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Inzerce

POJISTĚTE SI
bezstarostnou
HRU
lék Wobenzym

®

urychluje hojení
posiluje oslabenou imunitu

Více na
www.wobenzym.cz

Chce to hlavně pohodu a zdraví
Golf patří bezesporu k těm nejkrásnějším sportům, které můžeme hrát až do zralého věku. Ale i při
něm se může přihodit úraz. Intenzivní stres, který po většinu pracovního dne prožívá nemálo nadšených příznivců golfu, navíc oslabuje jejich imunitu, takže na „greenu“ co chvíli chytnou chřipku a
kdejaké nachlazení.
Používají to i ti nejlepší, proč ještě ne vy?
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti,
lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní
zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že
díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000

Kluby představují prestižní společenství lidí naladěných na podobnou strunu,
kteří si mají navzájem co sdělit, ať již jde o hobby, sport, nebo zasvěcené diskuse.
Aktivity jednotlivých klubů se navzájem stále více prolínají – sportovní kluby a kluby
ryze společenského nebo profesního charakteru i jejich členové, příznivci a obchodní
partneři stále častěji realizují společné projekty – typickým příkladem je především
sportovní i společenský fenomén dnešní doby, jakým je bezesporu golf, dostihový
sport nebo tenis.
Klubová revue PRESTIGE Life Style naplňuje poslání média zaměřeného na zprostředkování vzájemných kontaktů a informací v rámci neformálního společenství
prestižních klubů sdružených v Asociaci společenských klubů v duchu kréda, které zní:

„ŽIVOTNÍ STYL & BUSINESS“

Our clubs are a prestigious society of people all on the same wavelength,
who have something to share with one another, whether it is a hobby, sport, or
knowledgeable discussion. The activities of our clubs are becoming more and more
intertwined – sports clubs and clubs of a purely social or professional nature and
their members, promoters and business partners, are increasingly getting involved
in joint projects – a typical example is primarily the contemporary sporting and
social phenomenon, which is undoubtedly golf, horse racing, or tennis.
The PRESTIGE Life Style revue plays the role of a medium aimed at forging
contacts and providing information within an informal community of prestigious
clubs brought together in the Social Clubs Association, whose credo is:

“LIFESTYLE AND BUSINESS”

www.prestige-media.cz
e-mail:prestige@socialclubs.cz

Comanche Gallardo, tým Alira wine v černém - nejlepší hráč turnaje

Diplomats

POLO CUP 2017
VELKÁ CHUCHLE PRAHA
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Ulrike Schneider
- v klobouku
s představitelkou
Thomas Exclusive
Cars

Již potřetí se sešli
hráči a příznivci póla
v pražském CONSEQ
Parku ve Velké Chuchli.
Tento ročník sliboval,
na rozdíl od minulých,
krásné počasí a skvělé
podmínky na pólo hřišti.

C

elý turnaj byl pod taktovkou Solveig Zoske, majitelky pólo koní a zároveň
hráčky Prague Polo & Country
Clubu, a Ulrike Schneider, která měla na starosti koordinaci sponzorů a jejich zázemí.

Pólo utkání se hraje na části, kterým se říká chukka, a trvá
sedm minut. Na turnaji Diplomats Polo Cup se tentokrát
každé utkání hrálo na chukky dvě
a mezitím byla krátká přestávka,
která hráčům slouží k výměně koní. Pólo koně nesmí hrát
dvě takové chukky za sebou.
Handicap získávají hráči podle svých zkušeností nejen v jízdě
na koni, ale i ze strategie pravidel

V pátek i v sobotu probíhala
úvodní utkání všech týmů
Thun Studio v oranžových tričkách, Thomas
Exclusive Cars v bílých a Alira wine v černých.
THUN STUDIO
1. Ken Kawamoto DE (HCP –1)/Runa Kawamoto DE (HCP –1)
2. Greg Gibb (kapitán týmu) GB (HCP –1)/Paul Schilling DE (HCP –1)
3. Stevie McCraith GB (HCP +2)
4. Joe Reinhardt DE (HCP 0)
Týmový handicap 0
THOMAS EXCLUSIVE CARS
1. Markéta Pavleye CZ (HCP –2)/Mark Robinson GB (HCP 0)
2. Jeremy Windsinger (kapitán týmu) FR (HHCP –2)
3. Brad Rainford-Blackett GB (HCP +2)
4. Harry Allhusen GB (HCP +1)
Týmový handicap –1 nebo +1
ALIRA WINE
1. Mona Scharf DE (HCP –1)
2. Šárka Gill (HCP –1)
3. Comanche Gallardo AR (HCP +2)
4. Solveig Zoske (kapitánka týmu) DE (HCP –1)
Týmový handicap –1
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hry. Každý hráč má také svoji pozici
ve hře, kdy má nejméně zkušený
hráč číslo jedna a naopak nejzkušenější hráč týmu má číslo tři.

Slavnostní vyhlášení vítězů

Utkání sleduje rozhodčí, který
je rovněž na koni jako hráči.
Turnaj se tentokrát hrál pod patronací Velvyslanectví Nizozemského
království, které jej zahájilo uvítací ceremonií za účasti zástupců
nizozemského velvyslanectví.
Krásné dámy
v klouboucích
k pólu patří

Šárka Gill a Veronika Pavel - Thomas Exclusive Cars

V úvodu také promluvila zástupkyně společnosti Thomas
Exclusive Cars, což je jeden
z největších dealerů luxusních aut v Německu, a nabídla
na místě testovací jízdy v nových
modelech Rolls-Royce a Aston
Martin. Tato luxusní auta také
doprovodila úvodní týmy na zahájení nedělního finále. Součástí
luxusního dne byl jedinečný
catering, možnost zkusit pólo
na dřevěném koni a pro děti byl
připraven koutek na hraní. Catering zajistila společnost J. J. DARBOVEN a Schloss Wackerbarth.
Moderátorkou úvodního utkání
byla Šárka Gill, aktivní dlouholetá
hráčka póla, která diváky seznámila s pravidly póla a představila
úvodní týmy. Poté ji vystřídal
Nikolaus Seiwald, rovněž zkušený
pólo hráč, a promluvil o historii
této královské hry. Po skončení
všech utkání slavnostního finálového dne proběhlo vyhlášení
nejlépe oblečené dámy a pána.
Po tři dny týmy soupeřily o vítězství a v neděli bylo jasno: vyhrál
tým THUN STUDIO, na druhém
místě stanul tým THOMAS EXCLUSIVE CARS a na třetím místě skončil tým ALIRA WINE.
Následovalo slavnostní udílení
cen, hráči si spolu s dalšími cenami odnesli nádherné trofeje,
které byly přímo pro turnaj vyrobeny v Thun Studiu a předlohou byl obraz úspěšné malířky
Pauly Guiñazú z Argentiny.

Tým Alira wine - zleva: Šárka Gill, Solveig Zoske, Comache Gallardo a Mona Scharf
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Závěr dne už patřil milým divákům, kteří si v krásném
slunečném odpoledni ještě dlouho povídali.

Equestrians Store

Equestrians Club

– KOMPLETNÍ SORTIMENT
JEZDECKÝCH POTŘEB
COMPLETE EQUESTRIAN EQUIPMENT
FOR HORSES AND RIDERS

– STÁJE S TRÉNINKOVÝM ZÁZEMÍM
NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI
STABLES WITH TRAINING BACKGROUND
ON THE TOP LEVEL

– PREMIOVÉ ZNAČKY PROFESIONÁLNÍHO
OBLEČENÍ PRO JEZDCE
PREMIUM BRANDS OF PROFESSIONAL
CLOTHING FOR RIDERS

– USTÁJENÍ KONÍ V PREMIOVÉM
PROSTŘEDÍ
STABLING OF HORSES IN PREMIUM
EQUESTRIAN CLUB

– PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY, INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP KE KLIENTOVI
PROFESSIONAL AND INDIVIDUAL
SERVICE TO CLIENTS

– SOUSTŘEDĚNÍ A AKCE
S JEDINEČNOU ATMOSFÉROU
TRAINING CLINICS AND EVENTS
WITH UNIQUE ATMOSPHERE

Výpadová 1676/4A, 153 00 Praha 5 - Radotín

Obořiště 182, 262 12, Obořiště

store@equestrians.cz
+420 702 138 254

club@equestrians.cz
+420 605 201 101

www.equestrians.cz
Equestrians_inzerce_215x275mm.indd 1

13.04.17 16:19
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LÍDŘI SE SEŠLI
NA DOSTIZÍCH
A PODPOŘILI
DOBROU VĚC
Ani aprílové počasí neodradilo 4000
diváků od návštěvy dostihového
závodiště ve Velké Chuchli a zúčastnili
se tak Dostihového dne Ocenění českých
lídrů, jenž se letos opět nesl v duchu hesla
live green – go green – be eco. V rámci
16. ročníku BRITISH RACING
GREEN DAY závodili koně v osmi
dostizích a vrcholem byla již tradičně
Cena Vodafone & Ocenění českých
lídrů. V ní zvítězil žokej Radek Koplík
na hřbetu Mamadyshe, který si ve čtvrtém
kariérním startu zapsal vůbec první
životní triumf, když po boji o krk zdolal
loňského juniorského šampiona Zocka.

K

romě napětí ze sázek na ty nejrychlejší koně
čekal hosty projektu Ocenění českých lídrů také
bohatý doprovodný program. Již při příchodu
obdrželi slosovatelnou hrací kartu, kterou pak vyplněnou mohli odevzdat a soutěžit o hodnotné ceny.

Dámy mohly využít pozvání do Galerie krásy Dermacol,
kde se mohly nejen nechat nalíčit, ale také se seznámit
s vůněmi této celosvětově úspěšné české značky. Jejich pozornosti neušla ani ukázka zlatých šperků z dílny
JK KUDLÁČKOVÁ. Pro ty nejmenší připravila společnost
VODAFONE doprovodný program v podobě malování
na obličej a kouzelníka. Dostihové odpoledne si tak
užily i děti. Nejen pány pak jistě zaujal zajímavý degustační program. Ochutnat bylo možné exkluzivní kávu
a čaje značky DILMAH, křišťálovou vodu AQUA ANGELS, ručně vyráběné čokoládové pralinky BELVEC, cidery REKORDERLIG, moravská vína z rodinného vinařství Maláník Osička a prvotřídní koňaky Rémy Martin.
K dostihům nejen ve slavném Ascottu patří neodmyslitelně klobouky a další více či méně originální pokrývky hlavy. Nejinak tomu bylo i v pražské Velké Chuchli.
Předem určená porota vybírala mezi hosty nositele
toho nejextravagantnějšího klobouku. Vítězkou se
stala ředitelka pro rozvoj společnosti Dermacol
Věra Komárová. Ta si jako cenu odnesla unikátní
fascinátor od značky La Modista, který Petra Kvarčáková vyrobila speciálně pro tento dostihový den.
8
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Hosté Dostihového dne Ocenění Českých Lídrů

Zleva Helena Kohoutová (ředitelka Agentury Helas a zakladatelka
Ocenění Českých Lídrů), Věra Komárová (ředitelka pro rozvoj
společnosti Dermacol) a Petra Kvarčáková (modistka a majitelka
značky La Modista)

Velký zájem mezi přítomnými vzbudila také tombola, v níž bylo možné najít opravdu zajímavé
ceny. Výtěžek z prodeje lístků do tomboly putoval na podporu Klubu nemocných cystickou fibrózou. Celá akce tak měla i charitativní nádech.
Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je určen ryze
českým firmám splňujícím nastavená pravidla. Projekt volně navazuje na Ocenění Českých Podnikatelek a cílí na velké firmy, které jsou vlastněné ze 100%
českými občany. Společným jmenovatelem obou
projektů je zachování pravidel, způsob hodnocení,
rating a scoring, který garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Vzniká
tak podnikatelský prostor, ve kterém jsou sdruženy výhradně české firmy podnikající transparentně
s výbornými ekonomickými výsledky a vynikajícím
ratingem a scoringem. To vše propojuje myšlenka zakladatele BUDUJEME HRDÉ ČESKO, ke které
se přidala řada významných institucí a organizací.
Čeští lídři se potkávají v Klubu LÍDRŮ, pořádaném
Helas New Encounters Club. Více informací o projektu najdete na www.oceneniceskychlidru.cz.
Cyklus setkání společenského klubu Helas New Encounters Club běží v pravidelných intervalech od roku
1997. Klub umožňuje navazování kontaktů na výjimečné úrovni. Potkávají se zde majitelé firem a zástupci
významných korporací z celé České republiky a přední
čeští ekonomové. Zakladatelka klubu Helena Kohoutová zve každého hosta osobně, vytváří jedinečnou
atmosféru a aktivně přítomné hosty navzájem propojuje. Klub se obrací k prvorepublikovým tradicím a pozitivním podnikatelským příkladům, jakým byl například
pan Tomáš Baťa. Klub sdružuje české podnikatele,
vyhledává talentované české občany, kteří naplnili své sny a touhy v pracovním životě, a jsou ochotni
se o své zkušenosti podělit a inspirovat ostatní.

ENDURE. TRI-TEC14.
JEDINÁ A ÚČINNÁ OCHRANA VAŠEHO KONĚ.
ABSOLUTNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍ SE SPOKOJENOSTÍ ZÁKAZNÍKŮ 93%*.
PŮSOBÍ AŽ 14 DNŮ NA JEDNU APLIKACI.

