských hudebních festivalů, jenž se koná bez přerušení dodnes.
Srpnové dny naplněné hudbou patří k největším kulturním svátkům v České republice a významně obohacují kulturní život v Mariánských Lázních a přivádí
každoročně do města mnoho vynikajících interpretů
a význačných dirigentů z celého světa. Od roku 1962
je festival obohacen vždy jednou za dva roky klavírní soutěží, kde zní výhradně díla F. Chopina a na které
už se představila řada vynikajících mladých interpretů, jejichž jména záhy poznal celý hudební svět.
Letošní Chopinův festival byl ve znamení 180. výročí
návštěvy Fryderyka Chopina a rodiny Wodzińských v Mariánských Lázních. Psal se rok 1836, lázeňské město se
slibně rozvíjelo zásluhou dr. J. J. Nehra, tepelského opata
K. K. Reitenbergera a zakladatele parků a sadů V. Skalníka. V té době město nabízelo ubytování a léčení v téměř
70 domech. Sláva nových lázní se šířila „rychlostí větru“.
V roce 1835 pobývala rodina Wodzińských v Drážďanech
a šťastná náhoda přála tomu, aby se při podvečerní procházce potkali se svým krajanem Fryderykem. Radost ze
12
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setkání byla tak velká, že paní Tereza Wodzińská navrhla, aby se příští pobyt uskutečnil v nových Mariánských
Lázních. Především německá klientela, také zásluhou
J. W. Goetha, měla rychlé povědomí o nevídané kráse
nového města. Chopinovi se dostalo uctivého uvítání od lázeňského orchestru výběrem skladeb Haydna,
Mozarta a Beethovena. Takové „kasací“ mladý Chopin
neočekával a z otevřeného okna domu U bílé labutě několikrát úklonou vyjádřil poděkování za přivítání. Zpráva
o návštěvě slavného klavíristy z Paříže způsobila příjezd
dalších návštěv. Tou byl neméně slavný pianista a hudební skladatel Felix Mendelssohn Bartholdy z Lipska a jeho
sestra Rebeka Dirichterová, která v tom čase pobývala
ve Františkových Lázních. V lázeňské sezoně roku 1836
město uvítalo řeckého krále Ottu I. a vládnoucí královnu
Augustu bavorskou. Kolonáda s promenádou byla v té
době betonová a uzavřená a hosté se tu v pravidelnou
dobu pití minerálních vod setkávali a seznamovali.

Prestige Life Style

MARIENBAD
FILM FESTIVAL

O

d 30. 8. do 3. 9. 2016 se
uskutečnil v Mariánských
Lázních Marienbad Film
Festival. Festival vznikl v roce 1946
v Mariánských Lázních a byl zahájen v sále domu Casino jako letošní
ročník. Festival probíhal čtyři roky
zde a od roku 1950 pokračuje v Karlových Varech pod názvem Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.
Marienbad Film Festival představil nejsilnější a nejkrásnější filmové
klasiky. V den zahájení byla uvedena
restaurovaná verze legendárního
filmu Snídaně u Tiffanyho. Městské divadlo v Mariánských Lázních
uvedlo na velkoplošné projekci
další klasická díla světové kinematografie, jako například Ptáci Alfreda Hitchcocka a Prázdniny v Římě
s okouzlující Audrey Hepburnovou.

Dále zde také dostala prostor „Recykliteratura živě v Marienbadu“,
představení kombinující projekci, živý
dabing a divadlo. Pozadu nezůstala ani otevřená malá scéna v domě
Chopin, kde proběhla přehlídka
Theatre Eletrique, která představila výběr krátkometrážních hraných
a experimentálních filmů podpořených Státním fondem kinematografie.
V kině Slavia byla uvedena nově
digitalizovaná verze filmu Casablanca. Součástí byl i doprovodný program, který byl zahájen již 28. srpna
v pavilonu Ferdinandova pramene
vernisáží výstavy plakátů ilustrátora
a grafického designéra Pavla Fuksy
a koncertem kapely Android Asteroid.
Čerstvá díla představili průkopníci
nového filmu Martin Ježek, František
Týmal, Vojtěch Mašek, Tomáš Klein
nebo Monika Midriaková. Na jedné
straně zlatý fond kinematografie,
na druhé nové směry v audiovizi.
Na organizaci přehlídky se podílely místní kulturní a zájmové
spolky, společnost Léčebné lázně
Mariánské Lázně, a. s., a v neposlední řadě samo město.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED

LEDEN

Novoroční výstup na Podhoru
Tradiční turistická akce Klubu českých
turistů, cíl u vysílače v sedle pod
vrcholem Podhorního vrchu
Okolo Mariánskolázeňských pramenů
Veřejný závod v běhu na lyžích volnou
technikou pro turisty, rekreační
běžce a výkonnostní lyžaře
Open Mariánské Lázně
Mezinárodní šachový festival pro
profesionální hráče i diváky, turnaje velmistrů

Evropská série veteránů
a Mezinárodní mistrovství ČR
Jediná dlouhá plochá dráha
v České republice z roku 1922
Festival porozumění
Příležitost ke vzájemnému setkávání
lidí s postižením a bez postižení
Jarní trojúhelník
Závody v orientačním běhu pro každého
Krajem léčivých vod a Otevírání
rozhledny na Panském vrchu
Tradiční turistické akce Klubu českých turistů

ÚNOR

ČERVEN

FIS Evropský pohár ve snowboardingu
Souboje v paralelních slalomech
ve Skiareálu Mariánky
Masopustní lázeňský fašank
Vystoupení maškar a hudebníků, společné
oslavy masopustu na kolonádě
Filmový festival Expediční kamera
Přehlídka těch nejlepších filmů
o dobrodružství, expedicích, extrémních
zážitcích a divoké přírodě
O pohár Mariánských Lázní
Soutěžní výstava plastikových modelářů

Mariánskolázeňské hádankářské slavnosti
Řešení křížovek, hádanek a logických
úloh o poháry města Mariánské Lázně
FIM Mistrovství světa
na dlouhé ploché dráze
Jeden ze závodů Finále Mistrovství
světa na dlouhé ploché dráze
s dlouholetou úspěšnou tradicí
Rozhledny v pohybu: Hamelika třikrát jinak
Ideální možnost spojení sportování
s rodinným výletem, poznávání
rozhleden, soutěže pro děti
Indiánský den
Zábavné odpoledne ke dni dětí
plné soutěží, úkolů a legrace
Jazzové lázně
Mezinárodní hudební festival na kolonádě
otevřený pro všechny milovníky jazzu

BŘEZEN
Auto Musil Snow Hill Open
Veřejný závod ve slalomu
ve Skiareálu Mariánky
Snowboard Cup Mariánské Lázně
Veřejný závod ve slalomu pro
muže, ženy i děti od 10 let
Setkání příznivců Slavkovského lesa
Tradiční podvečer s několika přednáškami
o novinkách ve Slavkovském lese

DUBEN
Marjánkovské jarnění
Velikonoční zvyky, masopustní veselí, Jidáše,
malování vajíček, pletení pomlázek, tanec
Pálení čarodějnic u hotelu Krakonoš
Krkonošské pálení čarodějnic
s opékáním vuřtů, dětským divadlem
a soutěží dětských masek
International kickboxing tournament
Turnaj pro muže, ženy i děti od 10 let
Slavnostní zahájení Zpívající fontány
Tradiční jarní otevírání provozu
fontány po zimní přestávce

KVĚTEN
Vítání ptačího zpěvu
Vycházka za ptačími hlasy
spojená s odchytem do sítí
a doprovodnými hrami pro děti
Oslavy osvobození
Vzpomínková akce, při které si
připomínáme osvobození našeho
města americkou armádou
Zahájení lázeňské sezony
Tradiční městské slavnosti s bohatým
programem, Švihácká cyklojízda

ZÁŘÍ

Mariánský podzim
Mezinárodní folklorní festival plný
barev, veselé nálady a energie
Dny evropského dědictví
Veřejnosti se otevírají brány
nejzajímavějších památek
Svatováclavské setkání lidí dobré vůle
Akce pořádaná ke státnímu svátku,
kterým si připomínáme smrt patrona
českých zemí sv. Václava
Výstava hub
Tradiční výstava živých hub
na Správě CHKO Slavkovský les

ŘÍJEN
Lázeňský festival jablek
Oslava podzimní sklizně ovoce
na kolonádě, výstava regionálních odrůd
ovoce a zahrádkářských výpěstků
Goethův podzim
Literární festival Mariánské Lázně
Den architektury
Celorepublikový festival
architektury – poznejte jedinečnost
mariánskolázeňských domů
Vznik samostatného československého státu
Vzpomínková akce u příležitosti oslav vzniku
československého státu, lampionový průvod
Slavnostní ukončení provozu
Zpívající fontány
Přehlídka skladeb na rozloučenou
s letní sezonou fontány

ČERVENEC
Kapsa plná pohádek a letní
divadelní dílna Kapsička
Pohádkový festival pro malé
i velké diváky a herce
Kinematograf bratří Čadíků
Projekce českých filmů pod širým nebem
Memoriál Hany Trejbalové a Jarise Alexy
Atletické závody za účasti
špičkových českých atletů
Spa Run Mariánské Lázně
Běžecký závod městem pro
všechny věkové kategorie
Sraz historických vozidel
Přehlídka historických vozů
v areálu Arniky v centru města
Grand Prix Mariánské Lázně
Turnaj trojic v pétanque
u Ferdinandova pramene
Okolo Mariánských Lázní
Mezinárodní silniční cyklistický závod

LISTOPAD
Snow Film Fest
Promítání filmů o extrémním lyžování,
zimním lezení, snowboardingu
a dalších adrenalinových sportech

PROSINEC
Nadílka u Krále smrků
Tradiční akce Klubu českých turistů
Mariánskolázeňský vánoční trh
Adventní zvyky, čertovské a vánoční pohádky,
rozsvěcení vánočního stromu a další program
Změna v termínech konání jednotlivých
akcí vyhrazena! Konání sportovních akcí
v zimních měsících závisí na množství sněhu!
Přesné termíny, kontakty na pořadatele
a další akce naleznete na webu města
v kalendáři akcí: www.marianskelazne.cz
(kalendar.marianskelazne.cz)

SRPEN
Chopinův festival
Mezinárodně uznávaný festival, jednou
za 2 roky rozšířen o klavírní soutěž
MTB Tour Mariánské Lázně
Cyklistický závod pro všechny
věkové kategorie
Chodovar pivní míle
Originální závod je určen pro všechny,
kdo mají rádi zábavu, recesi a dobré pivo

INFORMACE
Infocentrum města Mariánské Lázně
Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: +420/354 622 474;
e-mail: infocentrum@kisml.cz
www.muml.cz,
www.marianskelazne.cz
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Světový

UNIKÁT V MARIÁNSKÝCH
si celou
LÁZNÍCH Užijte
Českou republiku
Miniaturpark Boheminium je otevřen
každý den, včetně státních svátků
a víkendů, od 10 do 18 hodin, a to
v době od března až do konce
listopadu. O prázdninách
prodloužená otevírací doba.
Web: www.boheminium.cz
Facebook: www.facebook.com/boheminium

jako na dlani

Ideální místo pro rodinný výlet, školní exkurzi nebo firemní akci

V

íte, kam míří každý sedmý návštěvník
Karlovarského kraje? Do miniaturparku
Boheminium v Mariánských Lázních. Ten
je unikátní nejen svým jedinečným zasazením
do přírody, ale i širokou nabídkou do detailu propracovaných modelů českých památek
v měřítku 1:25. Není tak divu, že si ho ročně
prohlédne více než 100 000 lidí a stal se po právu nejnavštěvovanější atrakcí v celém kraji.
Karlštejn, Ještěd, zámek Červená Lhota, letohrádek Hvězda či zámek Český Krumlov.
To je jen krátký výčet ze šesti desítek dokonalých miniatur významných stavebních
a technických památek celé České republiky. „Miniaturpark Boheminium stojí za vidění
hned z několika důvodů,“ říká Petra Dlabolová,
jednatelka společnosti. „K vidění je zde výběr
nejlepších památek z Čech, Moravy i Slezska.
Navíc mnohé překvapí dokonalé provedení
modelů a zároveň jejich velikost. Například
hrad Karlštejn je vysoký přes 2,5 metru.“
Výlet do parku Boheminium udělá radost všem.
„Park se nachází na vrchu Krakonoš, kam návštěvníky dopraví i lanovka či MHD, navíc ho
obklopují lesy a louky. Návštěva parku je proto
také příjemným relaxačním zážitkem,“ popisuje správce parku Josef Kusík. Stačí vstoupit
a starosti a stres se jako zázrakem vypaří.

