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A JEJICH KASKADÉŘI

Vážení čtenáři, již několikrát
jsem měl možnost vstoupit
na stránky magazínu
Prestige a podělit se s vámi
o své zážitky a poznatky
z cest do Japonska, jejichž
iniciátorem a pozdějším
průvodcem byl můj splněný
klukovský sen – japonský
meč. Jak jste mohli vytušit
již z předchozích článků,
přivedl mě tento symbol
samurajů do mnoha situací
a přiměl mě přemýšlet
o mnohém prizmatem
jiné, japonské kultury.

P

ostupem času mi začalo docházet, že meč je pro
mne jakýmsi prostředníkem
k poznávání velice zajímavých
lidí. A nejen japonských učitelů.
Rád bych vám dnes představil jednu z osobností, která má sama velice blízko k oblasti bojových umění
a je doslova obklopena příznivci
tohoto zaměření, cítění či ladění.
A právě o těchto bojovnících,
jejichž tváře jsou, na rozdíl
od sportovců, vesměs veřejnosti skryty, bych se dnes rád
zmínil. Jedná se o kaskadéry.
Když jsem někdy v devadesátých
letech poprvé vstoupil na kaskadérské pole, netušil jsem, jak hluboce

budu moci časem nahlédnout
do činnosti těchto profesionálů a bezesporu obrovských
nadšenců. Myslím si, že málokdo
má svoji práci tak rád jako tato
skupina mužů a žen, kteří však
vesměs zůstávají jaksi v pozadí.
Ke spolupráci mě kdysi v devadesátých letech přizval zakladatel Filmky, pan Jaroslav Tomsa.
Vůbec jsem tehdy netušil, jak
obrovský záběr aktivit a činností se za prací kaskadérů skrývá.
Hned při svém debutu, kdy jsem
se podílel na tvorbě a realizaci bojových scén, mě doslova
fascinovala jedna specifická oblast. Natáčení scén s koňmi.
Natáčení noční scény ve westernovém městečku se nesmazatelně
zapsalo do mé mysli. To, co tato
krásná zvířata v daných situacích
dokázala, mi doslova učarovalo.
Kaskadér, člověk, se může naučit mnohé, ale aby téměř totéž
zvládl kůň? To mi hlava nebrala.
Proto jsem se rozhodl popovídat
si zejména o koních, ale i dalších
zvířatech ve filmu, se spoluzakladatelem agentury Filmka Stunt
Team, hercem, kaskadérem a koordinátorem této party nadšenců,
panem Ladislavem Lahodou.
Láďo, tento náš rozhovor by se
měl týkat zejména koní a jiných
zvířat ve filmu, v hereckých
rolích. Na úvod bych tě požádal,
abys nám něco řekl o sobě
a představil Filmka Stunt Team.

Autor: Vladimír Hotovec, foto: Ladislav
Lahoda - Filmka a Johana Spáčilová

Ve svých patnácti letech jsem
dostal velkou „nakládačku“ od dva
metry vysokýho chlápka. Dnes ani
nevím proč. No, a to byl zásadní
impulz pro můj další život. Chtěl
jsem se umět prát. Zkoušel jsem
tehdy box, judo a zápas ve volném
stylu. A právě u zápasu jsem nakonec zůstal. Až do reprezentace.
To mi dalo skvělý základ pro moji
další kariéru. Kariéru kaskadéra.
Do týmu Jardy Tomsy, nestora, otce či průkopníka českého kaskadérství, jsem se dostal
ještě během základní vojenské
služby ve středisku vrcholového
sportu, tehdejší Rudé hvězdy.
Práce u filmu mě dostala natolik, že
se jí věnuji dodnes. V podstatě celý
svůj život. Kaskadérský svět se mi
postupně otvíral v celém svém širokém spektru. Nebyl však jen o nás,
kaskadérech. Jedním ze standardních kaskadérských výkonů je práce
s koňmi. Proto v našem týmu máme
skupinu lidí, kteří se touto oblastí
zabývají. Jelikož nároky producentů, režisérů, ovlivněné požadavky
divácké obce, stále rostou, jsou
i na nás, kaskadéry, ale též ty zvířecí
herce, kladeny stále větší nároky.
Z těchto důvodů musí být spektrum
kaskadérských výkonů velice široké.
Tak a pojďme rovnou ke koním
ve filmu. Co všechno musí
takový kaskadérský kůň umět?
Hele, Vláďo, rád bych začal tím, co
ty dobře víš. Kaskadéřina je od začátku do konce týmová práce.
Výkon kaskadéra se samozřejmě
odvíjí od jeho dovedností, schopwww.prestige-media.cz | 2017
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ností a zkušeností. Je to on, kdo
nakonec skočí ze střechy, havaruje s motorkou, prolítne skleněnou výlohou nebo strhne koně
do pádu. Aby to všechno vypadalo, jak má, bylo to věrohodné,
v rámci možností co nejbezpečnější a rejža to vzal, tak na přípravě
takový scény maká spousta lidí.

sám. Například má sám volně
přejít prázdným náměstím, dojít
ke kašně a napít se z ní. Zkoušeli
jsme to s ním snad stokrát, a když
konečně došlo na natáčení, tak
to nedal. Využili jsme tudíž toho,
že kůň je stádové zvíře. Šli jsme
před ním s jiným koněm (mimo
záběr) a on nás následoval.

Při kaskadérských výkonech
na koních je nejdůležitější absolutní souhra jezdce s koněm.
Každý kůň pozná jeho případnou
nejistotu nebo nervozitu. Ta se
přenese také na zvíře. Je toho
prostě strašná spousta, co je třeba
mít na paměti a snažit se dostat
pod kontrolu. Třeba i výběr koní.