ŽÁDEJTE U SVÝCH KAMENNÝCH PRODEJCŮ NEBO E-SHOPŮ.

WWW.FARNAM.CZ

Registrováno na Ministerstvu zdravotnictví pro prodej v ČR (číslo schválení MZDR 18409/2017/SOZ a MZDR 18375/2017/SOZ). ENDURE® a TRI-TEC14™ jsou kapalné víceúčelové insekticidy v rozprašovači. Používejte
přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.* Údaje z nezávislého nákupního portálu Heureka.cz dle hodnocení a chování zákazníků v posledních 5-ti letech.

Prestige Life Style

TRADICE
KONÍ
V NETOLICÍCH
Foto: Ing. Josef Nováček

K

oně byli pro Netolice důležití od dávných dob. Po staletí se zde konaly koňské trhy. Byl zde vyšlechtěn
i typ pracovního koně zvaný Netolický.
Zámek Kratochvíle byl navržen Schwarzenbergy pro společenská setkání, oslavy, lovy, parforsní hony atd. a okolní krajina byla parkově upravena pro tyto účely.
V posledních letech se tato tradice začíná obnovovat, Netolice se opět stávají známými
pro aktivity spojené s koňmi a netolické dostihy jsou známy nejen v kruzích místních, ale
po celé republice a stále více i v zahraničí.
A Netolice se stávají známými také pro parforsní hony, které zde již mají tradici posledních deset let, obvykle v dubnu.

MODERNÍ PARFORSNÍ „HONY“
Jezdci sledují smečku speciálně vycvičených
psů. Psi sledují umělou pachovou stopu, která je vytvořena předjezdcem. Ke střetu smečky se zvěří v přírodě tedy již nedochází.
Kromě účastníků z České republiky se
do Netolic sjedou jezdci a hosté z Německa, Rakouska a letos až z Kanady.
Všichni obdivují krásu přírody kolem Netolic
jako stvořenou k jízdě na koních a zámek Kratochvíli, kde večerní setkání a večeře pro jezdce
i hosty působí jako scéna z výpravné pohádky.
K obnovení tradice pomáhá kladný přístup vedení města Netolic a vstřícný přístup vlastníků pozemků, na kterých se jízda koná.

10
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MANMAT
www.manmat.cz

Koně v akci – na nohou mají výrobky MANMAT

®

Fraser
Valley Hunt
HONY NA LIŠKU
Foto: Ing. Josef Nováček
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Hony na lišku začal
provozovat kolem roku
1900 klub Westbrook
Hunt na západním
pobřeží Ameriky blízko
města Seattle.

N

a kanadské straně začal
Fraser Valley Hunt později, v roce 1968 ve Vancouveru v Britské Kolumbii.
Z Anglie byla dovezena smečka
anglických foxhoundů, byly vybudovány psí chovatelské stanice.
Sport začal se všemi anglickými
zvyky a tradicemi, psi sledovali
uměle položenou vůni, tzn. nejednalo se o žádný živý lov.
Štvanice se konají obvykle jednou týdně, podle počasí, od října do Velikonoc. V blízkosti
pobřeží bývají zimy mírné.
Terén se liší, od zelené zemědělské půdy u Vancouveru až
po suchou a vyprahlou půdu
ve vnitrozemí. (viz obrázky).
Překážky mohou být přirozené, například klády či příkopy,
nebo jsou uměle vybudovány – drátěné ploty apod.
Naše současná vedoucí, dr. Carol Champion, sama lovecké psy
na starosti nemá, ale zaměstnává
lovce, který se o psy stará a pečuje o chovatelské stanice.
Tradiční lovecký ples je příjemné společenské setkání jezdců, ale také příležitost pozvat
majitele pozemků a poděkovat jim za to, že nám umožňují jezdit na své půdě.

www.prestige-media.cz | 2017

13

Hotel je umístěn v širším centru Prahy –
Holešovicích, jen pár metrů od stanice metra
Nádraží Holešovice. Tramvaje i metro Vás odvezou
během několika málo minut do historického centra.
Asi 3 minuty chůze je to k vlakovému nádraží
Holešovice.
Praha je krásné místo, které by měl navštívit
každý správný cestovatel.
Využijte při svém pobytu v Praze některou z našich
speciálních nabídek a dopřejte si zvýhodněné
ubytování při svém objevování kouzla Prahy.
Více na www.absolutumhotel.cz

Absolutum Boutique Hotel
JABLONSKÉHO 4,
170 00 PRAHA 7
CZECH REPUBLIC

P: +420 222 541 406
F: +420 222 541 407
E: booking@absolutumhotel.cz

www.absolutumhotel.cz

Zámecký
DEN SE PSY
Dog Puller, Ivana Paštová

ZÁMEK KARLOVA KORUNA – CHLUMEC NAD CIDLINOU
Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou dal postavit jako své reprezentační
sídlo v letech 1721–1723 hrabě František Ferdinand Kinský, nejvyšší kancléř a lovčí
Království českého. Plány zámku vypracoval Jan Blažej Santini-Aichl a stavbu pak vedl
další ze známých stavitelů vrcholného baroka F. M. Kaňka. Rozlehlý zámecký park byl
vytvořen ve stylu anglické zahrady.
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Z

ámek patří k nejvýznamnějším barokním stavbám v Čechách, uvnitř se nachází expozice seznamující s dějinami rodu Kinských v portrétech a s chovem
koní Kinských – Chlumeckých plaváků.
Na zámky chodíme obvykle za kulturou, abychom
se dozvěděli více o historii, a také na výstavy a podobné akce. Pintadita.cz tentokrát přišla s úplně
novou myšlenkou a díky vstřícnosti rodiny Kinský Dal Borgo se tato akce mimořádně vydařila.
Za celým projektem stojí Šárka Gill, která pro Zámecký den se psy naplánovala orientační běh Fitmin,
dogtrekkingový závod v běhu nebo v chůzi na 10
kilometrů a na odpoledním programu byla voříškiáda a psí karneval. Patronem celé akce se stal pan
Petr Fejk, který mnoho let vedl čtvrtou nejlepší ZOO
na světě a také zasedl v porotě jako její předseda.
Orientační běh Fitmin byl podle pravidel orientačního běhu, lampionky byly rozmístěny
po celé zámecké zahradě. Na dogtrekkingový závod se vybíhalo do zámecké bažantnice
Luhy a cestou závodníci plnili různé úkoly.
V zámecké zahradě probíhaly další soutěže a ukázky psích sportů, jako například
Dog puller nebo agility i Dog dancing.

Zámecké nádvoří

Prestige Life Style
Orientační běh (zkratka OB, angl. Orienteering) je sport založený
na schopnosti orientace v terénu s mapou. Účastníci na startu
obdrží mapu, obvykle terénu, který neznají. Na mapě jsou vyznačena kontrolní stanoviště, která mají účastníci nalézt v určeném
pořadí. Závodní orientační běh je sport, při kterém závodníci
postupně co nejrychleji oběhnou všechny kontroly na své trati.

CO JE TO TEDY DOGTREKKING
(CITACE Z OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL)

Depositum Beruška

Dogtrekking je extrémním kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu.
Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem
a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem „na volno“ (ani krátkodobě).
Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100
a více kilometrů. Jako nejkratší dogtrekking lze považovat podnik na 80km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit.
Účastníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe a před
započetím podepisují prohlášení, jímž stvrzují, že vstupují do akce výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomi úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

Soutěžní slalom se psy

Tolik z oficiálních pravidel dogtrekkingu, nicméně my jsme vzdálenost upravili na 10km a dali závodníkům vybrat buď závod v běhu, nebo v chůzi.

Vzhledem k vedru, které
panovalo, byly výkony
obdivuhodné.
Odpolední voříškiáda byla soutěží pro psy bez průkazu původu a celý den zakončil skvělý psí karneval.

Zámecká kašna

V prostorách zámecké oranžerie byl fotokoutek Anety Jungerové, která také zasedla do poroty. Posledním členem poroty byl britský historik, spisovatel a památkář Stephen Weeks.
Známá je například jeho knižní série detektivních příběhů Hraběnka z Prahy, filmy Ghost Story a Sword of Valiant (se Sirem
Seanem Connerym) a podílel se i na restaurování několika památkových objektů, například zámku Loučeň u Nymburka.
Několik let strávil na svém zámku ve Walesu ve společnosti černého psa. Benny byl kříženec pointera a setra, kterému Stephen říkal Poinsettia (= v angličtině je poinsettia název pro rostlinu, kterou známe jako vánoční hvězdu).

Od roku 2003 žije v Praze

Zámecký den přinesl spoustu zážitků a výher, pro děti byl připraven vědomostní kvíz a nikdo neodešel s prázdnou. A tak to má být.

Závodnice v orientačním běhu se psy
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A psi že na zámky nepatří? No, my jsme jich zaregistrovali přes 120 a bylo jich tam mnohem víc.

Renault ZOE - přední „řídící část“ nejlepšího
sériového elektromobilu v Evropě

Autonomní auta

Simulátor řízení ve 3D - od Hyundai i20 - již v některých v autoškolách EU

AUTA NÁM ZAČÍNAJÍ MĚNIT ŽIVOT

V Anglii brzy (prosinec 2017) nedostanete řidičák bez znalosti nastavení navigace.
To čeká také Evropu, i když nás Anglie opouští.

V

autoškole vám nebude dávat
pokyny k jízdní trase zkušební komisař, ale navigace.
Dostanete cíl cesty a bez komunikace s vámi nastavenou navigací
se k němu nedostanete. Všichni
budou ticho. A to jak váš instruktor, tak zkušební komisař. A během jízdy budete muset zapnout
20
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třeba vyhřívání zadního okna,
nastavit tempomat nebo systém
varování před opuštěním jízdního
pruhu. V rámci unifikace ovládání
těchto asistenčních pomocníků
bude jejich ovládání jednotné.
Jak vypadá současná situace
ve vývoji autonomních aut? Aso-

ciace automobilového průmyslu
SAE International v roce 2014
vytyčila 5 úrovní autonomního řízení („0“ se nepočítá).
Vaši rodiče skládali zkoušky v autoškole, kde byl automobil na úrovni autonomie vozidel „0“. Byl de
facto bez elektroniky. Systém jej
pouze varoval, že nemá tlak oleje,
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teplota vody je vysoká a možná že nesvítí některá ze žárovek
osvětlení vozu. To vše v úrovni
standardních vozů 20. století.
Týká se to generací narozených:
X/1965–1980 + Y/1980–1995 +
částečně Z/1995–2010. Generace Y a Z (Millennials) se již mohla
v autoškole setkat s vozy úrovně
anatomie vozidel 1 („hand on“).
Greenhorn autoškoly a automatický systém vozu sdíleli kontrolu nad
vozem – např. adaptivní tempomat
(ACC) nebo parkovací automat, kdy
je otáčení kol řízeno automaticky,
zatímco rychlost ovládá řidič.
Generace Z – jsou dětmi Baby
Boom generace X a Y. V současné
době začínají být nejrozšířenějšími
žáky autoškol. Ti se již začínají setkávat s úrovní autonomie vozidel
2 („hand off“) v testech prémiových vozidel či studií na sociálních
sítích. Automatizovaný systém plně
ovládá vozidlo (zrychlování, brzdění a řízení). Řidič musí sledovat
řízení a být připraven k okamžitému
zásahu, pokud automat nereaguje
správně. Označení „bez rukou“ není
míněno doslova. Ve skutečnosti
je většinou nutné, aby řidič držel
volant a byl připraven k zásahu.
Právě tato připravenost na kritické situace, které neumí automat
řešit, je hlavním úskalím anatomie
úrovně 2. Jde zvláště o roztěkanost
této generace, která bude hlavním problémem řízení automobilu
v tomto stupni autonomního řízení.
Automat předá řízení vozu ve chvíli, kdy nastalou situaci vyřešit sám
nedokáže. Nebude proto lehká!
V jakém stupni pozornosti ji řidič
převezme? Bude schopen volant
uchopit a přesně koncentrován
na řešení situace, která nebude
právě jednoduchá? Můžete si to
již nyní zkusit jako spolujezdec.
Když nedržíte volant a nesledujete provoz na silnici a jste naladěni
na jinou činnost (odpovídáte třeba
v mobilu na SMS), většinou vnímáte
pohyby vozu jako nepředvídatelné,
ba přímo chaotické. To jsou situace, které bezpečnost silničního
provozu nezvýší. I když se v této
fázi počítá, že řidič bude autem,
tj. jeho elektronickým mozkem,
kontrolován, že dává pozor či
nespí. Nebude tomu svědčit ani to,
že rychlost automobilů bude v této

Kultovní Tesla Model X - (Gull wing door/rackova rozevřená křídla - první je měl MercedesBenz 300SL z roku 1952) je SUV od Tesly