Oblíbenost modelu Ještědu zvyšuje lanovka na dálkové ovládání

Máchův kraj v miniaturparku - Máchovo jezero s Bezdězem i oblíbenými plážemi

Boheminium ale nenabízí jen pastvu pro oči,
je také ideálním místem pro praktické vzdělávání dětí. Kde jinde si zájemci mohou prohlédnout detaily jednotlivých staveb ze vzdálenosti jednoho metru. To je ostatně věc,
která láká tisíce turistů všech věkových kategorií. Pro příští rok je navíc připraveno víc
než pětadvacet atraktivních akcí, na kterých
nebudou chybět ani známé české tváře.
A novinka pro rok 2017: Miniaturpark Boheminium vyjde vstříc firmám a nabídne jim možnost uspořádat v areálu teambuildingové nebo
firemní akce. Součástí nabídky je samozřejmě
bohatý program, ve kterém nechybí ukázka výroby modelů, chodu parku, VIP prohlídka parku s výkladem a pohledem do útrob miniatur,
příprava občerstvení či rautu a mnoho dalšího.
Firmy mají také možnost věnovat návštěvu parku jako firemní benefit či speciální odměnu.
Přidejte se k dalším spokojeným návštěvníkům miniaturparku Boheminium a užijte si to
nejlepší z Mariánských Lázní! Na mezinárodních cestovatelských, dovolenkových a turistických serverech je park hodnocen velmi
vysoko. Například na Trip Advisor je to známka
4,5 z 5, což potvrzuje certifikát výjimečnosti,
který obdržel. A na Facebooku je návštěvníky hodnocen dokonce známkou 4,8 z 5.

Železniční muzeum v Lužné je díky interaktivním modelům vláčků
nejoblíbenější atrakce dětí

Jeden z hlavních cílů v miniaturparku je nejpohádkovější zámek v Čechách
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Zástupci nejstaršího golfové hřiště u nás Royal Golf Clubu Mariánské Lázně
se zúčastnili oslav 400letého výročí golfu ve skotském Royal Dornoch Golf Club.

400 let
OSLAVY

Elena Sorokina, foto. autor

GOLFU
M

ariánské Lázně, 15. září
2016 – Mistrovské 18jamkové golfové hřiště Royal
Golf Club Mariánské Lázně
(RGCML) patří ke královské rodině golfových klubů, kterých se
po celém světě nachází celkem
66. Letos na začátku září zažila rodina královských golfových
klubů významnou událost.

Royal Dornoch
Golf Club
ve Skotsku
oslavoval 400
let od začátku
hry golfu v tomto
městě, což je
oficiálně potvrzeno
i historickými
dokumenty.
Slavnostního obřadu ve Skotsku,
zemi nazývané kolébkou golfu, se zúčastnili zástupci téměř
všech královských golfových klubů
z celého světa. Poprvé v historii
se podařilo tuto slavnostní akci
zorganizovat s účastí 57 královských klubů z 66. Zástupci těchto nejvýznamnějších golfových
klubů světa se setkali a měli tu
možnost zahrát si společně golf.
18
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Jiři Pos a Kirill Kozhukhov

Royal Dornoch

Prestige Life Style

Royal Dornoch

Jiři Pos a President Royal Dornoch GC
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Royal Dornoch

Royal Golf Club Mariánské Lázně
reprezentovali prezident Jiří Pos
s manželkou a viceprezident Kirill
Kozhukhov také v doprovodu své
ženy. Program oslav 400. výročí
byl velmi pestrý. Oslava se konala na různých golfových hřištích
poblíž města Dornoch. Prvním
bodem programu byla vždy hra se
zástupci různých golfových klubů,
poté následoval koktejlový podvečer a nakonec galavečer. Česká
delegace přivezla hostitelskému
klubu jako dárek vázu z českého křišťálu, která váží 20kg a byla
vyrobena na zakázku v nižborské
sklárně Rückl Crystal a.s. Váza je
zdobena obrázkem golfové klubovny, logem klubu a pozdravy
pro Royal Dornoch Golf Club.
Zástupci ostatních golfových klubů
velmi ocenili účast reprezentantů
z Mariánských Lázní. Podle prezidenta Jiřího Pose tato událost
umožnila navázat nové kontakty
a prezentovat RGCML na nejvyšší úrovni. Všichni účastníci akce
byli pozváni do Mariánských Lázní
na tradiční mezinárodní turnaj
věnovaný založení RGCML, který se bude konat 2. září 2017.
Většina královských golfových
klubů se nachází ve Velké Británii.
20
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Aby bylo možné nést titul královský klub musí splňovat určité
podmínky. Jednou z nejdůležitějších je, že má být založen členem
britské královské rodiny. Royal Golf
Club v Mariánských Lázních založil v roce 1905 král Edward VII.,
a proto mohl v roce 2003 klub
získat od britské královny Alžběty
II. titul „royal“. Jenom dva kluby
v kontinentální Evropě mají titul
královský: Royal Golf Club Mariánské Lázně a Royal Golf Club v německém městečku Bad Homburg.

ROYAL GOLF CLUB
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Hřiště Royal Golf Clubu Mariánské Lázně je příkladem klasického typu skotských a irských
hřišť své doby. Osmnáctijamkové
hřiště leží na úpatí Slavkovského lesa, 787 metrů nad hladinou
moře, převážně v rovinaté části.

Vzniklo roku
1905, a je tudíž
nejstarším hřištěm
na našem území.
Hřiště bylo založeno a slavnostně
otevřeno 21. 8. 1905 anglickým
králem Edwardem VII. Po přestřižení

inaugurační pásky se král podepsal
zlatým perem do pamětní knihy
a zároveň se stal prvním zakládajícím členem klubu. Royal Golf Club
Mariánské Lázně je jediný ve střední
Evropě, který se může pochlubit tak
významnou minulostí. Nesporným
vyvrcholením historie klubu je získání práva užívat titul „Královský golfový klub“ (Royal Golf Club Mariánské Lázně) velkorysým rozhodnutím
britské královny Alžběty II. v roce
2003 a následnou návštěvou Jeho
královské Výsosti prince Edwarda, hraběte z Wessexu. Hřiště tvoří
kompaktní jasně ohraničený areál,
z nějž vybočují pouze dvě jamky
dostavěné v roce 1978, aby nahradily dvě příliš krátké a stěsnané jamky
původní. Greeny jsou ve srovnání
s nově budovanými hřišti velmi malé,
ale dobře chráněné bunkery. Hřiště je z větší části rovinaté. Na první
pohled se může zdát snadné, při hře
se však objeví řada nástrah, vyžadujících přesnou technickou hru. Je
obklopeno z velké části jehličnatými
lesy, díky čemuž je na něm příjemně
i ve velmi horkých letních dnech.
V mnoha místech se otevírá výhled
do okolní krajiny, která je přírodní
a není rušena žádnou zástavbou.
Vzduch je plný kyslíku a nasycený
ozónem, a je proto opravdovým
pohlazením pro plíce hráčů.

Zveme
Vás
DO KRÁSNÉHO
PROSTŘEDÍ
VZDÁLENÉHO
JEN 15 KM
OD PRAHY
www.zamekberchtold.cz

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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11. ROČNÍK
BRITISH GOLF CUP
2016 PROBĚHL
NA ZBRASLAVI

Vítězové 11. ročníku British Golf Cup 2016

Tradiční prestižní golfový turnaj,
který pořádá společenský klub Helas
New Encounters Club, se opět odehrál
pod zeleným mottem live green – go
green – be eco. Vítěz jedné ze soutěží
tentokrát mohl vyhrát i zlatou cihlu.

Z

elená je barva golfu nejen kvůli barvě hřiště. Golf znamená především zdravý pohyb, kde je zelená barvou života. Znamená krajinu, kde je zelená barvou přírody.
A v neposlední řadě znamená i společenskou
událost, kdy je zelená barvou nových příležitostí.

Degustace Chivas whisky probíhala i na hřišti

„Na náš tradiční golfový turnaj se vždy těším celý
rok, protože je báječnou příležitostí, kdy se můžeme všichni sejít, užít si hru a seznámit se mezi
sebou v prostředí, které spojuje sportovního
a společenského ducha,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka Helas New Encounters Club.
Letošní ročník přinesl čtyři hlavní vložené soutěže,
společné pro muže a ženy: NEAREST TO PIN pod
patronací E.ON, LONGEST DRIVE pod patronací
VODAFONE a HOLE IN ONE pod patronací BHS,
kde bylo možné vyhrát zlatou cihličku v hodnotě
10 tisíc korun. Vítěz byl vyhlášen rovněž v soutěži NEJLEPŠÍ BRUTTO VÝSLEDEK, který byl pod
patronací pořadatelského klubu HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB. Hrálo se systémem stable ford
na snížení handicapu v kategoriích 0–18, 18,1–36
a 37–54. Nehráče si odvedl lektor na driving range,
kde pro ně byla připravena golfová akademie.

NEJEN GOLF ZVYŠUJE KVALITU ŽIVOTA
Důležitou součástí turnaje byly dobročinný bazar a tombola, jejichž výtěžek putoval
na Nadaci Vodafone, která patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, jejichž účelem je
zvýšit kvalitu života lidí v České republice.
Pro všechny hosty byl samozřejmě připraven i bohatý doprovodný program, od degustace ovocných
ciderů Rekorderlig, 12leté whisky Chivas Regal,
vín z rodinného vinařství Maláník Osička, zdravých doplňků a nápojů IsoLine, čajů Dilmah a kávy
Reserva, čerstvých kokosů Cool Coco – Mladý
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Auto Průhonice představilo nové Volvo XC90

kokos, piva z rodinného pivovaru Hendrych a doutníků ze Střední Ameriky a Toskánska společnosti
CigarPoint až po koření, které do taštiček připravil
obchod Koření od Antonína. Zájemci si mohli prohlédnout a vyzkoušet vystavené vozy značky Volvo
v modelech XC90 a V60, nechat si předvést praktické a slušivé pracovní oděvy od společnosti Altreva,
odnést si fotovzpomínku od Olympusu a poznat
jedinečný doplněk stravy – čistý mořský kolagen
INCA COLLAGEN. Siddharta Café pětihvězdičkového hotelu Buddha Bar v Praze připravil ochutnávku
pralinek a k tomu ještě ukázky relaxačních masáží.
Na každého čekaly dárečky zabalené od Giftisima.
Partnery golfového turnaje byly společnosti VODAFONE, E.ON, ecoCity Taxi, DAMA, Palatinum,
BHS, Schneider Electric, EMS Elektro, Espresso,
Auto Průhonice, Siddharta Café, Esthé Laser Clinic
a SCAN Quilt. Mediálními partnery jsou Golf Digest,
Svět průmyslu, Svět kultury a zábavy, ČIA News,
Prestige, BUS TV a Profesní magazín iBest Of.

Projekt Ocenění
Českých Podnikatelek,
který zviditelňuje úspěchy českých žen, zná vítězky 9. ročníku. České podnikatelky získaly ocenění ve třech kategoriích
podle velikosti firmy a také tři speciální ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu. OCP bylo založeno v roce 2008 a jeho cílem je podpora českých podnikatelek.
České podnikatelky se zaměřují především na služby a obchod, ale
roste i počet žen, které podnikají ve výrobě a v oborech, které jsou
tradičně vnímány jako „mužské“. Počet přihlášených finalistek roste každým rokem, letošní nárůst je téměř pětadvacetiprocentní. Kromě účasti v projektu stoupá i hodnota firem vlastněných ženami.
„U oceněných podnikatelek roste význam exportu. To, co vidím já, jsou
skvělé české podnikatelky a jejich firmy, které zvládly překonat práh České
republiky. Ať již fyzicky – působí v různých zemích světa a exportují služby a produkty, nebo mentálně, svými nápady ovlivňují podnikání ve světě a u nás. Loni exportovalo 10 z 83 přihlášených finalistek, letos působí
na zahraničních trzích 21 ze 103 přihlášených žen. Stále platí, že je doménou českých podnikatelek především obchod a služby, kde působí hned
63% finalistek. Výrobě se věnuje 18% podnikatelek, 11% podniká ve zdravotnických službách, 6% v dopravě či logistice, a 5% našlo svůj úspěch na poli
cestovního ruchu. České podnikatelky nestagnují a stále vymýšlejí nové
produkty. Polovina přihlášených žen se chce dále vzdělávat v cizích jazycích a nových technologiích. Efektivita práce se zvyšuje i díky práci v cloudu a mobilním technologiím. Jedinou slabinu vidí podnikatelky v nejistotě,
co bude s firmami za 5 let,“ říká zakladatelka projektu Helena Kohoutová.
„Co bych ráda řekla o českých podnikatelkách? Je třeba si těch, které se
odhodlaly jít za svojí vizí a nejenom za svými obchodními výsledky, velice
vážit. Proč? Protože jsou inovativní, ale také odvážné, transparentní,
podnikají eticky a nebojí se. Jejich úsilí ovlivňuje ekonomickou a sociální
prosperitu naší země. Proto s hrdostí konstatuji, že projektem Ocenění
Českých Podnikatelek budujeme hrdé Česko,“ dodává zakladatelka.
Na základě ratingu a skóringu odborného garanta projektu, kterým je CRIF
– Czech Credit Bureau, vybírala porota z 17 887 společností vlastněných ženami a doporučila do semifinále 720 podnikatelek s ročním obratem od 10
milionů korun. Do finále se pak přihlásilo 103 finalistek. V kategorii Malá
společnost se letos kvalifikovalo 67 finalistek, v kategorii Střední společnost
je to 22 finalistek, a konečně v kategorii Velká firma postoupilo 14 finalistek. Více o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

Vítězky 9. ročníku
MALÁ SPOLEČNOST
Virteco s.r.o.
Květoslava Havlínová

1.
2.
3.

Chalk, spol. s r. o.
Dana Hrabáková
ZIDENTA s.r.o.
Ludmila Žižková

STŘEDNÍ SPOLEČNOST
Westrans Děčín s.r.o.
Stanislava Heritesová Weigelová

1.
2.
3.

Brotrans, s.r.o.
Iva Rychecká
Kv.Řezáč, s.r.o.
Martina Kyselková

VELKÁ SPOLEČNOST
U & SLUNO a.s.
Marta Nováková

1.
2.
3.

BAIEROVÁ spol. s r.o.
Renata Roubínková Baierová
RYOR a.s.
Eva Štěpánková

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ
PODNIKATELKA
MEDIROL s.r.o.
Diana Rysková
CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST
FIRMY – pod patronací Microsoft
Callis Inter, s.r.o.
Helena Mikulínová
CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ –
pod patronací České pojišťovny
Jarmila Podhorná
Jarmila Podhorná
www.prestige-media.cz | 2016
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PEDIKÚRU?
I vaše nohy si zaslouží
pedikúru bez skalpelu

N

ohy jako v bavlnce. Ten
příjemný pocit můžete zažít nejen tehdy, když
vklouznete do sněhulí, ale také
po dobře provedené pedikúře.
Hitem 21. století se stala suchá pedikúra – bezpečná a bez skalpelu.

Když se začnete
včas starat o své
nohy, v dobrém
se vám vše
v produktivním
věku vrátí.
NEBEZPEČÍ ŘÍZNUTÍ NEHROZÍ
Suchá pedikúra má jednu obrovskou výhodu, jelikož se provádí bez skalpelu, nehrozí žádné
nebezpečí, že by pedikér zajel
s nástrojem příliš hluboko nebo
vás dokonce pořezal. Kůže se
velmi jemně a šetrně ošetřuje za pomoci brusných frézek.
Ty hladce kloužou po vaší kůži
a vyvolávají decentně šimravé,
avšak nikoli přímo lechtivé pocity.
Skutečné broušení nepřipomínají
ani v nejmenším. Existuje celá škála
nástavců různých velikostí na jednotlivé části chodidla a rovněž
se podle potřeby mění rychlosti
počtu otáček brusky za minutu.
24
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Všechny nástroje jsou samozřejmě řádně dezinfikované a sterilní.
Suchá pedikúra nenarušuje
integritu kůže. Nohy vám
zvláční, ale nezasahuje
do hloubky jako skalpel.
Nemáte po ní tak přecitlivělá
chodidla. Na některých místech,
třeba pod palcem, je určitý tukový
polštářek, který tam zkrátka patří.
Čím více se totiž kůže odebere, tím
rychleji se zase zaplní. Obrušování vydrží pět až šest týdnů a nemusíte si sami nohy po večerech
dobrušovat pemzou. Stačí dopřát
chodidlům po koupeli zjemňující
a hydratační krém nebo pěnu.

VŠE ZAČÍNÁ
U NEHTOVÝCH LŮŽEK
Ještě než se vrhnu na vaše
„šlapky“, přijdou ke slovu nehtíky a nehtová lůžka. Přerostlou
kůžičku, díky níž vypadají nehty
na nohou menší, než ve skutečnosti jsou, rovněž bezbolestně
stlačím a odstraním speciálním
nástavcem. Když jsou nehty
zarostlé, pomůže Orthonyxie –
šponování neboli rovnání nehtu.
Sami budete překvapeni, jak pěkné
máte malíčky, přestože si myslíte, že pro opakované otlaky z bot
z nich nehet dávno zmizel.
Zároveň s přístrojem funguje i vysavač, který ihned nadbytečné šupinky odsává.

FRÉZKY NA VŠECHNO
Speciální frézky na suchou pedikúru si poradí opravdu se vším,
aniž by bylo nutné použít jakýkoli ostrý nástroj. I s kuřími oky.
Suchá pedikúra vás rovněž zbaví
popraskaných pat, pravidelným
obrušováním se postupně snižuje
hloubka kráteru, aby nová kůže
měla sílu vyrůst a kráter vyplnit.

JINAK BY TLAK NA PATU
NEUNESLA.
Po celé proceduře jsou vaše
nohy odpočaté, plné lehkosti, zdraví a síly bez pocitu násilné manipulace.
Správná pedikérka se stále vzdělává, i já se stále zúčastňuji školení
a seminářů. Jsem členkou Podiatrické společnosti, která slučuje
lékaře, fyzioterapeuty a pedikéry – prostě všechny, kteří mají
něco společného s nohami.
Podiatrická společnost je také
členem MEZINÁRODNÍ PODIATRICKÉ FEDERACE FIP. Letos se její
prezidentka MUDr. Marie Součková
a 1. viceprezident MUDr. Miroslav Havrda zúčastní světového
kongresu v Montrealu a následně
nás budou na sjezdu informovat o novinkách v podiatrii.
Školené pedikéry najdete
na stránkách www.podiatrie.cz
v sekci „poskytovatelé služeb“.
Péče o nohy je mimořádně důležitá, neboť dolní končetiny
nosí každodenně mnoho hodin váhu celého našeho těla.
Přeji vám příjemnou proceduru, po které se budete doslova vznášet.

Pavla
Chadrabová
Pedikúra, manikúra
Bezděkovská 30
386 01 Strakonice
tel.: 607711485

Inca Collagen
Marine collagen | Mořský kolagen

Be complete.
Be happy..
Be...
Bio-Aktivní kolagen představuje
jeden z největších vynálezů
světové biochemie.
Bio-Active collagen is one
of the biggest inventions
of the world’s Biochemistry.

www.incacollagen.eu
INCA agency s.r.o.

Helas
Prestige Life Style

K

de se setkává šmrnc první
republiky se světem moderních technologií a energických
ženských osobností? Dámský klub
Cosmopolitan Executive Helas
Ladies Club od roku 1997 podporuje, inspiruje a sdružuje ženy s aktivním přístupem k životu. Klubová
setkání přinášejí vždy odbornou
a společenskou část, tudíž spojují zábavu i rozvoj – a to vše v tom
nejpříjemnějším, vstřícném a inspirujícím prostředí. S členkami se
potkávají známé osobnosti českého
společenského života i odborníci
ze všech myslitelných oborů, které
mohou zajímat všestrannou a aktivní ženu, ať už její věk začíná dvojkou nebo osmičkou. Více o klubu
na www.helas-ladies-club.cz.

LADIES CLUB

Zbigniew Czendlik je římskokatolický kněz z polské části Těšínska, který
již 23 let působí v České republice a získal popularitu častým mediálním
vystupováním a rozsáhlými styky se známými osobnostmi. Byl rovněž čestným
hostem na Novoročním setkání dámského klubu Helas Ladies Club.

Blahopřát klubu k 17. narozeninám přišli (zleva) dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera; mezzosopranistka a sólistka
Národního divadla a Státní opery v Praze Andrea Kalivodová a za hlavní partnery klubu Martin Vodička, Kopecký s.r.o. –
koncesionář vozů Peugeot; Lenka Lockenbauerová, Sephora; Monika Krůtová a Jana Nohavová, Česká pojišťovna.
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Světoznámý fotograf Robert Vano se v talk show nebál popsat
svou americkou anabázi ani nesnadné začátky. Ve skutečnosti se
k fotografii dostával postupně, a tak trochu náhodou: „Pocházím
z věřící rodiny. Od dětství jsme psávali Ježíškovi, co chceme,
ale Ježíšek to nikdy nepřinesl. Ve čtrnácti jsem si přál loutkové
divadlo, ale Ježíšek přinesl foťák. A to změnilo můj život.“

Jak si uchovat věčné mládí? Vnitřní harmonií, a když už to dál nejde,
pomůže estetická chirurgie. Své o tom vědí herečka a zpěvačka
Zora Jandová i docent Jan Měšťák, špičkový plastický chirurg. Oba
přišli v roli hostů povzbudit věčné mládí v členkách dámského klubu
na posledním setkání Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club.

Česká zpěvačka, skladatelka a herečka Anna K
se na setkání dámského klubu vyznala z lásky ke
zpěvu, kterou neotřásly ani životní zvraty.

„Velikost a krása hor vám srovná hodnoty. Všechno
ostatní vám pak připadá jako blbost,“ říká legendární
československá horolezkyně Dina Štěrbová. Vůně dálek
celého světa inspirovala hosty na červnovém setkání.

Prestige Life Style

Klub vína
MARTINA SEVERY

se tentokrát zaměřil na malé vinařství
se zvláštním názvem Fuzgrunty
SYLVÁNSKÉ
ZELENÉ 2015
POZDNÍ SBĚR,
ALKOHOL 11,5 %
Obvykle se říká,
že sylvánské
víno je neutrální,
v mladších ročnících s travnatou
vůní. V tomto případě je chuť
plná, mírně kořenitá, ale bez
zvláštních aromatických látek.
Kyselinky naštěstí ještě zachovalé a velmi vhodné k lehkovážnému pití napříč celým dnem.
Víno se pije jaksi samo a po pár
doušcích se chce říct: vypiju-li
v letním dnu lahev, pak kolikrát dokončím celý karton…

PÁLAVA
2015 VÝBĚR
Z HROZNŮ,
ALKOHOL 12,5 %
Pálava patří mezi
odrůdy s typickým muškátovým a vanilkovým
aroma. Lákavá
vůně mnohdy neodpovídá chuti,
kterou si člověk vybaví při prv-

ním přičichnutí. Není to však
tento případ. Fuzgrunt Pálava je
harmonické víno kořenité chuti s poněkud vyšším obsahem
kyselin, které mu dodávají svěžest.
Po jednom svém rodiči zdědilo
náznak tramínového aroma. Víno
se hodí pro samostatné popíjení,
pokud budete přikusovat jemný sýr, určitě nic nepokazíte.

CHARDONNAY
2014, MORAVSKÉ
ZEMSKÉ VÍNO,
ALKOHOL 12,5 %
Na to, že ročník
2014 nebyl k vinařům zrovna
ohleduplný, je víno
plné a kyselinky
překvapivě uhlazené (ano, víme,
že slovo „překvapivě“ patří do úst
doživotním amatérům, ale tady je
namístě). Ve vůni i chuti citrusové
plody, biskupský chlebíček, kandované ovoce s náznakem lískových oříšků. Upozornili bychom
jen na to, že hodnotíme kategorii
zemských vín! Hodí se k pečenému pstruhovi – ideální při letní či
raně podzimní grilovačce. A jako
dezert sýr typu camembert.

Rodinné vinařství Fuzgrunty
Sídlí v obci Bulhary v mikulovské vinařské oblasti. Tak trochu podivný
název je odvozen od původního názvu vinařské trati Fusgrunty, což
česky znamená Liščí pole. Vinařství produkuje kvalitní vína menších
šarží se svěžím ovocným charakterem a vysokým extraktem.
Zde je hodnocení šesti vín. Snad vám budou všechna chutnat.
Kde koupit: www.dejsivino.cz
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RYZLINK VLAŠSKÝ
2014, ZEMSKÉ
VÍNO, ALKOHOL
11,5 %

Víno je „tenké“
s vyššími kyselinami – jak se
na vlašák patří.
Květinové aroma je
nicméně zachované, chuť vyvážená. Při poválení po jazyku ucítíte zelená jablka. Ryzlink vlašský
do našich končin rozhodně patří
a je vidět, že vinaři si s ním umějí
poradit i v nepříznivých ročnících. Vhodné k rybám i salátům.

SVATOVAVŘINECKÉ
ROSÉ 2015,
ZEMSKÉ VÍNO,
POLOSLADKÉ,
ALKOHOL 11 %
Opravdové osvěžení. Růžová vína si
nehrají na nic velkého. Tohle osvěží,
pobaví a poté, co ve dvou vypijete
jednu lahev, máte chuť dát si ještě
jednu, obzvlášť v létě či za slunných
podzimních dnů. Dejte si k němu
salát nebo nějaký jemný sýr, ani
kuřecí prsíčka nejsou k zahození.