Tesla Model X - přístrojová kaplička k obrovskému středovému displeji

úrovni vycházet ze současných limitů. Ač je to paradox, řízení může
být náročnější, či spíše „otravnější“ než dnes. Může dojít i k situaci, že
to nástup nových technologií zbrzdí (vždyť staromilná Evropa dosud
ani nepřijala automatickou převodovku v takovém rozsahu jako USA).
Jak budou automaty přebírat odpovědnost za řízení vozů, bude
se jejich rychlost snižovat. Autonomní vozidla budou jezdit spíše rozvážně než dynamicky. To bude nahrávat výrobcům elektromobilů, jejichž podíl na trhu je v současné době minimální. Při
menších limitech rychlostí se jejich dojezd znatelně zvýší. Tato situace bude mít dopad i na bezpečnost silničního provozu.
Nebudu vás zatěžovat dalšími stupni autonomního řízení. Jejich rozlišení
je nyní již dáno, ale čas ukáže, jaké mezi nimi budou rozsahové rozdíly.
Nejde jen o vozy, ale o unifikaci komunikace mezi nimi a infrastrukturou.
Aktuální je i diskuse o jednotnosti nabíjecích prvků pro elektromobilitu.
Na co ale nezná dosud nikdo v autonomním provozu odpověď? Jak mu budou fandit řidiči a automobilky.
Nadšence mezi automobilkami známe. Díky Elonu Muskovi – Tesla, Fiat
Chrysler s napojením na divizi Waymo – Google. Zpátky se drží Porsche
nebo Lamborghini (skupina VW) a také Tata/Indie – Jaguar Land Rover není
moc aktivní. Zato to vře mezi technologickými firmami Apple, zmíněným
Googlem nebo Oracle. Softwarové firmy cítí šance. Jde o novou sortu agresivních automobilek. Generace Z již není zvědavá na „hardware“. Jakkoliv
sofistikované „strojařské“ řešení zavedených automobilek ji nezajímá. Zajímají ji aplikace, konektivita, služby atd. z oboru „telefonní“ mobility. A teď
www.prestige-media.cz | 2017
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opět o vlastnostech autonomních
aut. Budou jezdit „rozvážněji“, tedy
pomaleji a nemusí mít tak technicky vypilované konstrukční řešení
podvozku. Budou tedy jednodušší,
levnější a elektronicky ovládané
s variantní nabídkou na typ provozu
(město, dálnice, off-road). Volantu
se asi nezbaví nikdy. I když současný výhled v rámci rozlišovacích
stupňů autonomního řízení s nimi
v poslední 5. úrovni již nepočítají.
Stále více se však ukazuje, že
v rámci terorismu, crycker’s,
migrace a nesnášenlivosti bude
přibývat chráněných zón s omezením přenosu dat (nebezpečí:
výbušniny ovládané mobilním
telefonem na dálku). Toto omezení bude limitovat i autonomní
vozy. Jak se tedy budou za této
situace řídit? Volantem nebo joystickem. Letadla jsou toho příkladem. To jednoznačně potvrzuje,
že automobily budou muset mít
vlastní řízení ovládané řidičem.
Na hackery navazuje přenos dat.
Výrobci mobilů a mobilní operátoři
již mají zkušenost, jak jsou schopni zmapovat svoje klienty. A zde
jde vlastně o klientův pohyb (ten
již znají z mobilů), vývojové cykly
softwarové výbavy jak smartphonů, tak autonomních automobilů
(3–4 měsíce), a hlavně servisních
prohlídek. Ty budou povinné,
neboť na jejich kvalitě bude záviset život posádek aut a hlavně
zodpovědnost za jejich provoz.
Na nezávislé servisy zapomeňte.

Veřejnost
proto rozvoj
autonomních aut
nemusí vřele
podporovat (jak
vidíme třeba
z reklamy
Lexusu:
Užívejte si
řízení, dokud
můžete).
22
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Další otázkou je, zda má autonomní auto chránit svého majitele
nebo ostatní účastníky silničního
provozu. Porazí autonomní auto
člověka v krizové situaci – „silnice
v horách“ nebo zamíří do srázu
pod ním, kde hrozí nebezpečí autu
i jeho posádce? Nebo před auto
vběhnou dva lidé a vůz nestihne
zabrzdit. Rozhodne o tom, koho
srazí, náhoda? Že by autonomní
řízení sázelo na náhodu? Bude
nastaveno genderově? Podle věku
či pohlaví? To snad ne. Cílem je „0“
obětí! Bude automat hodnotit, kdy
bude brzdění účinnější? Napřímo,
nebo v oblouku, a tedy na delší
dráze? Je pravá skupina chodců
rychlejší než levá? Která skupina
má blíže k nehodě? Že lidé půjdou
na červenou, nemá při rozhodování vliv. Autonomní auto bude
v této kritické situaci naprogramováno: BRZDIT! SVÍTIT (dálkovými)
+ houkat + blikat směrovkami =
jde o kritickou situaci. To vše by
standardní „lidský“ řidič nezvládl.
Tato situace navozuje řešení
přestupků v dopravě. Posádka
vozu bude de facto nevinná. Bude
však důležitým svědkem (co když
po ní v krátké chvíli před nehodou auto žádalo převzetí řízení?).
Na druhé straně je zde zásadní
předpoklad, že auto má závadu
softwaru nebo systémů hardwaru
– ovládání vozu. Po tomto zjištění
by měl být okamžitě odstaven.
Vše se též váže na pojištění. Již
se nebude vztahovat k řidiči.
Ten vlastně nebude existovat.
Bude navázáno pouze na automobil. To je jeden z důvodů, kdy
nebude zájem vůz vlastnit, ale
mít jej pouze zapůjčen či pronajat. Případné nehody budou
vázány na značky vozů. To dnes
platí vlastně při svolávacích akcích ke kontrole systémů a dílů.
Někdy je to možné brát jako
reklamu značky ohledně zajištění
prevence nehod. V případě autonomního auta ale půjde o pověst
značky. To je úplně jiná situace.
Naskýtá se též otázka prodeje takového vozu. Svůj život těžko někdo
svěří vozu z „druhé“ ruky. Vypadá
to, že rozvážně provozovaná vo-

zidla vydrží daleko více než současná (podívejte se na foto Tesly
X – o jak bytelný vůz jde). Palubní
software se bude průběžně modifikovat a upgradovat. Vše směřuje
k tomu, že vozy budou mít jednoho majitele (automobilku) a střídat
se budou pouze provozovatelé.
Součástí bude ale i pojištění osobních údajů (dat z jízdy, proti útoku
hackerů a možná i osobních dat
spolucestujících – kam s námi jeli).
O data z provozu startuje nyní boj
mezi výrobci aut, softwarově-navigačními giganty (Google – Apple –
Oracle) a samozřejmě pojišťovnami. Již nyní začíná problém s jejich
objemem a jejich dílčím poskytováním on-line dalším uživatelům
(hustotu provozu nyní distribuují
mobilní operátoři, a dále to bude
stav vozovky apod.). Nyní řídicí jednotky autonomních vozů zvládají
biliony operací za sekundu. Ale
jejich hardware je v kufru, na zadních sedadlech a někdy i na místě
spolujezdce. To vše se bude muset
zmenšit do rozměrů a míst, které
nebudou překážet pasažérům.
Řízení vozu obsahuje naučené stereotypy, automatické
činnosti, dovednosti založené
na pravidlech a znalostech. Nejvyšší úroveň řízení je založena
na znalostech řidiče. Bude tuto
vlastnost nahrazovat v autonomních autech umělá inteligence?
Dnes je skoro nemyslitelné, že
doprava na silnici směřuje ke dni,
kdy se řízení úplně zakáže, zmizí
lidský faktor a miliony aut, která
autonomními auty nemohou být,
najednou sešrotujeme. Skloubení lidského faktoru a nástup autonomního řízení až do úrovně
zapojení umělé inteligence musí
fungovat. Člověk předpisy porušuje i vědomě. Vyhodnocuje, kdy
je lehké omezení druhého ještě
bezpečné – a hlavně se to nikdo nedozví. Ale naprogramovat
počítači, aby vědomě překročil
zákon či silniční předpisy, to by
byla aféra, která by několikanásobně překročila Dieselgate nebo
nefunkční airbagy Takaty.
Jaroslav Švehla
Mobility Club

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.

MARKETÉR ROKU 2016
V podvečer 18. května 2017 se již tradičně
v příjemném prostředí Divadelního
sálu Klubu Lávka s historickým rámcem
Karlova mostu a působivým výhledem
na Hradčany odehrálo finále 12. ročníku
soutěže Marketér roku 2016.

V

ečerem provázel excelentní moderátor Karel Voříšek a SWING KVARTET Ivana Smažíka
se zpěvačkou Evou Emmingerovou zpříjemnil
slavnostní chvíle všem zúčastněným. Setkání obohatila
i výstavka fotografických obrazů uměleckého fotografa
Jadrana Šetlíka, který do své galerie připravuje nový
projekt Významných osobností českého marketingu.
Prezidentka ČMS Jitka Vysekalová uvádí, že „pro vítěze
byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého
skla v čele s Velkým modrým delfínem v působivém
designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana. Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů
i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže.
Dvanáctý ročník je za námi, ale již připravujeme ten
další, třináctý. Věříme, že třináctka je šťastné číslo.“
„Letos byla soutěž velmi silně obsazena, a tak
kromě Velkého modrého delfína a hlavních cen
udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty. Těší nás, že
o soutěž je každým rokem větší zájem,“ říká předseda hodnotitelské komise Gustav Tomek.
24
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JAROSLAV BARVÍŘ,
vítěz Ceny ZELENÝ DELFÍN.
Cenu předává Věra Komárová
(DERMACOL partner/sponzor).

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Celkové výsledky soutěže
najdete na www.cms-cma.cz“
Velký modrý delfín – hlavní cena soutěže
Ing. Margaréta Víghová Ph.D.
ZETOR TRACTORS, a.s. – ředitelka korporátní
komunikace za realizaci nové marketingové strategie
úspěšné na mezinárodních trzích
Cena Zelený delfín
Jaroslav Barvíř
Krondorf, a.s. – spolumajitel, generální manažer,
prokurista za unikátní přístup při uvedení nového
produktu na trh
Cena Zlatý delfín
Ing. Jaroslav Kurčík
PENAM, a.s. – generální ředitel za rozvoj produktové
politiky a úspěšné řešení interní i externí komunikace
Cena Purpurový delfín
Ing. Marie Mošová
HARTMANN-RICO, a.s. – Marketing manager
za novou marketingovou strategii zaměřenou
na komplexní potřeby zákazníka
Zvláštní cena prezidia ČMS Zelený eko-delfín
Bronislav Janeček
REC Group, s.r.o. – generální ředitel za originální marketingovou strategii podporující ekologii,
rozvoj nových forem podnikání a kulturu
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OCENĚNÍ ČESKÝCH
LÍDRŮ PŘEDÁNA
Historicky první ročník soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH
LÍDRŮ zná své vítěze. Porota na základě ekonomických
výsledků výhradně českých firem s ročním obratem minimálně
200 milionů korun a s více než 50 zaměstnanci ocenila nejlepší
společnosti ze všech 14 krajů České republiky. Kritériím projektu
odpovídalo v letošním roce 1306 firem, jež vybral odborný
garant soutěže, společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

P

rojekt Ocenění českých lídrů volně navazuje
na Ocenění českých podnikatelek. Jeho cílem je
vyzdvihnout snažení a úspěchy velkých firem, které
jsou v ryze českých rukou. Díky tomuto projektu vzniká
podnikatelský prostor, ve kterém jsou sdruženy výhradně
české firmy podnikající transparentně s výbornými ekonomickými výsledky a vynikajícím ratingem a scoringem.
Prostor, ve kterém mohou sdílet zkušenosti, vyměňovat si informace a mnohdy tak nacházet řešení větších
či menších problémů, které je na cestě za úspěchem
potkávají,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění českých lídrů a majitelka Agentury Helas.
„Pro vyhodnocení soutěže Ocenění českých lídrů jsme
nejdříve vybrali transparentní společnosti s českými majiteli
a provedli vyhodnocení úrovně jejich hospodaření formou
výpočtu Indexu Cribis, který zahrnuje řadu ukazatelů z dat
účetních závěrek korigovaných o doplňující nefinanční
informace, jako je vliv odvětví či regionu nebo existence
negativních záznamů. Následně pak proběhlo hodnocení poroty, která vedle vybraných ekonomických veličin
posuzovala i další aspekty, jako je charitativní činnost
podnikatele či jeho podnikatelský příběh. Ve výsledcích
JIHOČESKÝ KRAJ
1. DRUŽINA, spol. s r.o.
2. Transforwarding a.s.
3. Flosman a.s.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
1. MARLENKA international s.r.o.
2. KOVONA SYSTEM, a.s.
3. ISOTRA a.s.
PARDUBICKÝ KRAJ
1. T M T spol. s r.o. Chrudim
2. ALUKOV a.s.
3. Isolit-Bravo, spol. s r.o.
VYSOČINA
1. GORDIC spol. s r.o.
2. SAPELI a.s.
3. Crystalite Bohemia s.r.o.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
1. STAKO s.r.o.
2. KARSIT HOLDING, s.r.o.
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soutěže bylo uvažováno jak hodnocení odborného garanta společnosti CRIF, tak hodnocení poroty,“ upřesnil
Pavel Finger, místopředseda představenstva odborného
garanta soutěže společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Do projektu je společnost nominovaná na základě analýzy
veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní
mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring
firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Předpokladem je
dostupnost závěrek za rok 2014 a 2015 iRating ve stupních
1–11. Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního období (tj. rok 2016).
Společnosti dále splňují pravidlo 100% českého vlastnictví
a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200
milionů korun aspoň a výše bez omezení, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. V projektu nesoutěží
společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin,
starožitných předmětů, zbraní a služby finanční povahy.
„Společným rysem oceněných lídrů jsou nejen jejich výsledky v tuzemsku, ale také jejich úspěch v zahraničí, kam
nebojácně expandují,“ popisuje Renata Pazourková, národní
manažerka pro prodej firemním zákazníkům společnosti Vodafone a dodává: „Zároveň ale nezapomínají na své
kořeny a k České republice se po celém světě hrdě hlásí.“
„V Expobank CZ si ceníme aktivních českých firem, které
úspěšně podnikají v ČR a mají odvahu rozšířit své aktivity i za hranice naší republiky. Prostřednictvím našich
finančních služeb, individuálního přístupu a podporou
v oblasti přeshraničních služeb jim pomáháme zvyšovat
jejich konkurenceschopnost. Důležitost podpory nových
českých vývozců a oceňování těch stávajících tedy vnímáme jako klíčovou,“ říká Martin Krajíček, ředitel pro velké
společnosti a strukturované financování Expobank CZ.