RYZLINK
RÝNSKÝ 2013,
VÝBĚR Z HROZNŮ
Tečka za testem
– extraktivní víno
s vyšší kyselinou.
Ve vůni jsou medové, lipové tóny,
v chuti zralé meruňky. Vhodné do sobotního soumraku
po lehké večeři nebo si otevřete
lahev k dobrému filmu, ale pozor
– aby potěšení z filmu nepřevýšilo
potěšení z vína. Pokud si ho chcete
dát k jídlu, pak kromě obvyklé rady
(bílé víno k bílému masu) zkuste přírodně upravené telecí.

↑ Kapří hranolky
ranolky®,
originální recept
ecept
rodiny Müllerů,
ů
pocházejí právě
z této restaurace.

SPOLU S RELAXAČNÍM POBYTEM V APARTMÁNECH
ŠUPINA V TŘEBONI.

Apartmány Šupina se nacházejí v těsné blízkosti
třeboňského zámku, zámeckého parku a zároveň jsou
součástí historického centra města Třeboň. Doplňují
rodinný koncept dvou rybích restaurací o příjemné
ubytování a stávají se tak součástí gastronomického
komplexu restaurace Šupina a restaurace Šupinka.

REZERVACE: oﬃce@supina.cz | tel. 720 993 825

www.supina.cz

La
Grace

ČESKÁ ŠKOLNÍ
A CHARTEROVÁ
PLACHETNICE
Foto: archiv La GRACE

Je věrnou replikou
brigy z druhé
poloviny 18. století.
A i když byla
na vodu spuštěna
teprve v roce 2010,
má za sebou již
bohatou historii!

La Grace je vlastně
splněný dětský sen
kapitána Pepy Dvorského
a lodního stavitele Dana
Roseckého, kteří se rozhodli
pustit do projektu, jenž
nemá v českém, ale ani
evropském měřítku
obdoby. Bez jakékoliv
oficiální podpory se v roce
2008 v profesionální
loděnici v egyptském
Suezu pustili do stavby
největší české plachetnice.
Už samotná stavba byla
velkým dobrodružstvím
pro mnoho dobrovolníků
z České a Slovenské
republiky, kteří pomáhali
trup dokončit. Stavba
probíhala podle plánů,
které v roce 1768 v knize
Architectura navalis
mercatoria zveřejnil
švédský admirál Fredrik
Henrik af Chapman. Trup
byl vyroben v Egyptě,
ale veškeré stěžně, ráhna,
koše, kladky i kormidelní
kolo a děla byly vyrobeny
v České republice. Zvnějšku
loď vypadá přesně podle
historických plánů, avšak
uvnitř je vybavena
komfortem pro posádku
čítající až 35 lidí. Stavba
lodi byla financována
výhradně ze soukromých
zdrojů. Neobešla by se
však bez pomoci stovek
dobrovolníků z celého
Česko-Slovenska.
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P

oté co se kýl La Grace dotkl vody, vyplula na svou
první plavbu Středomořím.
První plavba vedla ke břehům
Řecka, kde byla La Grace v Aténách oficiálně pokřtěna. Ke konci roku 2011 se vydala na cestu
přes Atlantický oceán, aby strávila
zimu v Karibském moři. Byl to čas
plný euforie ze splněného snu
a úspěchu, kterého všichni dosáhli, ačkoliv jim málokdo věřil.

Po úspěšných
sezonách, kdy
La Grace
svezla mnoho
svých příznivců
a získávala
slávu po mořích
a oceánech svými
plavbami, se
od ní bohužel
odvrátilo štěstí.
V pátek 26. 10. 2012 asi v jednu
hodinu v noci za silného větru a asi
metrových vln La Grace, pod velením kapitána Jiřího Pacáka, splula
z kotvy a jižní vítr ji zahnal na mělčinu u pláže El Cable v Marbelle
(4.8711519 °W, 36.5072692 °N).
Osmičlenná posádka lodi se
zachránila sama. Avšak La Grace
zůstala uvězněna v písku. Záchranu La Grace znesnadňovalo
nejen počasí, kdy plachetnice
na mělčině přestála několik bouří, ale hlavně úřady a pojišťovna.
Ani přesto nikoho nenapadlo La
Grace zanechat jejímu osudu.
Do Španělska vyrazilo mnoho
dobrovolníků, a kdo nemohl přijet
pomáhat osobně, přispěl do velké
sbírky, kterou příznivci La Grace zorganizovali v Čechách.

Opravy trvaly
téměř rok. Ale
podařilo se a La
Grace znovu
vyplula!
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Když se její kýl znovu dotkl mořské hladiny, nebylo moc času
na oslavy. V roce 2013 se ve Středozemním moři konala MEDITERRANEAN TALL SHIPS REGATTA
2013, na které La Grace nemohla
chybět. Závod startoval ve španělské Barceloně s mezizastávkou
ve francouzském Toulonu a cílem
v italské La Spezii. La Grace patří
do nejprestižnější kategorie A, kde
soutěžila s 26 největšími plachetnicemi z celého světa, jako je
italská školní loď Amerigo Vespuci
nebo ruský Mir. Ačkoliv byla úplný
nováček, v první etapě všechny
překvapila a skončila na 3. místě.
To povzbudilo posádku natolik, že
druhou etapu La Grace suverénně
ovládla. I celkově skončila na 1.
místě jak v kategorii A, tak v celkovém pořadí! A teď přišel čas slavit!

Rok 2014
strávila
La Grace
odpočinkovými
plavbami okolo
Elby, Korsiky
a Sardinie.
Mimo klasické plavby s dospělými
kadety na její palubu nastoupilo
i několik dětských táborů. Děti od 4
let věku pod velením posádky La
Grace pomáhaly s ovládáním lodi
a podle indicií získaných různými úkoly hledaly pirátský poklad
ukrytý někde na ostrově Elba.

V roce 2015 se
česká plachetnice
vydala na svou
velkou cestu
na sever.
Překonala bouřlivý Biskajský záliv
a vyrazila směrem k Britským ostrovům. Zde navštívila známá místa,
jako je souostroví Scilly, ostrov Man
a proplula Kaledonským kanálem
až na tajemné jezero Loch Ness,
což byla pro posádku dost nevšední zkušenost. Stromy rostoucí oko-

lo kanálu byly od ráhen La Grace
vzdáleny jen pár metrů! V tomto
roce se také konal další ročník
závodů The Tall Ships Races. První
etapa byla dlouhá více než 600 NM
(přes 1111 km) a vedla z irského
Belfastu do norského Alesundu.

La Grace
bojovala sedm
a půl dne
s těžkými
podmínkami
Severního moře
a silnými soupeři
a nakonec si
vybojovala 3.
místo.
V druhé etapě si vedla lépe, ze
48 startujících lodí v kategorii A skončila na 2. místě pouhých 7 vteřin za vítěznou lodí!
Po závodech následovalo množství festivalů, např. Hanse Sail
Rostock, Sail Bremmerhaven nebo
Sail Amsterdam. V těchto městech
byla uvítána i s ostatními loděmi
s otevřenou náručí. A její palubou
prošlo při návštěvách více než
půl milionu lidí. Po takovémto
úspěchu na podzim zamířila La
Grace zpátky do svých domovských vod ve Středozemí.

Plavba
na historické
plachetnici
Pokud byste chtěli zažít
plavbu na historické
plachetnici na vlastní kůži,
můžete se podívat na rozpis
na našich stránkách
www.LaGrace.cz.
Těmito plavbami totiž
rozhodně nekončíme.
Stále plánujeme nové.
Ať už znovu na daleký
sever nebo třeba
i kolem celého světa!

Krása
Prestige Life Style

Přesvědčte se na vlastní oči!
Každá žena je krásná, ať už
vzhledem, duší či obojím…
Výstižně je to řečeno větou:

JE DAR OD BOHA

Adéla
Špulková

T

ak zněl i název výstavy fotografií
Dávida Mináče, která byla zahájena vernisáží ve Slovenském
domě v Soukenické ulici v Praze.
Připravena byla spolu s ředitelem Slovenského domu Vladimírem Skalským
a Martinem Novotou, generálním manažerem hotelu Absolutum, ve kterém
byly modelky ubytovány. Dávid Mináč
je mladý talentovaný slovenský filmař,
herec, skladatel, výtvarník a fotograf. Syn neméně známého režiséra
Matěje Mináče. Již jako malý našel
lásku k umění. Spolupracoval na mnoha projektech, mj. na filmu Nickyho
rodina, který získal mnohá prestižní
ocenění po celém světě. Působil
ve více než dvaceti filmových produkcích a k tomu všemu fotí. Nutno
zdůraznit nádherně fotí, o čemž jsme
se mohli přesvědčit na zmíněné výstavě inspirované zlatým věkem italského
a amerického filmu šedesátých let.
Ve spojení s předními topmodelkami
se jednalo o vskutku luxusní záležitost. Fotky jsou plné emocí, uvolněnosti, krásy, inspirace a jen těžko
byste měli rozhodnout, která z fotek
je tou nejhezčí, protože každá má své
kouzlo. Na vernisáž dorazil sám autor
fotografií Dávid Mináč, modelky z fotografií a mnoho známých tváří jako
majitelka vyhlášené castingové agentury paní Soňa Ticháčková, ředitelka
Miss Slovensko Karolína Chomisteková, režisér Matěj Mináč, modelka
a bývalá miss Nikol Švantnerová či
proslulá fotografka Zuzana Mináčová. Vystoupila zde virtuózní flétnistka
Nina Sivošová, skupina Motovidlo
a i sám Dávid Mináč zahrál jednu ze
svých filmových skladeb. Byl to vskutku mimořádný a příjemný večer.
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Generální manažer hotelu Absolutum Martin Novota s modelkami
zleva: Silvia Juříková, Michaela Karaková, Soňa Štefková

Zleva: Karolína Chromisteková (Miss Slovensko a ředitelka Miss Slovensko), Simona
Lukáčová, Michaela Karaková, Silvia Juříková, Denisa Vyšňovská (Miss Universe Slovensko),
fotograf Dávid Mináč, Soňa Štefková
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Michaela Karaková
Zleva: Silvia Juříková, Michaela Karaková, Soňa Štefková

Modelky v hotelu Absolutum
Soňa Štefková

Modelky v hotelu Absolutum

Soňa Štefková, Dávid Mináč, Julia Štefková
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Tak těmito čtyřmi slovy by se dal popsat víkend 3. až 4. září na Císařském ostrově, kde
proběhl již 15. ročník národního a 6. ročník mezinárodního šampionátu plnokrevných
arabských koní pod názvem Prague Intercup. Všichni, kteří tuto akci pravidelně
navštěvují, musí potvrdit, že každý rok něčím překvapí. Nejinak tomu bylo i letos.

Krása,
elegance, zábava a relax

C

elý víkend započal již tradičně českým národním
šampionátem, kterého se
zúčastnilo 24 koní. Porotu tvořili
tři zahraniční odborníci: C. Darius
(DE), J. Everars (BE), W. Guziuk
(PL). Ti potvrdili, že kvalita českých
koní výrazně roste, což dokázali
dva zlatí juniorští šampioni z českého chovu – klisna Umeiyrah
a hřebec KA Barbelo Arminius.
V seniorských kategoriích vyhráli
koně importovaní – klisna Giga
(PL) a hřebec DHR Tahrir (IRL).
Všichni medailisté byli oceněni
nejen poháry a šerpami, ale také
mnoha hodnotnými dary od sponzorů. Těch bylo v letošním roce
opět více a mezi již tradičními
sponzory, jako jsou Suweco s.r.o.,
Royal Interiér, Cukrárny Hájek
a Boušová, Dallmayr, Koberce
Ariana, jste mohli zaznamenat
mnoho nových, jako např. Inca
Collagen, Man Mat s.r.o., Bebo
Stud a další. Velkou změnou
v letošním roce byla také změna
transportního partnera akce, kterou se stala automobilka Mercedes
Benz reprezentovaná společností
Hoffmann & Žižák z Brandýsa
nad Labem. Ti se postarali nejen
o transport všech oficiálů, ale
zaštítili i Evropský Cup, o kterém si přečtete více v samostatném článku. Inovací letos prošlo
i hodnocení porotců, které bylo
poprvé v ČR prováděno pomocí
elektronických tabletů, a tak byly
výsledky okamžitě k vyhlášení
a zároveň i k nalezení na internetu.
On-line výsledky si v aréně mohli
36
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ověřit téměř všichni, neboť díky
sponzorům byl na Prague Intercupu poprvé nainstalován i WIFI
Hotspot, který byl pro všechny
přítomné přístupný zdarma.
Po skončení českého šampionátu
byl zahájen mezinárodní šampionát, který byl rozdělen do dvou
dnů. V sobotu odpoledne se
odehrály všechny juniorské kvalifikační třídy a v neděli dopoledne
pak všechny seniorské. Celkem se
v jednotlivých kategoriích setkali účastníci ze 14 zemí. V sobotu
večer si pak mohli všichni zúčastnění užít tradiční párty na Občanské plovárně. Letos se všichni
bavili o něco více, neboť vstup
byl podmíněn maskami, a tak
bylo leckdy velmi obtížné rozpoznat, s kým se vlastně bavíte.
Šampionáty jako vrchol celého
víkendu byly zahájeny v neděli
odpoledne ve 13.30 příjezdem
kočáru s mezinárodní porotou
do arény: M. Tengstedt (DK), H.
van Ness (BE), S. G. Ehlert (DE), C.
Moschini (IT). Velké překvapení
však nastalo ve chvíli, kdy byl kočár
v aréně přepaden třemi lupiči
v dobových kostýmech. Porota
byla nucena vydat veškerou hotovost, neboť lupiči byli vybaveni
střelnými zbraněmi a meči. V momentě se však v aréně objevili tři
mušketýři na koních, kteří po tvrdém boji bandu lupičů přemohli
a porotu vysvobodili. To celé bylo
samozřejmě součástí vystoupení
profesionální skupiny Štvanci, která

vše pečlivě připravila a natrénovala. Nikdo z návštěvníků ovšem
o tomto vystoupení nevěděl,
a proto bylo nadšení po vysvobození porotců skutečně ohromné.
Štvanci pak po prezentaci dravých
ptáků od sokolníka M. Straky předvedli ještě jedno emotivní jezdecké
vystoupení a odstartovali tak již
zmíněné šampionáty. V těch se
nejvíce dařilo saúdskoarabské farmě prince Khaleda z Al Khalediah
Farm, která získala dva zlaté tituly.
Jeden další putoval do Jordánska
a poslední do Spojených arabských emirátů. Vítězové stejně tak
jako v českém šampionátu získali
mnoho věcných cen od sponzorů,
avšak originální byly křišťálové poháry ze sklárny Halama, připravené
pro všechny medailisty. Všechny
šampionáty byly nově vyhlášeny
za doprovodu trubačského kvarteta Tuba Trombonum, což doladilo
historický podtón celé akce. Nejúspěšnějším národem se nakonec
stalo Německo, které posbíralo
mnoho bodů zejména z kvalifikačních kategorií a jehož zástupci si rozdělili dotaci 1000 eur.
Reakce diváků a účastníků opět
potvrdily, že v ČR dokážeme uspořádat akci mezinárodního formátu
a nalákat i atraktivní účastníky z celého světa. Důkazem bylo mnoho
nových sponzorů a partnerů akce
nejen z ČR, ale i z Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských
emirátů. Mezi hosty akce jste mohli
znovu potkat například manžele
Wattsovi (Charlie je bubeníkem
Rolling Stones), starostu Prahy 1
Ing. Lomeckého, europoslance J.
Zahradníka, velvyslankyni Maroka
JE S. Ottmani, velvyslance Egypta či p. H. Kmoníčka z Pražského
hradu. Ti všichni odcházeli se
stejnými dojmy: relaxační víkend
plný krásy, elegance a zábavy.
Děkujeme tedy všem partnerům
akce, sponzorům a ministerstvu
zemědělství za jejich podporu
a těšíme se na další ročník 2017!

Mercedes-Benz

EUROPEAN CUP
aneb KONĚ PŘED KAPOTOU
Vozy Mercedes-Benz vyvolávaly u návštěvníků velký zájem

I takto by se dala popsat samostatná
soutěž plnokrevných arabských koní,
konaná jakožto součást Prague Intercupu
2016 na Císařském ostrově v Praze.
Soutěž byla otevřena pouze pro koně
v Evropě odchované a vlastněné a byla
dotována celkovou částkou 4000 eur.

P
Nový model se zalíbil i legendárnímu Charliemu Wattsovi
(bubeníkovi Rolling Stones)

Předávání ocenění V Mercedes-Benz Cupu se úĊastnila i marocká
velvyslankyně S. Ottmani

Mezinárodní porota: (zleva) H. H. van Nes, S. G.-Ehlert,
M. Tengstedt, C. Moschini
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oprvé v historii konání této soutěže ji v letošním
roce zaštítila značka Mercedes Benz reprezentovaná společností Hoffmann & Žižák z Brandýsa
nad Labem. Společnost nebyla pouze sponzorem
tohoto cupu, ale byla i oficiálním transportním partnerem celého víkendu Prague Intercup, kdy zajišťovala
přepravu všech oficiálů akce svými vozy Mercedes-Benz Vito a Mercedes-Benz Sprinter. Exkluzivně
také zajistila veškerou přepravu jedné z nejvýznamnějších osobností celé akce, kterou byl bezesporu
pan Charlie Watts (bubeník Rolling Stones) se svou
manželkou Shirley. Ti měli možnost po celou dobu
svého pobytu v Praze využít novou limuzínu Mercedes-Benz E, za což byli velice vděčni. Navíc společnost
Hoffmann & Žižák pomohla svými vozy dodekorovat
i výstavní arénu, a tak oko diváků mohlo spočinout
nejen na ladných křivkách překrásných arabských
koní, ale i na úchvatných křivkách vozidel Mercedes-Benz třídy C, třídy GLE i supersportovní třídy SL.
Do samotné soutěže MB European Cup se koně
kvalifikovali automaticky z jednotlivých věkových
kategoriích, které probíhaly v průběhu Prague Intercupu. Vždy první dva z každé třídy měli později
možnost utkat se v šampionátech, kde každý jednotlivý byl dotován 1000 eur. Šampionáty byly celkem 4 (juniorské klisny, juniorští hřebci, seniorské
klisny a seniorští hřebci). Vyhlašováno pak bylo vždy
5 nejlepších koní a každý si odnesl výhru 200 eur.
Nejúspěšnějším vystavovatelem se stal Ismer Stud
z Německa s celkem 5 umístěnými koňmi a na druhém
místě se umístila společnost Suweco s.r.o. s jednou
zlatou a jednou stříbrnou příčkou, což byla pro české příznivce výtečná zpráva, neboť tato společnost
je z České republiky. Všichni soutěžící v tomto cupu
byli nadšeni jejich umístěním a každý z nich odjížděl
domů s pocitem vítězství. Mnohokrát tedy děkujeme
spol. Hoffmann & Žižák za tuto příležitost a těšíme se
na nové modely Mercedes-Benz v příštím roce!

V Novém
Městě
na Moravě
závodilo
rekordní
množství
musherů se
svými psy

Češi

VYBOJOVALI 28 MEDAILÍ,
Z TOHO 14 ZLATÝCH
Novoměstská Vysočina Arena
hostila ve dnech 14.–16.
10. 2016 nejrychlejší psi
a závodníky, kteří se mezi
sebou utkali o titul mistra
Evropy v individuálních
musherských disciplínách.
O titul bojovalo 550
závodníků z 18 zemí, dle
slov Evropské canicrossové
federace se jednalo o největší
akci v historii individuálního
mushingu na území Evropy.

Jiří Suchý - mistr Evropy canicross veteráni
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Disciplíny
A v jakých disciplínách se tedy
závodilo o titul mistra Evropy?
Canicross (běžec v zápřahu s jedním psem), bikejöring (cyklista
v zápřahu s jedním psem) a scooter
(koloběžkář v zápřahu se psem).
•

Canicross je oblíbený sport
hobby běžců i profesionálních
atletů. Průměrná rychlost vítězů
je přes 22 km/hod. na 5–6km
trailové trati. Canicross je jediná
disciplína s hromadným startem,
kdy se na začátku závodu sejde
několik desítek natěšených atletů a jejich psích kamarádů. Je
to zážitek, který si nikdy nenechají ujít ani závodníci ostatních
disciplín. Atmosféra byla naprosto úžasná, neboť tento typ
startu strhne diváky absolutně.

•

Bikejöring je nejrychlejší ze všech disciplín. Jedná
se o sprint v pravém slova
smyslu. Pes a jeho pán jedou
terénem v rychlostech přesahujících 50 km/hod. Vítězové
musí být velmi kvalitní cyklisté, schopní jet celý závodní
trail v obrovském tempu.

•

Koloběžka je dynamicky rostoucí sport oblíbený mezi rodinami
s dětmi i závodníky. Koloběžka
tažená jedním nebo dvěma psy
se však stává adrenalinovým
zážitkem pro opravdové dobrodruhy. V kategorii scooter nedosahují závodníci takových rychlostí jako na kole, ale koloběžka
je často označována za královskou disciplínu individuálních
mushingových sportů, protože
je zde nutná optimální souhra
a forma jezdce a jeho psa.

Evropská canicrossová federace – zahájení

Hromadný start – muži

Závodní trať
byla dlouhá
5 km a byla
především náročná
svým výškovým
profilem.
Česká reprezentace
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ÚSPĚCHY ČESKÉ
REPREZENTACE
Česká reprezentace byla zastoupena 95 závodníky a získala 28
medailí (z toho 14 zlatých!), a to
napříč všemi disciplínami. Byla
nejúspěšnější výpravou ze všech
a ukázala Evropě, že v tomto
sportu patří opravdu na vrchol.
Složení české reprezentace záviselo na splnění nominačních kritérií,
se kterými se závodníci potýkali
celý rok. Především museli ukázat
svoji výkonnost na jednotlivých závodech během roku a zúčastnit se
nominačních soustředění. Na nominačních soustředěních panovala
vždy perfektní závodní atmosféra,
a to nejenom během tréninků
na tratích ME, ale i během dne, kdy
reprezentanty navštívil americký
musher Rob Downey (generální
partner ME) nebo probíhala předpremiéra zahraničního musherského dokumentu Dog Power Movie
natočená musherem Kalem Caseyem. Tento film v současné době
válcuje různé filmové festivaly.
V disciplíně bikejöring se mistryní Evropy stala Jana Draslarová
(TJ Sokol Maxičky) a těsně za ní
skončila Linda Suchá, také členka
TJ. Sokol Maxičky. Ve veteránkách
získala titul vicemistryně Jiřina
Heroudková (TJ Sokol Maxičky).
Její otec Vlasta Keltner (TJ Sokol
Maxičky) získal bronzovou medaili
v kategorii veteráni nad 60 let.
Disciplína scooter byla též hojně
obsazená českými sportovci, a to
i na stupních vítězů. V mužské
kategorii se stal mistrem Evropy
Václav Vančura (MC Český ráj)
a Michal Tobiášek (veterán, MC
Český ráj) a druhé místo obsadil
Michal Ženíšek (TJ Sokol Maxičky). V ženské kategorii si pro titul
dojela Martina Štěpánková (SK
Děti Severu), stříbrnou medaili
získala Marie Ševelová (TJ Sokol
Maxičky) a Václava Kuříková (TJ
Sokol Maxičky). Ve veteránkách si
dojela pro druhé místo Gabriela
Milatová (Mushing team Ostrava).
V canicrossu se Čechům dařilo
opravdu maximálně, když v mužích
Pavel Červenka (zlato, MC Český
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ráj) a Dušan Erbs (stříbro, SK Děti
Severu) obsadili první dvě pozice.
V ženské kategorii obsadily atletky
všechny medailové pozice – Martina Štěpánková (zlato – SK Děti
Severu), Michaela Srchová (stříbro – TJ Sokol Maxičky) a Kateřina
Bluchová (bronz – Mushing team
Ostrava). Ve veteránské kategorii
excelovali členové TJ Sokol Maxičky, když se Jiří Suchý stal mistrem Evropy a Libor Sovák získal
stříbrnou medaili. Ve veteránkách
podala neuvěřitelný výkon mnohaletá závodnice Soňa Klikarová (SK
Askino), když získala svoji několikrát
vybojovanou zlatou medaili. Obdivuhodný výkon podala Eva Koubová (TJ Sokol Maxičky), když se stala
mistryní světa v ženách nad 60 let.

Organizátoři byli celkově nadšeni
i z divácké účasti, a to především
v neděli, kdy i vzhledem k počasí
dorazilo přes 5000 diváků. V tento
den startovala disciplína canicross
hromadným startem, tedy v hlavních kategoriích (muži a ženy
od 19 do 39 let) startovalo najednou sedm desítek žen a následně
sedm desítek mužů. Atmosféra
tohoto startu byla neuvěřitelná!
Diváci se nenechali zahanbit ani
při následném fandění národním
štafetám, kdy mužská i ženská
štafeta vybojovala zlatou medaili.
I samotní závodníci byli překvapeni množstvím diváků a celkovou atmosférou závodu.

MUSHING JAKO ŽIVOTNÍ STYL
Mistrovství Evropy se zúčastnili
i děti a junioři, a též velmi úspěšně! Juniorským mistrem v canicrossu se stal Jan Burian (TJ
Sokol Maxičky). V dětské kategorii 11–14 let se mistryní Evropy
stala Matilda Ježková a třetí místo
obsadila Zuzana Jílková (SK Děti
Severu). V nejmladší dětské kategorii 7–10 let byl nejúspěšnější
Sebastian Bohun (první místo)
a Josef Šrámek (třetí místo, TJ
Sokol Maxičky) a v děvčatech
Rozálie Štihlová (Mushing team
Ostrava) se svojí stříbrnou medailí.
Závodní víkend uzavíraly národní štafety, kde Češi obdrželi
titul mistra Evropy v obou kategoriích, tedy jak ženy, tak muži,
ve složení – Dušan Erbs, Pavel
Červenka a Petr Fochler a Martina Štěpánková, Kateřina Bluchová a Michaela Srchová.