VÝSLEDKY
1. ROČNÍKU
PLZEŇSKÝ KRAJ
1. FERRUM PLZEŇ spol. s r.o.
2. AIR POWER s.r.o.
3. TANK ONO s.r.o.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1. Remet, spol. s r.o.
2. Kloboucká lesní s.r.o.
3. InfoTel, spol. s r.o.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
1. ARBOEKO, s.r.o.
2. Trojmetal Aluminium
Forging, s.r.o.
3. SIKO KOUPELNY a.s.
ÚSTECKÝ KRAJ
1. HIT OFFICE s.r.o.
2. Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o.
3. MEVA a.s.
KARLOVARSKÝ KRAJ
1. Abydos s.r.o.

LIBERECKÝ KRAJ
1. KROFIAN CZ spol. s r.o.
2. MEGA a.s.
3. ECOGLASS, a.s.

KRAJ PRAHA
1. Alca plast, s.r.o.
2. TRANSROLL-CZ, a.s.
3. PEGAS CONTAINER s.r.o.

OLOMOUCKÝ KRAJ
1. FARMAK, a.s.
2. EMOS spol. s r.o.
3. ZLKL, s.r.o.

ZLÍNSKÝ KRAJ
1. ALTECH spol. s r.o.
2. KOMA Modular s.r.o.
3. Chropyňská strojírna a.s.

PŘEDSTAVUJEME NOVÝ PEUGEOT 308

U prvních tří úrovní výbavy je k dispozici nový přední
halogenový světlomet s eliptickým modulem. Vyšší
stupně výbavy GT Line, GT a GTi nabízejí osvětlení full
LED. Světelný podpis zadních světel vykresluje motiv tří
drápů a je nyní permanentně rozsvícen. Zatmavené kryty
zadních světel u hatchbacku zvýrazňují dynamičnost
vozu.

Seznamte se s bestsellerem v novém kabátě. Peugeot
308 přijíždí s ještě osobitějším stylem a rozsáhlejší
technologickou výbavou a především s ambicemi
posunout se směrem k luxusnějším modelům.
Od jeho uvedení na podzim 2013 a získání titulu Car of the Year
se ho vyrobilo již více než 760 000 kusů a modernizovaný
model nyní přichází s nemalými změnami, které jeho
oblibu určitě ještě zvýší. Největší novinkou je zcela nová
osmistupňová automatická převodovka (EAT8), která
bude ve spojení s dieselovým motorem 2.0BlueHDi 180k
skvělou volbou. Nový Peugeot 308 je vybaven nejnovější
generací asistenčních systémů řízení, které byly
nedávno představeny u nových SUV PEUGEOT 3008
a 5008. Jedná se o nouzové automatické brzdění (Activy
Safety Brake) a hlídání bezpečné vzdálenosti (Distance
Alert). Mezi další systémy patří např. systém Coffee
Break, automatické přepínání světel, systém rozpoznání
dopravního značení, adaptivní tempomat s funkcí Stop,
aktivní systém hlídání mrtvého úhlu, apod.

Vzhledem k tomu, že Peugeot i�Cockpit zaznamenal
obrovský úspěch už u jiných modelů, byl prostor kabiny
nového vozu Peugeot 308 ještě vylepšen tak, aby akcentoval
své silné stránky. Již od úrovně výbavy Active má dotykový
displej poslední generace. Díky kapacitní technologii je tento
displej reaktivní a snadno ovladatelný stejně jako většina
chytrých telefonů. Umístění displeje na úrovni středových
ventilátorů a jeho natočení směrem na řidiče umožňují
snadné čtení informací a rychlý přístup k nabízeným funkcím.
V nabídce nemůže chybět ani hothatch 308 GTi by
Peugeot SPORT. Vůz pohání motor nejnovější generace
1.6 THP S&S o výkonu 270 koní, přičemž emise činí jen 139
g/km, což odpovídá 6 l / 100 km a poměr hmotnost/výkon
dosahuje rekordních hodnot v rámci celého segmentu.
Nový Peugeot je opatřen diferenciálem s omezeným
prokluzem Torsen® a disky kol 19" Carbone, které jsou
obuté do pneumatik Michelin Pilot Super Sport. K brzdění
jsou vpředu použity kotouče o průměru 380 mm s červenou
objímkou a s nápisem Peugeot Sport, a vzadu kotouče
o průměru 268 mm.

Další novinkou, se kterou nový Peugeot 308 přichází, je
zcela nový motor 1.5 BlueHDi 130 k S&S. Stejně jako
převodovka MAN6 byl tento naprosto nový čtyřválcový
motor od základu vyvinut digitálně. Vývoj této nové
poháněcí soustavy si od skupiny PSA vyžádal, aby
přihlásila 200 nových patentů. Výkon tohoto motoru je
srovnatelný s výkony motorů vyšší kategorie (motory
2.0). Motor 1.5 BlueHDi 130 k S&S má o deset koní více
než jeho předchůdce 1.6 BlueHDi 120 k S&S.
Nový Peugeot 308 má ladný a ušlechtilý styl, který se
objevuje u všech jeho šesti úrovní výbavy: Access, Active,
Allure, GT Line, GT, GTi. Nabízí vyvážené proporce jak
u hatchbacku, tak u SW. Díky krátkým předním a zadním
převisům si nový Peugeot 308 zachovává vynikající
ovladatelnost.

Pokud máte v plánu si všechny novinky značky Peugeot
vyzkoušet, nebo se rovnou stát Pežoťákem, neváhejte a navštivte
autosalon Kopecký na některé z jeho 3 poboček. Více informací na
www.kopecky.cz

Finále série KOPECKÝ AUTO TOUR 2017 se uskutečnilo
v červnu za velmi deštivého počasí, ale i přesto nám nálada během
dne opravdu neklesala. Po celou dobu byli hráči doprovázeni
krásnými hosteskami, které zajišťovaly pitný režim ve formě
výborného Prosecca a Portského vína. Po konci turnaje se mohli
hráči těšit na hromady výborného jídla, grilované kýty, nebo ochutnávku vín od firmy „Vinařství pod Radobýlem“. Kdo měl zájem
mohl si prohlédnout nejnovější modely vozů BMW, případně
Autosalon BMW to není jenom prodej nových a ojetých využít nabídky testovacích jízd. Ti co již ochutnávali dobré víno,
aut, náhradních dílů a doplňků, zajišťování kompletního využili raději možnost vyzkoušet si testovací jízdu na Segwayi.
poprodejního servisu a poskytování nadstandardních
služeb jako je pick-up servis, přihlašování aut a zápisy do
TP. Jelikož zákazníci BMW mají poměrně blízko i ke golfu,
má klient autosalonu KOPECKÝ zajištěn program i pro
případ, že přijede na servis a chce si na vůz počkat. Díky
nedalekému golfovému hřišti a našemu vzájemnému
partnerství, může využít zapůjčení náhradního vozu a dojet
si vyplnit svůj čas příjemnou zábavou na hřišti.
A jelikož máme v našem celém portfóliu za obě značky
značné množství hráčů golfu a i mezi zaměstnanci jsou
nadšenci pro tento zelený sport, rozhodli jsme se pro
uspořádání vlastní golfové tour.

KOPECKÝ GOLF TOUR 2017

Pro vítěze kategorií (Společná 0-12; Společná 12,1-24; Společná
24,1-54) a vítěze vložených soutěží Longest drive muži a ženy
a Nearest to the pin byly připraveny skleněné trofeje, lahvinka
dobrého vína a věcné ceny v hodnotě přesahující více jak 50tis
korun. Tato golfová tour byla naším prvním ročníkem a určitě
budeme chtít udržet tradici i do dalších let. Děkujeme všem
zúčastněným a budeme se na Vás zase opět těšit.
Více informací a fotografií z turnajů naleznete na
www.kopecky.cz.
KOPECKÝ AUTO GOLF TOUR 2017 byla zahájena v Golf Resortu
Ústí nad Labem 22.4.2017 s patřičným dubnovým počasím,
nicméně účast byla hojná a výsledky velice kvalitní. Hráči kvitovali
především skvělé zázemí, dobře připravené občerstvení a především
teplé nápoje, které rozváželi sličné hostesky po hřišti.
Tour pokračovala 20.5.2017 dalším turnajem, kde počasí k nám
bylo již trochu přívětivější. Ačkoli se jedná o tour pořádanou BMW
KOPECKÝ, tak s ohledem na provázanost se značkou PEUGEOT a
to nejen díky přítomnosti hráčů z řad salonů PEUGEOT KOPECKÝ,
byly vedle posledních novinek od BMW vystaveny i poslední
novinky od značky PEUGEOT a zákazníci BMW si tak mohli
prohlédnout i případnou alternativu do jejich firemního vozového
parku.

BMW NÁS BAVÍ. BAVTE SE S NÁMI
Díky zahájení prodeje BMW se máme co ohánět. Informace
o tom, že jsme se jako dlouholetí Pežoťáci rozhodli
rozšířit nabídku vozidel pro naše zákazníky i o značku
BMW již proběhla, ale na oficiální otevření našeho
Díky svému dynamickému a zároveň elegantnímu vzhledu
autosalonu jste si museli chvilku počkat.
přesvědčivě naplňuje všechna očekávání, která jsou dnes kladena
na vozy vyšší střední třídy: má sportovně elegantní tvary, přináší
radost z jízdy a také špičkové technologie.
Provedení kombi na sebe nenechalo dlouho čekat a ještě před
prázdninami byla uvedena na trh i verze BMW řady 5 Touring.
Zaujme svým moderním, sportovním a elegantním stylem.
Veškeré výbavové prvky jsou navrženy s ohledem na mimořádný
komfort a optimální funkčnost. Koncentrovaný výkon motoru a
inovativní odlehčená konstrukce se propojují s aerodynamickou
účinností a inteligentními technologiemi. Společně vytvářejí
nedostižně dynamický celek.
Takovou událost je potřeba dobře naplánovat a když se rýsoval
termín spojit to s uvedením nového BMW řady 5, datum bylo na
světě. Stalo se tak ve čtvrtek 9.3.2017 a ačkoli nám počasí příliš
nepřálo, nikomu z přítomných to nevadilo a akce dopadla skvěle.
Kromě samotného představení nové řady 5, která je již sedmou
generací tohoto modelu a openingu autosalonu pod hlavičkou
KOPECKÝ AUTO, jsme představili v průběhu večera všem
zúčastněným také našeho ambasadora za autosalony KOPECKÝ,
kterým se stal Profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc.. Tento významný
český kardiochirurg a přednosta Kardiocentra IKEM je dlouholetý
Pežoťák a s panem Kopeckým se zná už několik let a tak když začal
pan Kopecký přemýšlet o někom schopném mediálně propojit
všechny autosalony obou značek, byl prvním kdo ho napadl. Celý
večer se odvíjel v příjemné atmosféře s bohatým programem, kde
za zmínku stojí rovněž módní přehlídka sourozenců Nikol a Jakuba
Ponerových, kteří se stali ambasadory salonu BMW KOPECKÝ již
v říjnu 2016. Na akci nechyběla samozřejmě barmanská show,
tombola a skvělý catering od společnosti Perfect Catering. Vše
bylo zakončeno ohňostrojem v dešti.

A jelikož v autosalonech KOPECKÝ si vždy zakládáme na tom,
abychom měli skladem co nejširší modelovou nabídku, není tomu
jinak ani u BMW. Na našem skladě naleznete ihned k odběru nejen
běžně prodejné verze, ale značným procentem jsou zde
zastoupeny především řady 5, 6 a 7 a pro nejnáročnější máme k
dispozici kompletní modelovou řadu v provedení M Performance,
vč. „X“ modelů.
Jako poslední novinku pro letošní rok se již nyní můžeme společně
těšit na představení nového BMW X3, které nyní přichází s
výraznějším designem, výkonnějšími, ale úspornějšími hnacími
systémy a luxusní výbavou, aby psalo další kapitolu tohoto
úspěšného příběhu. Třetí generace průkopnického prémiového
SAV (Sports Activity Vehicle) střední velikosti se vydává
osvědčenou cestou rodiny modelů BMW X, která kombinuje
robustní terénní vzhled se sportovním charakterem.