Ve startovním poli však bylo i dost
takových, kteří neměli tak vysoké
ambice. Musheři totiž nedělají tento sport jen pro ty nejlepší
sportovní výsledky, jejich koníček
určuje zcela jejich životní styl.
Mnohdy je tomuto životnímu
stylu zapotřebí obětovat veškerý
volný čas, a proto si řada z nich
nachází své životní partnery z této
oblasti. Potom se svými obytnými
auty a kotci se psy cestují s celou svojí rodinou mnohdy pár dní
před samotnými závody a zůstávají
i po závodech. Jinak tomu nebylo ani v tomto případě. Hodně
musherů přijíždělo již týden před
akcí a užívalo si prostředí Vysočina
Areny a nádherného kraje Vysočina ještě pár dní po dané akci.
I tato skutečnost dělá mnohdy ze
závodů nikoliv pouze konkurenční,
ale rodinné přátelské prostředí.

ČTYŘNOHÁ ČÁST TÝMU
Oficiální zahájení podpořili významné osobnosti, kterými byli
hejtman Kraje Vysočina pan Běhounek, pod jehož záštitou se
celá akce konala, starosta NMNM
pan Michal Šmarda, starostka
České obce sokolské paní Moučková, generální partner a velmi
úspěšný americký musher Rob
Downey a prezident Evropské
canicrossové federace Jean Pierre
Talbot (známý belgický herec,
který ztvárnil roli Tintina). Všichni
se ujali úvodního slova a společně zahájili mistrovství Evropy.

O lidských atletech bylo napsáno
již mnoho, pojďme zaměřit pozornost na tu druhou, neméně důležitou půlku týmu. Na běhání či jiné
disciplíny se samozřejmě hodí každý pes, který má rád pohyb. Pokud
má člověk ambice vyšší, již toto
pravidlo tolik neplatí. Pro tu nejvyšší
úroveň jsou předurčeni především
kříženci ohařů, obecně tzv. evropský saňový pes (kříženec německého ohaře, pointra, greyhounda
či alaskána). Vzhledem k tomu, že
pes a člověk závodí jako jeden tým,
i psí parťák stejně jako člověk musí
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trénovat vytrvalost, sílu a rychlost.
Zároveň má přizpůsobenou závodní, předzávodní či tréninkovou
stravu a musí být řádně zavodněn.
Dle pravidel Evropské canicrossové federace je samozřejmě řešena
kvůli psím parťákům i teplota během závodu, která nesmí překročit
20 stupňů. Poté musí docházet
ke zkrácení tratí a jiným opatřením.

ANNAMAET a také síť pet shopů
ZVĚROKRUH. O perfektní sociální
zázemí se postaral hlavní partner
akce, společnost Johnny servis.
Dalším hlavním partnerem byla
společnost Renault Česká republika,
a.s., která poskytla pořadatelům nejenom finanční příspěvek, ale i svůj
vůz, a tak se oficiálním vozidlem
šampionátu stal Renault Kadjar.

POŘADATELSKÝ TÝM

Velkého zázemí, nejenom finančního, se nám dostalo od Kraje
Vysočina a Nového Města na Moravě. Jak hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek, tak starosta NMNM
Michal Šmarda podporovali tuto
akci od samého začátku, a bylo
nádherné, že se oba, i přes svůj
velmi zaplněný pracovní program,
zúčastnili oficiálního zahájení.

Mistrovství Evropy bylo pořádáno
Tělocvičnou jednotou Sokol Maxičky, oddílem sportu psích spřežení,
který vznikl v roce 1998 a spadá
do České obce sokolské do Tělocvičné jednoty Sokol Maxičky
(Severočeská-Novákova župa). Zároveň je řádným členem Českého
svazu sportu psích spřežení (ČASS)
www.mushing.cz a výše zmíněné
Evropské canicrossové federace
(ECF) www.cani-cross.eu/site.
Oddíl má v současné době 100 členů a patří k největším musherským
klubům v České republice. Členové
TJ Sokol Maxičky patří mezi top
závodníky v tomto sportu, což je
patrné i z výše uvedených výsledků.
Úspěch akce nespočívá pouze
na hlavním pořadatelském týmu,
ale především na ohromném počtu
dobrovolníků. Více než 100 pomocníků pracovalo zcela dobrovolně
a bez nároku na honorář a zajistili
maximálně hladký průběh celé akce.
A jaké nejčastější zpětné reakce se
pořadatelům dostalo? Top úroveň, která maximálně odpovídala
povaze evropského šampionátu,
a příjemný a stále se smějící tým
stovky lidí z organizačního týmu.

Další významná spolupráce, které si
vážíme, je se společností ATEX Sportswear, která šije oblečení pro českou
reprezentaci a pro pomocníky a která
připravila nádhernou sadu upomínkového oblečení i pro diváky a zahraniční sportovce. Společnost MANMAT, která šije profesionální postroje
na psí sportovce, připravila nádherné
čelenky pro všechny závodníky,
kteří se šampionátu zúčastnili.

Mistryně Evropy v canicrossu a scooteru
a štafetách – Martina Štěpánková

Značka Enervit se zase postarala o tu správnou energii a nápoje pro závodníky.
V neposlední řadě je potřeba poděkovat společnosti Radioking, díky
které byli pořadatelé neustále ve spojení, neboť poskytla velké množství
vysílaček, a České obci sokolské,
neboť ta zastřešuje samotné pořadatele a byla vždy ochotna a připravena
jakkoli pořadatelům pomoci, poradit
či podpořit je, a to nejenom finančně.

Mistr Evropy canicross Pavel Červenka

PARTNEŘI AKCE
A závěrem… Obrovské a upřímné
poděkování partnerům. Bez nich by
ta výše uvedená top úroveň závodů nebyla možná. Teprve partneři
dotáhli celou akci k naprosté dokonalosti a zajistili veškeré možné
pohodlí, vybavení jak sportovců,
tak samotných pořadatelů.
Především generální partner společnost SAMOHÝL, a.s., která v České
republice zastupuje amerického výrobce velmi kvalitního krmiva značky

Mediálně tuto akci zastřešili magazín Psí Sporty a Radio Beat.
Kamila Šrolerová
místostarostka
TJ Sokol Maxičky
člen předsednictva
Odboru sportu ČOS
e-mail: srokam@centrum.cz
tel.: 603 570 790
Doběh belgického týmu
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PRO VAŠEHO PSA

VYROBENO S LÁSKOU
holistická krmiva pro psy

www.annamaet.eu

MANMAT
www.manmat.cz

Koně v akci – na nohou mají výrobky MANMAT

®
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Několikaleté úsilí firmy MANMAT proniknout do koňského
sportu na světové úrovni vyvrcholilo účastí na Mistrovství
světa čtyřspřeží v holandské Bredě na začátku září
2016. Při účasti celé světové špičky v tomto náročném
a drahém sportu se naší společnosti dostalo pocty předávat
ceny nejlepším z nejlepších po sobotním maratonu.

K

naší velké radosti již mnoho závodníků jezdí v našich
výrobcích. Velkou oblibu jsme
svým přístupem získali i u hobby
jezdců všech koňských kategorií.
Přestože vývoj jednotlivých produktů přináší i slepé uličky, čímž
se prodražuje, vyplatilo se vytrvat.
V první světové desítce čtyřek si již
minimálně tři závodníci oblíbili naše
výrobky pro jejich lehkost, snadnou

údržbu, a především pro příjemnost
koním. Každý závodník by za své
koně dýchal, a připočteme-li ten
fakt, že každé jedno spřežení má
hodnotu luxusního auta, pak nás
prostě těší, že tito lidé oblečou své
koně do našich chráničů, zvonů atd.
Soutěže ve spřežení probíhají
ve třech odlišných disciplínách.
V pátek jezdec předvede tzv.

Zleva: Roman Petr, Radka Rydlová, Teo Tiemerman, Renáta Kopecká, Václav Rydlo

Zástupce MANMAT Radka Rydlová
s úřadujícím mistrem světa Boydem Excelem

drezurní úlohu na obdélníku.
Sbor rozhodčích hodnotí čistotu
jízdy, chody koní, souhru vozataje se zvířaty a mnoho dalších
aspektů. V tom se tento sport
hodně podobá krasobruslení.
V sobotu se jede maraton. Zde
je hlavním kritériem rychlost.
Závodník musí projet několik
maratonových překážek. Ke každé musí přijet přesně na čas
a potom je mu měřen čas uvnitř
překážky. Tato disciplína je divácky nejatraktivnější. O adrenalinové zážitky není nouze. Poslední
den je na programu parkur, kdy
vozataj se svými koňmi musí
projet v co nejrychlejším čase
branky v předepsaném pořadí
a musí se vyvarovat kontaktu se shoditelnými prvky.

Koně v akci – na nohou výrobky MANMAT

Náš reprezentant Jiří Nesvačil jr. se starokladrubskými bělouši
Národního hřebčína Kladruby nad Labem
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Představení

projektu Pasáž českého designu

V PASÁŽI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V PRAZE
Po vzoru Paříže, Berlína či Bruselu se také u nás, v Praze, nachází pasáž určená
národnímu designu a umění. Pasáž českého designu si klade za cíl propojit svět
mladého progresivního designu se světem úspěšných zavedených značek jak z oblasti
designu a umění, tak z dalších oblastí byznysu. Český design dlouhodobě zkrášlí
pasáž České národní banky v Praze, tedy průchod mezi Senovážným náměstím
a ulicí Na Příkopě, kterou si každodenně zkracují cestu stovky Pražanů i turistů.
48
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„P

asáž ČNB je nádherným architektonickým
útvarem, který nabízí kreativní duši přesně ten prostor, který potřebuje. Pasáž se
díky našemu projektu může stát tvůrčím, barevným,
zábavným a poučným mostem mezi dvěma světy. Ale až tak svébytným, že se stane světem sama
o sobě – světem, kde se potkávají krása, funkce,
nápad a kvalita, původnost a českost. To vše pro nás
Pasáž ČNB symbolizuje a s těmito atributy ji také
chceme oživovat dobrým, kvalitním, výběrovým
českým designem a uměním,“ uvádí Štěpánka Zinkaizlová, ředitelka Pasáže českého designu, z.ú.

„Důvod, proč tato Pasáž vzniká, je prostý. V zahraničí se tyto pasáže staly jakýmisi výstavními fóry,
kde se potkávají umělci a designéři přímo s veřejností. Mohou tak s ní o designu nejen hovořit,
ale také jí ho přímo prodávat. Podobnou cestou
chceme jít i my,“ objasnila další důvody vzniku Pasáže Štěpánka Zinkaizlová. V budoucnu se v Pasáži českého designu dočkáme řady interaktivních
workshopů, večerních eventů a debat s renomovanými českými designéry a designérkami.
V současnosti v Pasáži českého designu vystavují
například Daniel Danes, Zuzana Kubíčková, Kristýna
Venturová, Petra Skopalová, Kamila Hrubý Vodochodská nebo designové firmy jako SITUS, Resiné, Brokis,
DKKD, Modernista, Česká mincovna a v neposlední
řadě i tvůrce olympijské kolekce hodinek značky PRIM.

Projekt je stále
otevřen českým umělcům
a designérům, kteří by rádi
prezentovali své výrobky či
služby v tomto unikátním
prostoru.
Více informací lze nalézt na webu
www.pasazdesignu.cz nebo na Facebooku
www.facebook.com/pasazdesignu.

Kontakt pro tisk
Štěpánka Zinkaizlová – ředitelka
info@pasazdesignu.cz, 733 553 759
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Golf
V RUSKU

Impozantní hřiště
světových designérů

Natálie Redková, www.cestujemezagolfem.cz

Moskva, největší město Evropy
Moskva je největší město Ruska a Evropy,
ve kterém žije více obyvatel než v celé
České republice. Moskva je grandiózní,
majestátní, plná kontrastů.
Co určitě musíte vidět: Rudé náměstí, Kreml,
chrám Vasila Blaženého, Velké divadlo.
Moskva vás může nad očekávání naprosto
okouzlit. Stačí jen odhodit pár zažitých stereotypů
a nechat toto grandiózní město působit a objevovat
jej s otevřenýma očima bez zatížené mysli.
50
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e těžké tomu uvěřit, ale historie golfu v Rusku sahá do devatenáctého století. Prvním
golfovým hřištěm bylo hřiště v Murinu – módním předměstí tehdejšího hlavního města Ruska Petrohradu. Vzdálenost do města a malebná
krajina řeky Ochty přilákaly cizince,
mezi nimiž bylo hodně Angličanů,
kteří se usadili ze služebních a obchodních důvodů v Rusku. Přesné datum vybudování hřiště není
známo. Zřejmě ve druhé polovině
19. století. Murinské hřiště s devíti
jamkami bylo zřídka prázdné a vždy
tam bylo mnoho místních diváků,
kteří předtím nikdy tuto hru neviděli. Bohužel v současné době je
na místě golfového hřiště nádraží.