A jak je nová „pětka“ vnímána a jaké další novinky si BMW Více o nových modelech a BMW KOPECKÝ na www.kopecky.cz.
KOPECKÝ pro své zákazníky připravili? BMW řady 5 je
ztělesněním moderního manažerského vozu a proto i jeho uvedení
bylo na úvod spojeno pouze s provedením sedan.

Stalo se 10. dubna 2017,
DEN POTÉ. Tedy den
po 70. narozeninách
fotografa a publicisty Josefa
Loudy. Přes 250 hostů
zažívalo velkou šou, jak
tomu bývalo i pokaždé
v minulosti u jiných
Loudových akcí. Režie
se ujal Radan Dolejš.

V

še zahájili dva slovutní spíkři
Spejbl a Hurvínek, kteří hned
na počátku nenechali na Loudovi nit suchou, slovně si s jeho
jménem patřičně, místy i nepatřičně
zažonglovali, jak to umí jen mistři
loutkoherci Martin Klásek a Michal
Barták. Těžké to měl ten, kdo se
po nich ujal moderace, a to to teprve všechno začalo. Hned na začátku Aleš Cibulka brilantně uvedl křest
knihy Láska (ne)slučitelná se životem – literárního díla oslavence.
Je to tak trochu jiná kniha. Poinfarktová, když na samém začátku
byla velká láska. Hlavní hrdina, umělecký fotograf Dodo Dalou, je při
náhodném setkání okouzlen enigmatickou atraktivní rusovláskou.
Aby získal přízeň této až neskutečně nádherné, leč poněkud rozmařilé ženy, využije nejen své fotografické umění, ale i erektivní pilulky,
což ho však málem stojí život.

Událost
V UHELNĚ
Hadí žena Jessica Bieske je stálou součástí doprovodných šou na každé vernisáži
fotografií Josefa Loudy. Přinejmenším už deset let. Vidno z přítulné pózy. Jen Josef
prý už nemá takovou pružnost co v dřívějších letech-ech .

Není pochyb o tom, že tato mladá vdova je jeho femme fatale,
avšak její život je obestřen tajemstvím, neboť je duševně napojena
na svého zemřelého manžela –
geniálního amerického vědce. Ten
i po smrti mysteriózně zasahuje
do života své ženy a jejího milence.
Silný románový příběh, který se
čte místy jako poutavá detektivka,
místy jako vášnivě erotický fantasy psychothriller. Také proto byli
za kmotry vybráni mistři slova: fejetonista Rudolf Křesťan, psychiatr
MUDr. Jan Cimický, fotograf, malíř
a spisovatel Jan Saudek, všemi
milovaný farář Zbigniew Czendlik, herec, moderátor a především
dramatik Antonín Procházka.

Prestige Life Style
Co následovalo po křtu, by se dalo
nazvat plejádou našich populárních interpretů… Evička Pilarová,
Jaroslav Svěcený, Wabi Daněk, Ivo
Jahelka, Zdena Procházková, Sestry
Havelkovy, Dalibor Janda s dcerou
Aničkou, Markéta Muzikářová, Vlastimil Harapes, Markéta Laštovičková, Jiří Krampol, Zuzana Stirská
s Fine Gospel Time, Věra Martinová, Světlana Nálepková, Vašek
Vašák, Martin France, Dita Hořínková se synem Filipem Antoniem,
Jan Vodňanský, Iva Hajnová, Petr
Dopita, artistka Jessica s dcerou
– tanečnicí Roxanou, francouzsky
zazpívala Bea Albrecht, v duetu
Daniela Radosa s Kamerem Bunnim, Richard Sacher, Jana Hrušková
a ještě další. Nakonec, jak bývá jinde předesíláno, ovšem zde k tomu
skutečně došlo, přišel i kouzelník – Pavel Kožíšek… Přede všemi
však vystoupila Carmina – ženský
pěvecký sbor, který přijel zapět
Přeštičákovi Pepíkovi Loudojc.
Krmi – kančí guláš – dodala cateringová firma Josefa Cincibuse

CH Catering s.r.o., spolu s Pravou
Poděbradkou. Všem přišlo k duhu
nejlepší Valtické AnnoVino, proudem teklo pivo Chotěbořský ležák
a na jazyku se rozplývaly Andělské
pralinky… Král českého perníku
Pavel Janoš představil velké perníkové výtvory, včetně vyobrazení
knihy a symbolů charakteristických
pro její děj. Všem účinkujícím se
dostalo nádherných květin z květinového ateliéru Růže z nebe.
Autorem ilustrací v knize je vynikající malíř Vadim Fedorov,
který zároveň daroval oslavenci jeho originální portrét.
Jedinou vadou na kráse bylo, že
kniha LÁSKA (NE)SLUČITELNÁ SE
ŽIVOTEM, kterou vydalo nakladatelství Brána, byla rozprodána
dříve, než se dostalo na všechny.
To vše se odehrávalo v restauraci Uhelna v Praze na Smíchově, v prostorách jako stvořených pro takovéto akce.
PODĚKOVÁNÍ A LÁSKU VŠEM.

A TAKOVÉHLE LAUDATIO

LOUDOVI JOSEFU NAPSAL
RUDOLF KŘESŤAN
(10. 4. 2017 – Rudolf Křesťan,
restaurace Uhelna, Praha, k sedmdesátinám Josefa Loudy)
Vážení přítomní,
omlouvám se, že následující cirka dvouminutovou promluvu
budu číst z papíru,
ale je tomu proto,
že půjde o velice
závažné sdělení.
A teď rovnou k věci.
Dávám oficiálně na vědomí, že
zde přítomný Josef
Louda je tu vlastně nepřítomný!
Ano, nepřítomný, neboť
se narodí až za třicet let.
To není žádná fejetonistova fantazie, nýbrž skutečnost, kterou si kdokoliv z vás
může ověřit na internetu.
Stačí zadat do vyhledávače
titulek, který se vztahuje k jedné
z minulých mistrových výstav.
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Konkrétně k té, která se jmenovala „Nápad – náhoda – nálady: 3N Josefa Loudy“.
Když s tímto zadáním kliknete
na web s názvem Kultura 21.cz,
tak tam kromě jiného najdeme
i fotografův životopis, který začíná slovy – a teď cituji přesně:
Josef Louda se narodil 9.
dubna 2047. Ano, 2047!
Tak je to tam psáno,
a co psáno, to je dáno, neboť litera scripta manet!
Proto si buďme vědomi, že dnes
se tu nesetkáváme s autentickým
Josefem Loudou, nýbrž evidentně s jakýmsi Josef Předloudou.
Ten se nám snaží namluvit, že
slaví sedmdesátiny a že v právě
vydané knížce prožil erotické reje.
Ne, ne, ne!
Ten skutečný se nachází pouze ve stadiu čekatelství
a kandidátství na život, který má teprve před sebou.
Nuž, přejme mu, aby se v tom
roce 2047 narodil hlavičkou napřed, protože právě k ní pak bude
následně přikládat svůj fotoaparát!

DOSLOV KE KNIZE NAPSAL
MUDr. Jan Cimický, CSc.
Latinská moudrost říká:
Donec eris felix
Multos numerabis amicos
Sed si tempera fuerint nubila, solus eris

Extrémní osamělost člověk zažívá,
když začne psát. Nad prázdným
listem papíru může přemýšlet,
kombinovat, škrtat, měnit, dopisovat – ale je to jen na jeho rozhodnutí. Dává do toho kus svého já.
Doktor Josef Louda je muž mnoha
talentů a dokáže překvapit hloubkou prožitku i neokázalostí nápadů.
Jeho hrabalovský přístup k životu mu
dodal nesmírné bohatství zkušeností
a poznatků, s nimiž umí brilantně hospodařit. Rukopis příběhu
s Duběnkou je dokonalý, vyzrálý,
není třeba na něm nic měnit, naopak,
bylo by to na škodu, protože příběh
se musí vychrlit napoprvé a rovnou,
každé uvažování a cizelace je jen
na škodu. Čistota výpovědi, s níž Pepík Louda předstupuje před čtenáře,
je úžasná a upřímná. Stal se z něho
rázem autor, který dokázal vnést
do literárního díla i svůj pozorovací
talent bystrého fotografa. Umí chytit
prchavé okamžiky nejen citlivým
fotoaparátem, který zmáčkne v pravou chvíli, ale stejně tak je přesně
zachytit na papír. Pro čtenáře, který
ho nezná, je to lákavé dobrodružství,
které se stránku po stránce odhaluje
a nenechává nikoho oddychnout.
Příběh jde stále kupředu, je to vlastně
jak zdařilá a napínavá detektivka
a čtenář hladově sleduje, jak se
příběh bude vyvíjet dál, je vtažen
do historie jako magnetem a zvědavost ho dráždí dozvědět se, jak bude

vztah pokračovat, jak se vyvine dál.
Je to kultivovaný a literárně zralý
příběh a čtenář ocení především
jeho hravost a fantazii, klukovskou
upřímnost a čistou touhu po něčem
tak výjimečném, jako je láska a přátelství. Vzrušující prožitek života!
Literární historik by možná pitval styl
a hledal drobnosti, které pro čtenáře
nejsou vůbec důležité. Jsem takovým
čtenářem, který je vděčný za autorovu blízkost a srozumitelnost,
potvrzující jednoznačně, že jsme
opravdu jedné „krve“ a žijeme stejné
radosti a problémy a to je skvělé
vědomí. Nemám rád rozbory díla, ani
ve škole jsem je nesnášel a z duše
se mi protiví otázky, co chtěl básník
říct. Pokud nerozumím ihned, co
autor říká, nechci, aby mi to někdo
vysvětloval! Bylo by to stejné, jako
když někdo za každou cenu chce
vysvětlit anekdotu, aby se posluchač
konečně zasmál… Příběh, který jste
právě dočetli, nepotřebuje učené
vysvětlivky! Je průzračný a blízký, proto se tak snadno čte a dává
každému pocit, že život přece jen
stojí za to, aby i se všemi peripetiemi a problémy byl prožíván naplno.
Jako to umí i v realitě Josef Louda.

NAKONEC TU ČTĚTE VERŠE
NEJOBLÍBENĚJŠÍHO ČESKÉHO
BÁSNÍKA NA ADRESU
ČERSTVÉHO SEDMDESÁTNÍKA,
V DAVU SKRYTÉHO:
JIŘÍ ŽÁČEK
Josefu Loudovi
Buď zdráv, lovče okamžiků
s rychlopalnou kamerou!
Vidíš svět, jaký je,
tak, jak my ho nevidíme.
Krása nám připadá škaredá,
pravda prolhaná,
vášeň nudná,
skutečnost neskutečná.
Musíš nám z očí odstranit
odvěký zákal zvyku,
abychom spatřili
krásu, která nás uchvátí,
pravdu, která platí,
vášeň doutnající ve všech smyslech,
skutečnost nejskutečnější.

A hned na začátku superstar nejvyšší zářnosti – s kterou se jak Josef s Evou, tak Eva
s Josefem mají vzájemně rádi. Proč? Oba mají rádi mj. fotografování .
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Přeju ti šťastný lov!
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VÍCE NEŽ JEN SPA HOTEL
•

•

•

Na jedné z nejlepších adres v Mariánských Lázních,
veden týmem skupiny Falkensteiner
Příjemné a komfortní ubytování v luxusním prostředí
s autentickým historickým kouzlem
Prvotřídní gastronomie

•

•

•

Moderní Spa s inovativními spa programy se
zkušenými pracovníky hovořící mnoha jazyky
Wellness vybavení s jediným venkovním bazénem v
Mariánských Lázních
Speciální servis pro hráče golfu a cyklisty/rezervace
green fee, místnost pro kola a vybavení golfistů

INFORMATION AND RESERVATION:
Falkensteiner Hotel Grand MedSpa Marienbad FFFF · Ruska 123, CZ-35301 Mariánské Lázně
Tel. +420/354/929 397 · reservations.marienbad@falkensteiner.com · marienbad.falkensteiner.com
Grand Hotel Marienbad Betriebs s.r.o., Opletalova 1402, CZ-110 00 Praha, Court Praha, IC 279 24 076, Head office: Praha

Objevte
kraj

Bedřicha Smetany
a Bohuslava Martinů
Budislav
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V sobotu 6. května 2017 byl znovu
slavnostně otevřen Dům bratří
Čapků v Budislavi u Litomyšle.

P

amátkově chráněný objekt, jehož stavbu inicioval
v roce 1938 Karel Čapek a jejž projektoval architekt Stanislav Tobek, prošel náročnou tříletou rekonstrukcí. České centrum Mezinárodního PEN klubu,
které je vlastníkem domu a investorem, získalo na jeho
obnovu finanční podporu především z Pardubického
kraje a od Ministerstva kultury ČR. Slavnostního otevření domu a dvou výstav, Karel Čapek: fotograf a výstavy
o obnově Domu bratří Čapků, se zúčastnili senátor
Petr Šilar, ředitel kanceláře ekonomických analýz
a koncepcí ministerstva kultury Jaroslav Kolčava a další
významní hosté, sponzoři, spisovatelé a příznivci, kteří
PEN klub v jeho úsilí podporovali finančně i morálně.
Součástí slavnostního programu bylo sázení pamětní
lípy, den otevřených dveří a koncert Jiřího Dědečka.
Obnova Domu bratří Čapků je největší akcí Českého PEN klubu v jeho novodobé existenci, rozsahem
stavebních prací a náklady, na nichž se významnou
měrou podílelo ministerstvo kultury a Pardubický
kraj. Složitá celková obnova objektu probíhala v letech 2014 až 2016 a respektovala původní dochované
prvky domu. „Tato architektonicky cenná budova se
tak opět stává chloubou obce Budislav i Pardubického kraje,“ řekl senátor Petr Šilar. Díky dobré spolupráci investora, architektů Jiřího Mojžíše a Lenky
David Kvasničkové, památkářů i prováděcí firmy Arbor Group se podařila příkladná obnova památkově
chráněného objektu se zlepšením jeho technického
a estetického stavu. Dílčí opravy většinou prováděly
menší firmy či zkušení řemeslníci především z Budislavi, například tesařské práce na dřevěné konstrukci
domu včetně výměny mnoha částí původních dřevěných prvků provedl pan Klejch. I když je už řadu let
v penzi, z nostalgie a osobního zájmu rád přijal nabídku na spolupráci při obnově Domu bratří Čapků,
zaujalo ho klasické řemeslné zpracování a postupy,
které používali jeho předchůdci téměř před sto lety.
V opravené budově je nyní k dispozici 38 lůžek ve čtrnácti pokojích, apartmán pro šest osob, společenská místnost a kuchyně s barem. Jižně od historické
budovy je venkovní odpočivná zóna pro návštěvníky

Výstava o obnově DBČ v ekologickém vzdělávacím centru

Slavnostní otevření po tříleté obnově 6. května 2017

Správce objektu a arborista Štěpán Heger
vysadil společně s hosty památeční lípu.

Předseda PEN klubu Jiří Dědeček provází senátora
Petra Šilara výstavou o obnově Domu bratří Čapků.
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a Ekologické vzdělávací centrum, od roku 2016 součást
areálu. V něm je prostor pro nejrůznější setkání, firemní jednání, přednášky, vzdělávací a kulturní programy,
stálé expozice či pořádání krátkodobých výstav. Dům
bratří Čapků byl původně určen pouze pro práci, setkávání a odpočinek českých spisovatelů. Spisovatelé
sem jezdí stále, dům je však nyní otevřen všem, kdo
mají rádi procházky rozlehlými lesy a krajem Bedřicha
Smetany a Bohuslava Martinů. Známé Toulovcovy maštale jsou opravdu blízko, stejně jako Litomyšl, Polička
a Svitavy. Svou polohou a zejména širokou nabídkou
aktivit v okolí je Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle ideálním cílem pro pobyt jednotlivců i skupin. Je
vhodný pro rodinné dovolené, sportovní soustředění,
školy v přírodě nebo příznivce cykloturistiky. Na webových stránkách www.dumbratricapku.cz návštěvníci
získají informace o této kulturní památce a také o dalších turistických cílech a zajímavostech v regionu.

Toulovcovy maštale: divoký kraj skalních měst, kaňonů a řek

Zleva: Lenka Kvasničková, Jiří Mojžíš, Petr Šilar a Jiří Dědeček
při slavnostním přestřižení pásky

Dům bratří Čapků je tedy po letech konečně opět v provozu, práce na kultivaci jeho okolí však zdaleka ještě
nekončí. Základním východiskem návrhu těchto úprav
bylo zachovat přírodní a krajinný ráz celého území. Zalesněnou částí pozemku protéká romantická říčka Desná,
která zde tvoří významný biokoridor, a její okolí. Je třeba
ji zpřístupnit schůdnou pěšinou se schody a v dolní části
navázat na stávající naučnou stezku. „Původní i nově
navržená vzrostlá zeleň skýtá přirozené zastínění a doplňuje celkovou kompozici areálu. V souladu s ekologickými trendy dnešní doby chceme doplnit současné funkce
areálu o další možnosti a využít okolní krajinu, která ho
obklopuje, k rekreačním i vzdělávacím účelům. Dům
bratří Čapků s možností ubytování a stravování by měl
sloužit především k odpočinku a vytvářet zázemí pro poznávání přírodních krás našeho regionu,“ uvedl správce
objektu a arborista Štěpán Heger. Obnovou a oživením
současné budovy a stavbou Ekologického vzdělávacího
centra, případně dalších nových objektů spojených s urbanistickými a krajinářskými úpravami okolí chce vedení
Českého PEN klubu dosáhnout souladu ve využití lokality
se zvýšením ekologické hodnoty území i jeho přitažlivosti
pro návštěvníky. Hodnotou Domu bratří Čapků je umístění v krajině, proto všechny úpravy byly navrženy tak,
aby celek s citem dotvářel okolní přírodní prostředí.
Dana Mojžíšová
Foto autorka, Kateřina Lepič a Štěpán Heger

Svůj podpis na pamětní list připojil i Jaroslav Kolčava z ministerstva kultury.
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Jiří Dědeček obnovu Domu bratří Čapků inicioval
a při jeho otevření i koncertoval.

Posádka týmu
MASTERLAN
David Křížek
a Milan Harmáček
se ve francouzském
La Baule v Bretani
zúčastnila prvního
závodu Flying
Phantom Extreme
Sailing Series.
Podmínky byly
divoké a naše
posádka musela
překonávat celou
řadu nástrah.
Nakonec si
z úvodního závodu
sezony odváží
12. místo.

Flying
Phantom
EXTREME
SAILING
SERIES
Do závodu Foiling Bay vstoupilo
14 lodí ze 7 zemí světa (AUT,
CZE, FRA, GER, OMN, POR,
USA). Na startovní listině se
objevila celá řada zvučných jmen:
Thomas Zajac, bronzový medailista
z olympiády v Rio de Janeiru,
nebo teprve 19letý Tim Mourniac,
který v prosinci suverénně vyhrál
Sailing World Youth Championship
na Novém Zélandu. Přijel také jeden
z nejlepších kormidelníků foilujících
katamaránů GC32 Sebastien Rogues,
loňský vítěz Flying Phantom Series
Thibaut Vauchel-Camus či hvězda
oceánského jachtingu Eric Peron.
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N

áš tým MASTERLAN zastihla
hned po příjezdu tragická zpráva o úmrtí v rodině
kormidelníka. Tým se ale nakonec rozhodl v závodě startovat.
Nicméně bylo jistě těžké udržet
koncentraci a nasazení. Úvod se
naší posádce vydařil, když si připsala 5. místo. Podobný výsledek
pak téměř zopakovala ve 3. rozjížďce, ale těsně před cílem vyletěl kormidelník Křížek z lodě,
zlomil karbonovou pinu od kormidla a skončil daleko za lodí.
Po převržení katamaránu odletěl
i kosatník Harmáček. Naštěstí
nikdo z nich nebyl zraněn a ostatní lodě se jim ve vodě vyhnuly.
Posádka pak byla bleskurychle
naložena na záchranný člun a loď
se během pár minut podařilo
postavit. Úvodní den závodu ale
pro MASTERLAN skončil a tým
si připsal 4 nedojeté rozjížďky.
Druhý den začal středním větrem,
který ale poměrně rychle zesílil
a lodě brzo přesahovaly rychlost
26 uzlů (50 km/h). Náš tým ztrácel často na divokých startech,
kde se 14 lodí vyřítí na boční kurz
obrovskou rychlostí a jedou k první
točné bóji. Tam posádce chyběla
větší agresivita. Nicméně se podařilo úspěšně dokončit všechny
rozjížďky a jednou dojet po excelentním startu na 9. místě.
Do posledního dne závodu vstupovala posádka David Křížek a Milan
Harmáček z 12. místa a těšila se

na přímý souboj s týmem Back to
Basics o jeden stupeň lepší příčku.
Dopoledne se jel ve slábnoucím
větru exhibiční závod King of the
Bay, kde se po kvalifikačních soubojích na start postavili zástupci
foilujících tříd kitesurfing, windsurfing, Moth a Flying Phantom. Pořadí
bylo nakonec díky slábnoucímu
větru poměrně překvapivé. Zvítězil
Moth před katamaránem Flying
Phantom, kitem a windsurfem. Pak
následovaly dvě finálové rozjížďky.
Ty už se ale jely ve slabém větru,
ve kterém byl tým Back to Basics
jednoznačně lepší, a tak pořadí
zůstalo pro český tým nezměněné.
A jak hodnotí regatu kormidelník
David Křížek? „Stále jsem zvažoval návrat domů za rodinou, ale
závod není jen o mně, a tak jsem
se nakonec rozhodl zůstat. Bylo
to ale nesmírně těžké rozhodnutí
a ovlivnilo to i celý přístup k závodu. Navíc hned v úvodu přišlo
převržení a defekt, který znamenal
nedokončené rozjížďky. Vzhledem
k tomu, že se v této sérii neškrtá
nejhorší umístění, bylo dohánění
ztráty takřka nemožné. Musím se
zaměřit na nácvik rychlejších reakcí
pod tlakem a ještě zlepšit fyzickou
přípravu.“ Kosatník Milan Harmáček to okomentoval následovně:
„Byly to tři dny fyzicky extrémně
náročného jachtingu. Šest rozjížděk
za den je úplně na hraně. Měl jsem
svalové křeče, ale díky doplňkům
Nutrend se to dalo přežít. Únava
po regatě je ale obrovská. Regata

se nesmírně vydařila a už teď se
těším na Madeiru na další závod
série v této velké konkurenci.“
Po skvělém souboji se nakonec
z vítězství na shodu bodů radovala
domácí posádka CUP LEGENDE
Tim Mourniac a Pierre-Yves Durand
před rakouským RED BULL týmem
Thomas Zajac a Jason Sunders.
Bronz pak poslední rozjížďkou
získal LUPE TORTILLA John Tomko a Jonathan Atwood z USA.

Výsledky
FOILING BAY – FLYING
PHANTOM EXTREME
SAILING SERIES – 14 posádek
1. FRA – CUP LEGENDE
– T. Mourniac
/ P.-Y. Durand
– 1, 3, 1, 1, 5, 2, 1, 3,
2, 1, 2, 2, 9, 1 – 34b
2. AUT – RED BULL
– T. Zajac / J. Saunders
– 2, 1, 2, 9, 1, 4, 2, 2,
1, 3, 1, 1, 1, 4 – 34b
3. USA – LUPE TORTILLA
– J. Tomko / J. Atwood
– 3, 6, 8, 6, 2, 7, 9, 4,
4, 6, 4, 3, 4, 5 – 71b
12. CZE – MASTERLAN
– D. Křížek / M. Harmáček
– 5, 11, DNF, DNS,
DNC, DNC, 11, 10, 11,
11, 12, 9, 11, 11 – 162b

2017 FLYING PHANTOM
EXTREME SAILING SERIES
•
•
•
•
•

La Baule, Francie
18.–21. května
Madeira, Portugalsko
29. června – 2. července
Barcelona, Španělsko
20.–23. července
Hamburk, Německo
10.–13. srpna
Cardiff, Velká Británie
25.–28. srpna

PARTNEŘI TÝMU
MASTERLAN, LAND ROVER
KWS, BLUE LNG, UBM
BOHEMIA, BLUE LION
WINDGURU LIVE, NAUTICA,
EDOX, NUTREND
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Inca Collagen
Mořský kolagen
Doplněk stravy
100% čistý bez přísad

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.cz

Rybáři a lovci

AFOGNAKU

Afognak

pak samozřejmě nesmím
zapomenout na obyvatele ostrova, díky kterým je
Afognak Afognakem: na medvědy
hnědé kodiaky, na wapiti, jelence
pobřežní sitka, orly bělohlavé, vydry
mořské, lachtany, tuleně, kosatky
a jejich hlavní potravu – lososy.

slouchat vyprávění o tom, jak se jim
Luke narodil v roce, kdy s manželem vyměnili všechny úspory za nákup pozemků, loveckých licencí,
zásob, vybavení a zbraní pro lov
mořských vyder. Téhož roku však
americká vláda lov mořských vyder
zakázala a mladá rodina se ocitla
na mizině. Vlastně ne tak docela –
zůstal jim srub na břehu Afognaku
s vlastním pozemkem, něco zásob
a loveckého i rybářského vybavení.
Namísto prodeje kožešin z mořských vyder se Lukův otec rychle
přeorientoval na provádění lovců
toužících po trofeji pořádného
medvěda kodiaka, případně jelence nebo wapiti. Zatímco Luke spal
v kolíbce, táta se mu toulal po lesích s lovci a matka zpracovávala
zvěřinu, vařila a během krátkého
aljašského léta zkoušela ve skleníku vypěstovat čerstvou zeleninu.

Že Luke asi bude správnej chlap, mi
bylo jasné ještě předtím, než mi ho
představila jeho matka. Stačilo po-

Za rok vyrostl vedle jejich srubu
další, o něco komfortnější. K Lukovi přibyl brácha Josh, a když

Luke se narodil a žije
na Aljašce, na ostrově
Afognak. Spolu s ním žijí
na ostrově jeho matka,
bratr, občasné přítelkyně,
tři zaměstnanci jejich
lovecko-rybářského tábora
a několik zákazníků, které
každých pár dní přiveze
a zase odveze hydroplán.