Pokud se jedná o historii současného
golfu, pak se dostáváme k roku 1988,
kdy díky úsilí slavného švédského
hokejisty a nadšeného promotéra golfu Svena Tumby Johanssona
bylo vybudováno první golfové
hřiště (devítijamkové) v Moskvě –
Moscow City Golf Club. Dodnes je
to jedno z nejlepších hřišť v Rusku.
Od té doby se leccos změnilo. Golf
prochází velkým rozvojem, otevírají
se nová hřiště, i když je jich stále
na tak velkou zemi velmi málo.
Možná velký úspěch nejlepší ruské hráčky Marii Verčenové,
která zahrála na olympijských
hrách v Riu rekord hřiště 62 ran,
pomůže dalšímu rozvoji golfu v Rusku. Aby to byl sport pro
miliony, nikoliv pro milionáře.
V každém případě, pokud se rozhodnete vypravit na golfovou cestu
do Ruska, nebudete toho litovat.
Jsou tu hřiště skutečně krásná, kvalitní, od nejlepších světových designérů v nádherné malebné přírodě.

MOSCOW COUNTRY CLUB –
NACHABINO
Hřiště se nachází severozápadně od Moskvy a patří ministerstvu zahraničních věcí.
Nutno říci, že ještě v 70. letech velký přítel Sovětského svazu, Lenina
i Brežněva, americký miliardář Armand Hammer, se snažil přemluvit
Leonida Brežněva, aby vybudoval
v zemi golfové hřiště. S tímto cílem

Sovětský svaz navštívil Robert Trent
Jones st. Tenkrát k dohodě nedošlo. První 18jamkové golfové hřiště
v Rusku navrhl jeho syn Robert
Trent Jones ml. Měl pro svou práci
naprosto volnou ruku. Povedlo se
mu navrhnout hřiště, jehož každá jamka je unikátní. Zcela určitě
se zde nebudete nudit. Fairwaye
se vinou mezi vzrostlými stromy.
Téměř polovina jamek má vodní
překážky. Erbovní jamkou je jamka
5 par 5, kde musíte překonat vodu
3krát, abyste se dostali na green.

CELEEVO GOLF
AND POLO CLUB

Na každé jamce je kolem vás jen
krásný ruský les, nic vás neruší
během hry, je tady absolutní klid.
Vzdálenosti mezi greenem a odpalištěm další jamky jsou velmi
přijatelné. Na hřišti jsou zakázána
elektrická autíčka. Smí se používat jen na doporučení lékaře.

Na hřišti je také vidět, že se tam
na ničem nešetřilo. Údržba je
dokonalá. Kromě skvělého designu úspěchu hřiště nepochybně pomáhá krásné okolí.

Hřiště je
otevřeno pro
veřejnost. Jsou
zde tréninkové
plochy, vynikající
restaurace.
Klub se nachází v rekreačním
areálu, kde si můžete pronajmout dům a relaxovat zde s udicí
u místního velkého jezera. Je zde
čtyřhvězdičkový hotel s bazénem,
tenisovým kurtem, kosmetickým
salonem a sportovním centrem
pro squash, košíkovou, volejbal.

Ultraluxusní golfový klub se nachází cca 45km od Moskvy. Jde
o privátní golfově-polo-lyžařský
klub patřící jednomu z nejbohatších Rusů Olegu Děripaskovi.
Hřiště bylo otevřeno v roce 2008
a ihned se zařadilo mezi nejlepší
evropská hřiště. Není divu, designem byl pověřen sám Jack
Nicklaus. Říká, že je to jedno
z nejzdařilejších děl jeho kariéry.

Nejstarší ruské
golfové hřiště
je současně jedním
z nejstarších hřišť Francie
– Cannes Mandelieu Old
Course, Grand Duc Michel
Course. Tento legendární
golfový klub byl založen
v roce 1891 ruským
velkoknížetem Michalem.
Hrály zde mnohé evropské
„korunované“ hlavy.
K dispozici je 18jamkové
hřiště a též původní hřiště
podle projektu knížete,
které má 9 jamek.
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Je tisíc důvodů,
proč navštívit Petrohrad
Jen některé z nich:

Osmnáct jamek se rozkládá v malebné zalesněné
oblasti a jsou krásně zasazeny do okolní přírody. Je
to technické, náročné hřiště. Není zde jednoduchá
jamka. Některé jamky – takovou je například ostrovní č. 10, označována za „signature hole“ čili erbovní jamku, která se hraje nejdříve po prudce se
svažujícím údolí naslepo – jsou opravdu lahůdkou.
Hřiště je dlouhé, některé přechody mezi jamkami
jsou také dlouhé. Určitě se vyplatí si půjčit autíčko.
Klubový dům v koloniálním stylu, celý v bílé barvě, také
uchvátí luxusem. Je naprosto dostačující. Restaurace
je skvělá. Majiteli to však nestačilo a nedaleko začal
stavět několikanásobně větší klub ve velkolepém stylu.
Zřejmě kvůli finanční krizi však zůstává nová klubovna
několik let nedostavěná. Je to škoda, protože jinak je to
velmi pěkný areál. Uchvátí vás, jakmile překročíte jeho
dobře střežené brány. Nudit se tam zřejmě nebudete
v žádném ročním období. V zimě se tam dá lyžovat,
je tam také koňský polo klub. A hosté mají v nabídce ještě další disciplínu: hraní golfu z vrtulníků. Hraje
se v zimě na sněhu. Vrtulník přistane na hřišti a hráč
z otevřených dveří trefuje metrový míč velkým gumovým kladivem upevněným na dlouhé dřevěné tyči.

1.

Petrohrad má řadu turisticky atraktivních
kulturních památek, z nichž jsou mnohé
zapsány na seznamu UNESCO. Přezdívá se mu
Benátky severu, protože leží na stovkách ostrůvků, které jsou mezi sebou spojeny mosty.

2.

Je považován za jednu z nejkrásnějších turistických destinací světa. V roce
2016 dostal cenu World Travel Award jako
nejlepší evropská turistická destinace.

3.

Určitě nevynechejte chrám Vzkříšení Krista,
obecně známý jako kostel Spasitel na krvi,
který byl postaven na památku cara Alexandra
II. přesně na místě, kde byl zabit, Kazaňskou
katedrálu, katedrálu svatého Izáka, Petropavlovskou pevnost nebo legendární křižník Aurora.

4.

Je zde slavná Ermitáž, kde si můžete prohlédnout obrovskou sbírku uměleckých předmětů a obdivovat bohatost nejen ruského umění.

5.

Bílé noci jsou romantickým ojedinělým přírodním úkazem, který láká proudy turistů.
V období od května do července tu slunce zapadá
jen asi na tři až pět hodin a noc se nekoná, pouze
takzvaná bílá noc, soumrak. Raději nechoďte spát
a jděte se podívat na populární zvedání mostů
přes Něvu, které se každou noc přesně podle harmonogramu otevírají, aby mohly po řece projet
lodě. Nezapomeňte vzít s sebou šampaňské.
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V areálu nechybí malý
útulný hotel a několik
luxusně vybavených domů.
Do klubu se dá dostat na pozvání člena
nebo po přechozím objednání.

AGALAROV GOLF AND COUNTRY CLUB
Je to další skvost ruského a evropského golfu. Zdejší golfové hřiště navrhl americký architekt
Cal Olson a je bohaté na vodní prvky. Uchvátí vás
krásné stromy a keře, 14 jezírek, fontány, umělé vodopády a potůčky protékající fairwayemi.
O kvalitu hřiště se stará přední firma Golf Troon.
Hřiště patří Arasu Agalarovovi, který se rozhodl vybudovat rezidenční projekt, jehož součástí bude golfové hřiště.
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GORKI KLUB

Vše je zde
promyšlené
do nejmenších
detailů. Hráči
zde najdou
kvalitní tréninkové
plochy, krásnou
klubovnu, proshop, dokonalé
zázemí.
Kolem Moskvy dnes najdete
několik dalších kvalitních hřišť.

Například další skvělé dílo Jacka Nicklause – privátní golfové
hřiště Skolkovo, které po změnu
patří jednomu z nejbohatších
oligarchů Romanu Abramovičovi. Nebo dostupnější Forrest
Hills, Links National a další.

Je to první osmnáctijamkové hřiště
v okolí Petrohradu. Majitel Sergej
Koldin se rozhodl pro linksové
hřiště a angažoval finského architekta Lassi Pekka Tilandera,
autora několika zdařilých projektů
ve Finsku nebo Estonsku (navrhoval
například Paarnu Bay Golf Links).
Je to kvalitní mistrovské hřiště
s veškerým potřebným zázemím
a golfovou akademií. Je skvěle
zabudované do okolní přírody.
Kromě golfového hřiště zde majitel plánuje i rezidenční projekt.

Golfový zájezd pomůže
organizovat cestovní
kancelář Phileas Fogg,
kontakt me@ffogg.ru
www.go2golf.ru.

V současné době má Rusko velmi zajímavou nabídku pro turisty, kteří přijíždějí z Tallinnu nebo
Helsinek lodí, trajektem nebo
vlakem. Mohou zůstat v Petrohradě bez víz po dobu 72 hodin.
To je dostačující, abyste si zahráli
na tomto krásném hřišti, prohlédli si město, navštívili Ermitáž,
Petergof nebo Carskoje selo.

Po golfových hřištích v okolí
Moskvy můžete rovněž vyzkoušet
jedno z nejnovějších golfových
hřišť Ruska nedaleko Petrohradu.

S organizací cesty vám rádi
pomohou přímo v golfovém klubu:
Olesja Radčenko,
oradchenko@gorkigolf.ru.
www.prestige-media.cz | 2016
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Největší z Kanárských ostrovů. Velmi často se mu říká „ostrov věčného jara“, jelikož
průměrná teplota zde je 23 °C. Tři sta dní v roce zde panuje slunečné počasí, a jen 30 dní prší.

Tenerife

NA GOLF DO

Natálie Redková, www.cestujemezagolfem.cz

T

enerife má spojení s téměř
300 destinacemi z celého světa díky dvěma mezinárodním
letištím – jednomu na severu, 9 km
od hlavního města Santa Cruz, a Reina Sofia na jihu, 60 km od hlavního města, ovšem v bezprostřední
blízkosti turistických center v jižní
části tohoto exotického ostrova.
Z většiny evropských hlavních měst
sem let trvá pouhých 4–5 hodin.
Tenerife je také rájem golfistů. Jak
sever, tak jih ostrova se mohou
pochlubit vynikajícími golfovými
hřišti, která udělají radost zkušeným, stejně jako méně ostříleným
hráčům. Jsou náročná, ale hratelná, a především velmi krásná.
Budete hrát na impozantních
skalách a útesech s výhledem
na nejvyšší horu Španělska
Pico del Teide, budete muset
překonat složité vodní překážky,
zaujmou vás bunkery s černým
pískem, někde se hraje přes oceán.
Jsou to hřiště, kde nejednou změřili
své síly nejlepší světoví hráči a kde
se konají prestižní golfové soutěže,
například PGA Canarias Spanish
Open nebo Tenerife Ladies Open.
Vyzkoušejte své dovednosti
na hřištích, která navrhovali Severiano Ballesteros, Pepe Gancedo, John Jacobs nebo Donald
Steel, kde hrají takoví mistři jako
Olazábal, Jiménez, Diana Luna,
Klára Spilková a mnoho dalších.

GOLF COSTA ADEJE
V oblasti původních terasovitých
políček byl v roce 1998 otevřen
areál Golf Costa Adeje, který navrhl
54
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ABAMA GOLF
architekt Pepe Gancedo. Je obklopen banánovníkovými plantážemi
a tvoří jej tři golfová hřiště s celkem
27 jamkami. Všechny tři devítky tvoří
zelenou oázu uprostřed nehostinné
sopečné krajiny Tenerife. Hřiště je
krásné, některé jamky mají úžasný
výhled na moře. Zajímavá je například jamka č. 3 par 3 s odpalem z asi
60 metrů vysokého útesu na green
ležící hluboko v údolí. Prvotřídní
hřiště, kam se budete rádi vracet.