A
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unesli sekeru, pomohli tátovi
postavit další srub, aby jejich hosté
– lovci a rybáři – měli uprostřed
severské divočiny pohodlí.
Zatímco podzim a jaro tráví Luke
s lovci, od června do září se věnuje především rybářům a fotografům. A když je potřeba, pracuje pro vládu, která sleduje tahy
lososů do řek Afognaku a sousedního Kodiaku a monitoruje
i populaci medvědů a vysoké.
V širokém okolí ho znají jako spolehlivého pracanta a přímočarého
člověka. Když je potřeba, pomůže,
a když se ho někdo snaží vodit
za nos, je připraven situaci rychle
vyřešit. Mezi místními ochránci
přírody se stal populárním, když
komisařku dosazenou federální
vládou vysadil v dešti na liduprázdném ostrově. Udělala chybu – jako
čerstvá absolventka univerzity si
odseděla pár let v kanceláři úřadu
regulujícího lov a rybolov, aby se

nechala s romantickými představami přeložit na Aljašku. Když trávila
druhý týden sama v maringotce
na jednom ostrůvku, kde značkovala táhnoucí lososy, rozhodla se
jí Lukova matka pozvat na víkend
se slovy: „Vždyť je tam ta chudák
holka sama, nemá si ani kde vyprat
a pořádně uvařit.“ Jelení pečeně
mladé komisařce chutnala, ale
ke své smůle se neubránila filipice
proti nadměrnému lovu zvěře. Luke
chvíli poslouchal a pak pronesl
několik argumentů ohledně kácení
místních lesů, stavů zvěře a potíží s obnovou lesa. Jenže namísto
diskuse se mu dostalo monologu
a citací z učebnic. Naložil tedy
problém na loď a odvezl ho i se
špinavým prádlem zpět na jeho
ostrůvek. Ten večer začalo pršet
a pršelo celý týden, dokud divočinou zlomenou dívku nepřijel
na ostrůvek vystřídat její kolega.
Poprvé jsem na Afognak zavítal
vlastně náhodou, když mi před
odletem z nedalekého ostrova
Kodiak zbyl den volna. Z pracovních důvodů jsem na ostrově
mohl pobýt jen jeden jediný den,
ale stál za to. Z hydroplánu, kterým jsem ráno na Afognak přiletěl,
jsem přestoupil rovnou na velkou
motorovou loď a se skupinou
amerických fotografů jsme až
do odpoledne pozorovali a fotografovali medvědy, tuleně, mořské
vydry, kosatky a velryby. Tehdy
jsem poznal Luka a jeho přítelkyni.
A protože jsme si padli do oka, mně
letělo letadlo do Evropy až nazítří večer a v kuchyni potřebovali
nalovit čerstvé ryby, dohodli jsme
se, že po večeři zajedeme nachytat
ryby pro hosty, kteří si na další den
objednali raut z místních surovin.
Na desetimetrový rybářský katamarán nás nakonec nastoupilo
šest – průvodce Luke, jeho přítelkyně, já a tři američtí adolescenti, kteří si chtěli vyzkoušet, co
se nám rybářům na té mořské
rybařině vlastně líbí. Vypluli jsme
krátce po osmé. Po deseti minutách rychlé jízdy zastavil Luke
loď a rozdal rybářské pruty. Poslal
jsem nástrahu do šedesátimetrové hloubky, přizvedl ji ode dna
a… Prásk! Záběr na první spuštění

jsem nečekal a ryba mi málem
vyrazila prut z ruky. Ode dna se jí
vůbec nechtělo, a když jsem ji dotahoval k lodi, udělala ještě několik
pokusů o únik, ale marně, a v lodi
nám skončil první kousek, osmnáctikilová treskovitá ryba lingcod.
Slušný začátek a pokračování bylo
ještě zajímavější, tahali jsme doslova rybu za rybou. Černí i oranžoví
okouníci, tresky a nakonec samozřejmě i hlavní lovená ryba, velcí
platýsi halibuti. Ale ryby zdaleka
nebraly jenom mně. Ti tři kluci,
kteří se ještě při večeři vyjadřovali
celkem pochybovačně o tom, „co
na té rybařině vlastně vidíme“, propadli úplnému rybářskému šílenství. Prvně v životě rybařili na moři,
prvně měli možnost na pořádný
prut zdolávat ryby, které jim byly
fyzicky zcela rovnocenným soupeřem. Každou chvíli se na boku
lodě ozývaly výkřiky, když některý z mladíků ohnutých přes bort
křečovitě držel prut, jehož špička
se divoce zmítala ve snaze stáhnout rybáře do vody, a Luke měl
plné ruce práce, aby jim vysvětlil, jak používat brzdu navijáku.
Velkým překvapením pro mne
byl způsob usmrcování zdolaných halibutů – Luke je střílel. Jak
dovedl některý z rybářů halibuta
k lodi, nahnul se přes bort, revolver v natažené pravačce a jediným
výstřelem do hlavy rybu usmrtil.
Když viděl můj úžas, vysvětlil mi
s úsměvem: „Je to tak snazší – my
nepřijdeme o ulovenou rybu, která
se při vytahování na palubu lodi
občas utrhne, a pro tu rybu je to
rychlý a bez trápení…“ Jiný kraj, jiný
mrav. Náš večerní výlet měl za úkol
zaopatřit pro hosty rybářského
penzionu ryby na příští den nebo
dva a pro každého z nás možná
ještě halibuta jako suvenýr na cestu
domů. Zní to neuvěřitelně, ale nás
pět během necelých dvou hodin
ulovilo přes dva metráky ryb, a to
tři z nás rybařili na moři prvně!
Cestou do přístavu jsem se Luka
zeptal, jestli si takhle jezdí pro ryby
pravidelně. „No jasně, od května do října, jednou nebo dvakrát týdně. Chce to jenom dobrý
počasí, trochu zkušeností a znát
moře,“ zněla lakonická odpověď.

Losos kisuč

Ulovit za den i 10 takových halibutů
není na Aljašce problém

Treskovitá ryba lingcod
(Ophiodon elongatus) dorůstá 60 kg

Afognak – medvědí rybáři
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První setkání s ostrovem Afognak
a jeho obyvateli bylo silným zážitkem, který jsem se rozhodl zopakovat a podělit se o něj s dalšími rybáři. Další výpravu jsme naplánovali
na září a kromě mořského rybaření
jsme se věnovali i lovu lososů.
Lososi kisuč, které Američané
nazývají coho nebo také silver
(stříbrný), jsou mezi sportovními
rybáři nejvyhledávanějším druhem pacifických lososů. Důvodů
je hned několik: na rozdíl od často
apatických lososů nerka nebo keta
reagují zpravidla velmi agresivně
na předkládané nástrahy (mušky
i třpytky), vyskytují se zpravidla
ve vyšším množství než lososi
čavyča (king) a v neposlední řadě
táhnou do řek od srpna do září,
tedy v době, kdy rybáře neobtěžují komáři nebo muchničky.
Když jsme první den pobytu dorazili k potoku, který vytéká z jezera a do oceánu se řítí v kaskádě
několika vodopádů, celkem vážně
jsem pochyboval, zda by lososi
mohli takový proud překonat. To
jsem však nebral v úvahu výšku
přílivu – zatímco ráno jsme ze
zátoky k jezeru funěli do kopce
okolo vodopádů, později se mořská voda valila směrem do jezera!
Přes jezero, nad kterým hlídkovali
orli bělohlaví, jsme jeli lodí k jeho
hlavnímu přítoku. V pět metrů
široké říčce bylo vody nad kotníky,
ale v tůních a při ústí do jezera byla
hloubka, ve které bylo vidět skupiny
lososů nerka a kisuč. Zatímco dva
z nás rybařili z lodě, já s Ondrou
jsme na lososy dotírali ze břehu.
Během dopoledne jsme ulovili víc
než tucet lososů kisuč o hmotnosti
3–5kg, několik tříkilových lososů nerka, pětikilovou ketu (chum)
a půlmetrového duháka. Naše
rybářské orgie ukončil tuleň, jehož
hlava se před námi náhle objevila. Ta potvora se během přílivu
musela při pronásledování hejn
lososů dostat ze zátoky korytem
potoka až do jezera! Tuleň opakovaně zalovil v hejnech lososů
a bylo po rybařině – vyděšené ryby
se rozprchly do hlubin jezera.
A tak jsme nechali lososy tuleňovi a vyrazili k dalšímu jezeru,
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které leží asi tři kilometry výše
proti proudu potoka. Cestou jsme
narazili na vodopád, který měl
dokonce svého hlídače – u tůně,
kde lososi odpočívali před posledním stupněm kaskády, se krmil
několikametrákový medvěd hnědý
grizzly, respektive zdejší varieta kodiak. Bručoun neměl příliš
pochopení pro pózování před
objektivy fotografů, ale několik
snímků se nám přece jen podařilo.
Chtěl jsem se podívat proti proudu, zda by se výše nenašla nějaká
jiná laguna nebo tůň, kde bych
mohl nerušeně rybařit, a ke svému
překvapení jsem tady, v naprosté divočině, na ostrůvku, který je
přístupný pouze lodí nebo hydroplánem, nalezl betonový rybí
přechod, který lososům umožňoval překonat malý vodopád.
Na otázku, kdo a proč postavil rybí
přechod na takovémhle liduprázdném místě, jsem dostal odpověď
už při večeři. Postavila ho vláda
státu Aljaška, respektive oddělení
pro lov a rybolov. A stavba přechodu není výsledkem žádných
ekologicko-ochranářských pohnutek, ale jde o čirý byznys. Kdyby totiž v potoce přechod nebyl,
mohlo by se na dolním toku vytřít
jen pár set lososů nerka (sockeye),
což je na Aljašce ekonomicky
nejzajímavější druh lososa. A tak
místní komerční rybáři ve spolupráci s vědci a útvarem pro lov
a rybolov státu Aljaška vymysleli
fintu: na potoce postavili rybí
přechod, při tahu ryb odlovili pár
desítek ryb, které uměle vytřeli
a do potoka vysadili oplodněné lososí jikry (plůdky) v počtu,
který několikanásobně převyšuje
obvyklý počet přirozeným způsobem vyprodukovaných lososů
nerka. Pak počkali tři roky, než
se uměle vysazené nerky vykrmí
v oceánu. Protože se lososi vždy
vrací do řeky, kde se vykulí z jiker,
čekali, že násobně stoupne i jejich
úlovek. A opravdu! Projekt se zdařil a dnes v době tahu lososů nerka
čekají při ústí lodě rybářských společností, které financovaly výstavbu rybích přechodů, umělý výtěr
a vysazování. Posádky lodí se tak
nemusejí honit za lososími hejny
po oceánu, ale hezky v klidu si po-

čkají, až se lososi z „jejich“ potoka
vrátí vykrmení z toulek Pacifikem.
Počet ulovených kusů je regulován a státní inspektoři pravidelně
monitorují lososí trdliště i počet
ryb, které proplouvají přechodem,
aby bylo zajištěno dostatečné
množství lososů i pro příští sezony. Pravda, jedná se o velmi
razantní zásah do přirozené populace lososů v potocích, ale za současného rybářského tlaku je to
možná nejlepší dostupné řešení,
jehož výsledkem je lokální zvýšení
počtu lososů a obrovské úspory
financí, které by jinak komerční
rybáři museli vynaložit při lovu lososů na oceánu nebo při odchovu
lososů v plovoucích sádkách.
Letos mi Lukova matka poslala zprávu, že rybářská sezona je
zvláště vydařená a oba synové
Luke i Josh se chystají oženit.
Nevím, jak moc spolu ty dvě informace souvisí, ale mne spíše zaujal
výstřižek z novin připojený k e-mailu s nadpisem „Lovec medvědů lovcem zlodějů na Havaji“.
Luke mi vysvětlil obsah novinového výstřižku později: v zimě
si vzal volno a vydal se navštívit
příbuzné a kamarády na Havaji. Když jednou čekal na přátele
před supermarketem, zaslechl křik
nějaké starší ženy, která se hnala
za prchajícím mužem. Velmi rychle pochopil, že ta kabelka, kterou
měl chlapík v ruce, asi nebude
jeho. Chlapa doběhl, podrazil mu
nohy, ruce přidržel za zády a pak
si na něj klekl. Poté, co policejní patrola zjistila, že se nejedná
o rasový útok ani vyřizování účtů
mezi opilci či kriminálníky, dostal mírně pohmožděný zloděj
náramky. Luke dostal jen napomenutí za vysvětlující, leč nekorektní výrok, že je mu úplně jedno,
jestli je někdo běloch, indián
nebo černoch, ale krást se nemá
a troufat si na slabší už vůbec ne.
Luke se narodil a žije na ostrově Afognak. Patří ke generaci lidí,
kteří přežívají díky tvrdé práci,
problémy řeší a umí se smát i bavit
své okolí. Věřím, že na Afognaku
to není generace poslední.
Zdeněk Edelmann
Foto: www.rybolov.com
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Hledáte nové golfové výzvy? Vyzkoušejte nejnovější golfové hřiště v Maďarsku –
Zala Springs Golf Resort. Tato krásná osmnáctka byla otevřena teprve v roce 2016.

Maďarsko

OBJEVTE ZALA SPRINGS
GOLF RESORT
Natálie Redková,
www.cestujemezagolfem.cz

Nachází se v kouzelné
vesničce Zalacsany
obklopené vinohrady
nedaleko světoznámých
maďarských lázní Hévíz
a oblíbeného místa letní
rekreace jezera Balaton.

T

ento měsíc se podle žebříčku Top 100 golf courses
dostalo na první místo mezi
golfovými hřišti Maďarska a také
už se stihlo zařadit mezi Leading
Golf Courses a má za cíl stát se
jedním z nejlepších hřišť Evropy.
Původně s nápadem vybudování golfového resortu v údolí říčky
Zala přišel irský investor Martin Fitzpatrick. V současné době
za celým projektem stojí jeden
z nejbohatších Maďarů miliardář
Gábor Szeles, který má ve svém
majetkovém portfoliu mimo jiné
firmy Videoton, Ikarus a nedaleké mezinárodní letiště v Hévízu.
Centrem hřiště je velkolepá
moderní klubovna s nádherným jezerem, kde je po hře
velmi příjemné posezení.
Hřiště má velmi kvalitní tréninkové zázemí – krytý i otevřený driving range.
Kolem velkorysých a krásně modelovaných fervejí jsou již nyní
vybudovány první apartmánové domy, které budou slou-
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žit i pro ubytování hráčů.
Pronájem apartmánů bude řídit
samotné hřiště. Získá tím ubytovací
kapacity a majitelé apartmánů zase
na základě dohody stabilní příjem.
Později by měl přibýt i hotel
a projekt počítá také s výstavbou soukromých víkendových i rezidenčních domů.
Zahraniční golfisté jsou pro hřiště velmi důležití. Maďarský golf
bohužel nemá dostatečný počet
hráčů. Počet registrovaných hráčů

se pohybuje trvale kolem tisíce.
V Zala Springs spoléhají na svou
polohu. Resort se nachází blízko
několika evropských metropolí –
Vídeň, Budapešť, Lublaň, Záhřeb,
Bratislava. Ze všech je to tam
autem dvě až tři hodinky. Autem sem pohodlně dojedou Češi
i Němci. Z letiště v Budapešti se
sem dostanete zhruba za 2 hodiny, z letiště v Hévízu za 12 minut.
Golfová mistrovská osmnáctka Zala
Springs má od začátku něco, co

okamžitě vzbudí zájem každého
hráče golfu. Je to jméno Robert
Trent Jones ml., což je jeden z nejuznávanějších golfových architektů
současnosti. Zala Springs je prvním
hřištěm ve střední a východní Evropě podepsaným J. T. Jonesem II.,
a ten ho dokonce dvakrát osobně
navštívil. Ferveje jsou umístěny kolem 7 vyhloubených umělých jezer,
přičemž odtěžená zemina byla použita k tvarování některých jamek.
Velké kameny vykopané během
výstavby hřiště byly umně a přiwww.prestige-media.cz | 2017
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rozeně použity na hřišti, například
na první jamce nebo na velmi
pěkné krátké jamce 6 s parem 4.
První devítka začíná a končí docela těžkými jamkami s parem 5.
Vytrestat vás mohou také jamky
s parem 3, z nichž dvě hrajete
přes vodu, a to jamku 5 a 12.
Grýn jamky 18 je umístěn u jezera u klubovny, ale naštěstí je
bezpečně docela vpravo, tudíž by
voda neměla být až takový problém. Potrápí taky stovka bankrů
ve tvaru tří- nebo čtyřlístků.
Rozhodně to není snadné hřiště.
Je dlouhé. Kromě množství bankrů je zde hodně vody v podobě
jezer, jezírek a rybníčků s biotopem. Prostě dost míst, kde se může
váš míček nenávratně ztratit.
Hřiště není fyzicky náročné, je
hratelné bez autíčka. V případě zájmu jsou ovšem autíčka samozřejmě k zapůjčení.
Ferveje a grýny jsou skvěle upravené. Zkrátka velmi pěkné hřiště
a zatím za velmi rozumné ceny.
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GOLF A LÁZNĚ: HÉVÍZ
Po golfu si můžete dát léčebnou
kúru v největším horkém jezeře
Evropy Hévíz. Je to chlouba pětitisícového městečka nedaleko Zala
Springs. Lze se v něm koupat celoročně. V létě je voda vyhřátá na více
než 30 stupňů Celsia, v zimě klesá
a drží se okolo 26 až 28 stupňů.
Koupelová kúra je vhodná pro
léčení nemocí kloubů, revmatu nebo nemocí pohybového
ústrojí a páteře. Vynikající účinky
vody a bahna ze dna byly známy již ve středověku a lázně byly
doporučovány od roku 1795.
Pobyt v jezeře je omezený. Lidé
by se neměli koupat déle než 30
minut, pak by si měli na stejnou
dobu vylézt ven a následně mohou zpátky do vody. Pacienti se
srdečními chorobami by se měli
koupat 20 minut. Mírně radioaktivní voda s obsahem síry, alkálií,
hydrogenuhličitanů, soli a vápníku
by na tělo měla působit postupně,
nikoliv naráz ve velkém množství.
Dětem do 10 let se koupání v jezeře nedoporučuje.

Jezero je svými léčivými účinky proslulé. Jezdí sem pacienti z celého světa. Nemusíte se ale obávat, že tady bude
hlava na hlavě. Jezero má plochu 5 hektarů a místo se najde pro všechny návštěvníky.

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ FAKTA
Podzemní pramen produkuje
86 milionů litrů vody denně.
Voda v jezeře se úplně vymění každých 28 hodin.
Maďarsko má tu výhodu, že
není příliš vzdálené, do pěti hodin budete na místě (zaleží,
odkud z ČR vyrazíte) a můžete
si užívat skvělý golf, lázně, dobrou kuchyni a místní vína.
Kontakt
Zala Springs Golf Resort
8782 Zalacsány
Csány László utca
Hungary
Tel.: +36 20 403 4960
info@zalasprings.hu
www.zalasprings.hu/en
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USPOŘÁDEJTE
SVÉ FIREMNÍ AKCE
V PROSTORÁCH, KUDY
KRÁČELY ČESKÉ DĚJINY
Mezi náměstím Republiky a Týnským dvorem, na okraji historického centra staré Prahy, najdete místo, kterému se tak trochu
vyhýbají turistické trasy. Nepatří k notoricky známým, kam zavítají návštěvníci při své první návštěvě Prahy, přesto je historickou
perlou a architektonicky jedním z nejvýznamnějších míst v Praze. Řeč je o bazilice svatého Jakuba Většího s přilehlým klášterem minoritů, který skrývá kromě původních gotických sklepení ze 13. století i nádhernou, působivou, poklidnou zahradu.

O

bjekt kláštera minoritů sv. Jakuba je z mnoha důvodů vhodný
pro konání nejrůznějších společenských i pracovních akcí. Ať
už chystáte odbornou konferenci, seminář, setkání obchodních
partnerů nebo vánoční večírek pro své zaměstnance, firemní oslavy,
využijte možnosti pozvané překvapit originálním, historií nabitým prostředím. K dispozici je vám sál Jana Lucemburského, kde tento slavný český panovník pojal za ženu Elišku Přemyslovnu, gotické sklepení
s degustační místností a krbem nebo gotická arkádová chodba, kterou
se procházel syn Jana Lucemburského, významný český král Karel IV.
Originálním vyvrcholením vaší akce může být varhanní koncert
v přilehlé bazilice sv. Jakuba. Svatojakubské varhany jsou největšími
varhanami v Praze i v celých Čechách. Nádherná původní barokní skříň
je dílem varhanáře Abraháma Starcka z Lokte, který v roce 1705, po požáru baziliky, postavil nástroj s 26 hlasy. V průběhu tří století byl několikrát přestavěn do dnešní podoby, kdy čítá 8277 píšťal a 91 znějících
rejstříků nebo chcete-li barev. Je to tedy velký symfonický orchestr.
Interiér baziliky obklopuje dvaadvacet oltářů a nesčetné množství
obrazů a fresek, včetně sbírky obrazů českého malíře Petra Brandla,
hlavního představitele vrcholného baroka u nás. Kostel svatého Jakuba
Většího spolu s přilehlým klášterem minoritů patří k největším a nejkrásnějším pražským kostelům. Pro minority netypické tři věže jsou
důsledkem mystického zasvěcení – klášter se stal poutní zastávkou
na Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela. Věže měly poutníkům usnadňovat orientaci. Původně gotická stavba byla později barokně přestavěna a nyní je skutečnou pokladnicí barokního umění.
Ke kostelu se váže několik legend. Jedna z nich souvisí se soškou
Panny Marie na hlavním oltáři, která byla považována za zázračnou
a byla uctívána a ověšována dary. Zloděj se nechal s úmyslem dary ukrást
v kostele zamknout přes noc. Když na šňůru s dukáty sáhl, ruka sochy ho
pevně uchopila a držela až do rána, kdy ho na místě činu nalezl představený kláštera. Zloději byla ruka useknuta a dodnes zčernalá visí u vchodu
do kostela jako připomínka porušení jednoho z Deseti přikázání. Zloděj byl
nejprve žalářován a později mu bylo dovoleno být v klášteře služebníkem.
Možná také znáte věž kláštera v souvislosti s hrdinou Foglarovy knihy Záhada hlavolamu, tajemným Janem Tleskačem.
Členitost a různorodost interiéru rozsáhlého historického komplexu skýtá velké množství možností, co se týče prostorového uspořádání akcí a kombinací témat v celkové organizaci programu. Prostory
kláštera jsou osobitou kulisou každé akce firemní nebo soukromé.
Překvapte svoje kolegy, klienty či obchodní partnery a vezměte je k nám, do prostor, které je přímo vtáhnou do bohaté české historie a učiní vaše akce nezapomenutelnými!
www.helas.org
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Projekt Ocenění
Českých Podnikatelek
oslavuje letošní 10. výročí „podnikatelským turné po regionech“.
Prostřednictvím setkání v různých koutech republiky vám přinášíme inspiraci, nová setkání, podněty a možnost osobního setkání s unikátními podnikatelskými osobnostmi nejen vašeho regionu
a České republiky. Zatím posledními zastávkami našeho tour bylo
Brno a Starý Plzenec. Tématy, která se prolínala oběma setkáními, byly rodinné firmy a také start-upy, inovace a e-commerce.
Cílem projektu Ocenění Českých Podnikatelek je upozornit na fakt,
že v České republice je celá řada šikovných žen, které jsou se svým
podnikáním schopné vyhovět přísným kritériím hodnocení. „Tyto
ženy se nejčastěji pouští do vlastního podnikání prostřednictvím
převzetí rodinného byznysu, nebo proto, že je k tomu určité životní fáze nutí. Typickým příkladem je, že jim nikdo nedal příležitost v zaměstnání během mateřské dovolené nebo bezprostředně po ní,“ vysvětluje zakladatelka projektu Helena Kohoutová.
Ústředním tématem našich regionálních „potkávání“ jsou INOVACE –
START-UPY – E.-COMMERCE. Na setkáních v Brně a Starém Plzenci jsme
přivítali hned několik úspěšných podnikatelek a podnikatelů, se kterými jsme
právě tuto problematiku diskutovali. Naše pozvání přijaly Simona Kijonková, zakladatelka a majitelka společnosti Zásilkovna.cz, Radka Prokopová,
spolumajitelka a výkonná ředitelka společnosti Alca plast, Jana Stuchlíková,
majitelka společnosti SAXO, Irena Vrbová, mladá začínající podnikatelka
a majitelka značky „Lec Kůk“, Zdeňka Heyn Edlová, majitelka společnosti Lubricant, Jana Brabcová, majitelka společnosti Grafia. Muže na našich
setkáních v diskusích zastupovali Pavel Duchek, který je majitelem společnosti MyBody, a Martin Sedláček, zakladatel a majitel firmy Naturalis.

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek (OCP) podporuje české
podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst
jejich firem, ale i osobní přístup,
společenský dopad jejich podnikání a vůbec specifický způsob,
jakým ženy kultivují podnikatelské
prostředí. Od roku 2008 přináší
OCP podnikatelkám inspiraci, dává
jim možnost sdílet své zkušenosti
a naopak čerpat z bohatých zkušeností ostatních žen, poskytuje příležitost získat nový pohled
na svoji firmu a nahlédnout na své
podnikání z jiné perspektivy. Nabízí
ženám větší uspokojení z podnikání, díky účasti v projektu se stávají
členkami klubu s možností čerpat
informace z registru podnikatelek a v průběhu celého roku mají
přístup k podnětným on-line radám
a podnikatelským tipům – a to vše
bezplatně. Účast v projektu tedy
znamená nové příležitosti a zkušenosti, podnikatelské benefity,
kontakty a nová inspirující přátelství. Více informací naleznete na
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.
Již desátým rokem učíme české
ženy, jak být hrdé na svoje úspěchy, samy na sebe, budujeme jejich
prostřednictvím HRDÉ ČESKO.

„Česká republika je plná zajímavých, pracovitých a úspěšných lidí,
kteří díky svým podnikatelským příběhům a zkušenostem mohou inspirovat řadu dalších a pomáhat jim v jejich startu i následném rozvoji. Proto jsem velmi ráda, že díky projektu Ocenění Českých Podnikatelek můžeme tyto podnikatelky a podnikatele nacházet
a podporovat. Vítáme mezi námi všechny, ať již podnikají dlouho,
nebo s podnikáním začínají,“ doplňuje Helena Kohoutová.
Podnikatelky nyní mají možnost podávat přihlášky do letošního ročníku, a to až do uzávěrky dne 22. září 2017. Vyhlášení vítězek proběhne na slavnostním vyhlášení 9. listopadu 2017 v Praze. Více informací
o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.
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