Luxus, elegance, jedinečnost. Tak
se dá charakterizovat golfový resort
na Tenerife – Abama, unikátní
komplex připomínající arabskou
pevnost. Je umístěn v nádherné
zahradě s jezery a vodopády.
Kromě hřiště a hotelu je zde
také 152 luxusních vil. I hřiště je
unikátní, okořeněné 22 jezery
a 90 000 palmovými stromy. Je
z něj překrásný výhled na oceán,
který pomůže zapomenout
na nepovedené rány. Hřiště je
velmi náročné, nic neodpustí.
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Kam po golfu
Tenerife by se dalo nazvat také
mikrokontinentem, protože
nabízí snad vše, na co si
vzpomenete. Od rovinatého
pobřeží přes vysoké skalnaté
útesy až po zasněžené vrcholky
majestátních hor. Ve středu
ostrova se do výšky 3718 m n. m.
tyčí nejvyšší hora Španělska Pico
del Teide. Hora i národní park,
který ji obklopuje, se v roce 2007
dostaly na Seznam světového
přírodního dědictví UNESCO.
Těsně pod vrchol Pico del Teide
jezdí při klidném počasí kabinová
lanovka s kapacitou 28 osob.
Při jasném počasí je z vrcholu
hory vidět celý ostrov Tenerife
i sousední ostrovy. Od lanovky
vede několik pěších tras. Zcela
přístupné jsou cesty k vyhlídkám
Pico Viejo a La Fortaleza.

GOLF DE SUR
V roce 1992 bylo na pobřeží Atlantického oceánu otevřeno golfové
hřiště Golf de Sur. Rozkládá se pouhých 15 kilometrů od vyhlášeného letoviska Playa de las Américas a je dílem návrháře Pepe Ganceda.
Tomu se podařilo vytvořit úplnou zelenou oázu uprostřed sopečné
krajiny. Hřiště je tvořeno širokými hracími plochami posetými četnými vulkanickými bunkery, obklopují jej palmy a kaktusy. Zdejší greeny
obdivují hráči všech úrovní. Golf de Sur tvoří celkem tři hřiště (27 jamek)
po 9 jamkách par 36. Délka jednotlivých hřišť je 2949, 2957 a 2853
metrů. Nejzajímavější je pětiparová jamka číslo 3 nacházející se v blízkosti rokle Roca Blanca. Kvůli vodní ploše má zprava ustupující tendenci. Nejobtížnější je však úsek táhnoucí se v délce 587 metrů ze severu
na jih, kde je nutné hrát opravdu přesně. Hřiště Golf de Sur pravidelně
hostí mezinárodní golfové turnaje, jako například European LGA a LPGA.

GOLF LAS AMÉRICAS
Uprostřed Playa de Las Américas, jednoho z nejpopulárnějších prázdninových středisek na Tenerife na jihu ostrova, se nachází golfové hřiště
Las Américas. Bylo otevřeno v roce 1998. Je příjemné, dá se bez problémů ujít pěšky, má par 72 a celkovou délku 6039 metrů. Je umístěno v přírodním amfiteátru s výhledem na ostrov Gomera a oceán.

BUENAVISTA GOLF
Hřiště je dítkem Severiana Ballesterose. Je umístěno na skalách uprostřed parku Teno a využívá blízkosti překrásného pobřeží. Na některých jamkách máte pocit, že hrajete míček rovnou
do oceánu. Na první devítce jsou náročné jamky par 4, na druhé
značnou přesnost vyžadují jamky č. 15 a 17, par 3. Centrální jezero
před klubovnou mezi jamkami 9 a 18 a vodní kaskáda hru na tomto překrásném hřišti určitě neulehčují. Velmi zajímavé hřiště, kde
na každé jamce máte chuť začít fotit překrásná panoramata.

Další atrakcí je například tematický
Loro park. V překrásné botanické
zahradě si prohlédnete přes
4000 papoušků (asi 350 druhů)
i jejich chovnou stanici, lachtany,
delfíny, tučňáky, netopýry,
krokodýly, gorilu, jaguára, obří
želvy, expozici orchidejí nebo
cizokrajné motýly. Park nabízí
unikátní představení lachtanů
a delfínů, drezury dravých
ptáků i cvičených papoušků.
Nebo můžete navštívit vodní parky
– nejnovější a největší v Evropě
Siam park nebo Aqualand.
Zajímavá je návštěva banánové
plantáže Finca Punta El Lomo,
rodinného podniku, kde můžete
ochutnat místní banánový
likér a samozřejmě banány.
Všechna golfová hřiště na Tenerife
jsou výzvou. Dosáhnout dobrých
výsledků nebude jednoduché.
Ale počasí, příroda, nádherné
scenerie a velmi kvalitní areály
vás určitě zlákají sem znovu
vyrazit, až začnete hledat
útočiště před zimou a sněhem.
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Inzerce

Váš osobní „lékař“
na cestách za golfem
Lék Wobenzym

®

· působí proti otokům nohou
při delším cestování
· posiluje oslabenou imunitu

Více na www.wobenzym.cz

· významně urychluje léčbu případných úrazů
· pomáhá rychleji překonat chřipky a nachlazení
· urychluje rekonvalescenci
po nadměrné námaze

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
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REAL GOLF DE TENERIFE
Na severu ostrova se ve výšce cca
600 metrů nad mořem rozkládá
nejstarší hřiště na Tenerife a také
jedno z nejstarších v celém Španělsku – Real Club de Golf de Tenerife, které založili v roce 1932 britští
obchodníci. Dodnes jsou na něm
patrné typické anglické prvky,
které mu vdechli architekti Albert,
Luceny, Laynez a Yanes. Osmnáctijamkové hřiště par 72 je situováno
ve zvlněném terénu, a proto musí
hráči počítat s vyšší náročností
hry. Celková délka hřiště je 5750
metrů. Vzhledem ke stáří hřiště jsou
pro poměrně krátké jamky typické
úzké fairwaye a menší greeny.

na skále a je z něj nádherný výhled
na horu El Tiede a celé jižní pobřeží
Tenerife. Hřiště někdy připomíná
překrásnou zahradu a hodně míčků
se zakutálí do všudypřítomných
květin, které zde jsou místo roughu.

AMARILLA GOLF
Jižní pobřeží Tenerife zdobí golfový klub Amarilla Golf, který byl
otevřen v roce 1989 na místě
původní rozlehlé banánovníkové
plantáže. Autorem 18jamkového
hřiště par 72 je architekt Donald
Steel, který skvěle využil rozeklaného pobřeží Atlantiku a do areá-

lu zakomponoval i část oceánu.
Jamky ve spodní části hřiště jsou
tak velkou lahůdkou pro zdatné
golfisty. Amarilla Golf s délkou 6077
metrů je skutečnou výzvou především pro profesionální hráče, ale
samozřejmě uspokojí také začínající golfisty nebo golfisty na nižší úrovni. Na všechny zde čeká
atraktivní a příjemná hra. Jakousi
pomyslnou třešničkou na dortu je
jamka číslo 5, na níž musíte překonat skalnatou rokli před greenem.
Krásná je pak devítka pitch&put,
která připomíná pečlivě udržovanou japonskou zahradu.

LA GOMERA TECINA GOLF
Ostrov Gomera se nachází pouhých 40 minut plavby trajektem
z Tenerife (Los Cristianos). Trajekt
Fred Olsen je velmi komfortní, dokonce je zde i první třída s občerstvením all inclusive. Poté po půlhodinové cestě, která vede zpočátku
strmě do hor a pak dolů k pobřeží,
budete odměněni krásným golfovým hřištěm Tecina Golf architekta
Donalda Steela. Hřiště se nachází

www.prestige-media.cz | 2016

57

Prestige Life Style

2016

Redakční rada:
Martin Severa, Svatopluk K.Jedlička,
Radomír Redek, Stanislav Berkovec,
Vladimír Tesárek, Natálie Redková,
Rudolf Jung, Elen Šťastná, Jiří Hladík,
Produkce:
PRESTIGE (Studio životního stylu)
Jitka Tesárková
info-linka: 00420 602 647 902
e-mail: prestige@socialclubs.cz
www.prestige-media.cz

GENERÁLNÍ PARTNER 2016

Autoři článků:
Martin Severa, Lucie Jungová,
Elena Sorokina, Dan Rosecký,
Natálie Redková, Kamila Šrolerová,
Jaroslav Lacina, Tomáš Slifka,
Ivana Mottlová
Vydavatelský servis,
grafika, zlom

STUDIO.eListing.cz
HLAVNÍ PARTNEŘI OD ROKU 2000

tel.: 602 440 988
e-mail: info@elisting.cz
www.elisting.cz
Registrace MK ČR: E 13 742
Poznámka redakce
Materiály byly poskytnuty našimi
partnery nebo byly použity s jejich
souhlasem. Nevyžádané materiály
nevracíme.
Na titulní straně
Jachta La grace.
Foto: archiv La GRACE
(Čtěte na str. 30–33 článek
La Grace česká školní
a charterová plachetnice)

58

2016 | www.prestige-media.cz

SWISS FOOD
FESTIVAL

P

remiérový ročník švýcarského Food festivalu probíhal hned celý týden. Originální
švýcarské menu jste mohli ochutnat u vybraných partnerských kaváren a restaurací
od 10. do 16. října v Praze a jejím okolí, které pro hosty připravily lahodné speciality.

Alena Koukalová, jednatelka komory společně s jejími zástupci

Švýcarská kuchyně není jen sýr a čokoláda. Málokdo ví, že je velmi pestrá, neboť se v každém
kantonu vyvíjela odlišně. Základ historicky tvoří
brambory a sýr, neboť lidé v horských oblastech museli vystačit s tím, co sami vypěstovali.
Švýcaři však i díky své všeobecné otevřenosti
nechali do svých krbů vmísit také cizí vlivy jak
italské a francouzské, tak i německé kuchyně.
Důkazem mistrů je i ta skutečnost, že ve Švýcarsku najdete hned tři restaurace se třemi
Michelinskými hvězdičkami a nejlepší restauraci světa pro rok 2016 – Crissier. Máme ještě
tedy co dohánět. Nicméně neztrácejte hlavu.
Švýcarská umělkyně Doris Windlin při přípravě sýra

HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika společně se Switzerland Tourism přivezli
do Prahy speciality ze švýcarské gastronomie,
které se snažili zprostředkovat během festivalu. Finále se uskutečnilo v sobotu 15. října
na Náplavce v rámci farmářských trhů, kde byly
stánky s čokoládou, sýry, vínem, bratwursty,
polévkou, raclettem, fondue, ale i tradičními pečenými sladkostmi. Atmosféru dokreslili
hráči na alpské rohy z Lucernu. Podívat jste se
mohli také na výrobu sýra tradičním způsobem v měděném kotli přímo na Náplavce.
Během týdne probíhala také soutěž o týdenní
pobyt pro čtyři osoby ve Sv. Mořici se společností Interhome. Šťastnému výherci gratulujeme
a těšíme se opět na shledanou příští rok.

Výstup hráčů na alpské rohy z kantonu Luzern

Stánky se švýcarskými specialitami

Švýcarské speciality okouzlily i zahraniční turisty
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PRESTIGE
MODELS
… Váš úspěch

Jsme profesionální produkční a modelingová agentura, zastupující tváře z celé ČR,
SR, ale také dalších států EU. Vyhledáváme nové modelky a modely, zajišťujeme
hostesky, realizujeme módní přehlídky, organizujeme společenské a kulturní akce.
Poskytujeme kompletní a kvalitní služby, doplněné individuálním přístupem,
profesionální invencí i kreativitou. Mezi naše spokojené klienty patří mnoho renomovaných ﬁrem nejenom z České republiky.

PRODUKCE

MODELING

• organizace a produkce Vašich
společenských akcí „na klíč“
dle individuálních přání
• konference a kongresy
• semináře
• plesy
• rauty
• veletrhy a výstavy
• ﬁremní večírky, teambuilding
• eventy pro obchodní centra
• sportovní akce, golfové turnaje
• doprovodné kulturní programy
• taneční a umělecká vystoupení
• propagace, média
• graﬁka
• ﬁremní kalendáře a tiskoviny
• foto, video dokumentace
• kompletní produkce
• servis pro sportovní týmy
včetně dopravy, ubytování atp.
...

• modelky a hostesky na akce
po celé ČR i v zahraničí:
- autosalony
- závody GP, Formule 1 atp.
- bankety, plesy, recepce
- soutěže a konkurzy
- veletrhy a výstavy
- prezentace formou
„road show“
- předávání cen, slavnostní
a uvítací ceremoniály
- volby
- roztleskávačky
• módní přehlídky
včetně návrhu stylu
a choreograﬁe
• služby profesionálních
návrhářů, fotografů,
kadeřníků a vizážistů
• kurzy modelingu
...

PRESTIGE MODELS, s.r.o.
Brno - Česká 1, 602 00 Brno
Tel.: +420 545 210 300
Mobil: +420 775 585 577
Fax: +420 545 210 299
E-mail: info@prestigemodels.cz
IČO: 269 398 35
DIČ: CZ 269 398 35
www.prestigemodels.cz
www.look-bella.cz