Pro koně je rovněž velice stresující,
když má projít úzkým prostorem,
třeba futrama, úzkou chodbou.
Musí se zkoušet a zase zkoušet.
Vše je o obrovské trpělivosti.

Takže, chápu-li to správně, dělíte
koně jako v případě kaskadérů.
Každý je specialista na něco. Dají
se tyto rozdíly nějak specifikovat?
Stručně řečeno, koně se dělí
na herecké, kaskadérské, zápřahové a komparz, jinými slovy
koně pro neakční davové scény.
Každá skupina je něčím specifická a hodí se pro určité akce.
Každý kůň je svým způsobem
specialista, nějak zaměřen, v něčem dobrý. Prostě solitér. A právě
z toho je třeba vycházet, mít to
stále na paměti a respektovat.
Můžeš jednotlivé skupiny
blíže specifikovat?
Začnu těmi hereckými. Tito koně
musí být absolutně klidní, spolehliví, s charakterem pohody. Často
na takovém koni sedí velká herecká hvězda a případné zranění by
mohlo velmi výrazně ohrozit celý
projekt. Kůň si může myslet něco
v duchu – kdy už mi ten blbec sleze z těch zad –, ale nesmí hvězdu
shodit a utéct ke žlabu. Je však
třeba počítat i s tím, že kůň, který
se objevuje v hlavní roli, nemusí
mít svůj den. Z toho důvodu musí
být připraven náhradník – dublér.
Dá se specifikovat, co je pro
herecké koně nejnáročnější?
Na to nelze jednoznačně odpovědět. Každý kůň, stejně jako
člověk, má svůj den. Jednou mu
jde vše hladce a druhý den s ním
nenatočíš nic. Náročné jsou vždy
scény, když má kůň něco zahrát

Zajímalo by mě, jak to je
s výběrem koní? Třeba zrovna
pro hlavního hrdinu.
Skoro každý herec má ve svém
portfoliu napsáno, zda je schopen
jízdy na koni. Jenže oni si to tam
napíšou všichni, a až na place se
zjistí, že ta jejich jízda proběhla
tak, že na koni seděli, on pomalu
šel a někdo ho vedl. Na place je
pak všechno jinak. Každopádně,
za výběr koní je všeobecně zodpovědný horse master, nebo se
této funkci říká ještě wrangler.
Veškerá odpovědnost je na něm.
Je to velice odpovědná funkce.
Pro filmové hvězdy se, jak už jsem
výše zmínil, vybírají hodně klidní
koně. Jeden zahraniční kolega se snažil dostat svého koně
do filmu. Stále vychvaloval svého
koně a přesvědčoval nás, jak je
ten jeho kůň klidnej. Pak jsem ho
jednou přistihl, jak koni dává něco
do tlamy. Měl jsem za to, že jsou
to nějaké vitamíny. Jenže on mu
ten jeho kůň usnul ve stoje. Nakonec se ukázalo, že koně krmí
nějakými tlumicími prostředky.
Pojďme k davovým koním.
Jsou něčím specifičtí?
Davoví, nebo jim také říkáme
koně pro pozadí, jsou určeni pro hromadné, davové, vesměs neakční scény. I tito koně
musí být pečlivě vybráni. Jeden
plašan, emotivní, nebo neklidný kůň může způsobit obrovské
problémy s ostatními koni.
Jak jsem již zmínil, kůň je stádové zvíře, a když zpanikaří jeden, může pobláznit i ostatní.

Jinak na tyto koně nejsou kladeny žádné větší nároky. Pokud
to však scéna vyžaduje, začlení
se mezi davové koně ten kaskadérský. Je to stejné jako u lidí.
Mohl bys uvést nějaký příklad?
Představ si, že se točí scéna, kdy
třeba padesát koní musí udržet
řadu, přestože se proti nim řítí tři
stovky zběsilých a řvoucích barbarů, případně vojáků. Všichni jezdci
však musí zachovat klid, nehnout
se, udržet řadu. Jenže hluk, v tomto případě řev, je pro koně stresující a jeho pudy mu velí: uteč.
Většinou se taková scéna točí i se
zvukem. Mnohokrát však vojáci
nebo barbaři museli řev pouze
hrát. Běhali s otevřenejma hubama
a vykulenejma očima. No, a zvuk
se dotočí následně pro potřebu
postprodukčního zpracování.
Pojďme teď ke koním zápřahovým.
V čem jsou odlišní?
Jedná se o zcela specifickou skupinu koní. Odlišují se zejména tím,
že musí být zvyklí jezdit v zápřahu,
tahat vůz, kočár, dělo, mít na sobě
postroje, jezdit v „týmu“ dvou až
osmispřeží. Je to velice specifická
dovednost. A zase jsme u charakteru koně. Jeden mladej „janek“
může poplašit celé spřežení.
Je třeba si uvědomit, že mnohdy tito koně táhnou i historické
unikáty, jedou hlučícím davem,
úzkými historickými uličkami
apod. Tito koně musí být sehraní, týmoví hráči. Nezastupitelnou
roli pak hraje zkušený kočí. Tato
profese je dnes velice vzácná,
u filmu žádaná, a tudíž i ceněná.
Pro případ, že by se koně splašili,
a hlavně pro bezpečnost filmového
štábu bývají i na historických kočárech moderní hydraulické brzdy.
Láďo, a zažil jsi už někdy,
že by se koně splašili?
(Smích). Ty víš, že při natáčení není
o neočekávané zážitky nouze.
Poplašené koně jsem zažil xkrát.
Vybavuje se mi jedna příhoda.
Scéna se natáčela na velice
úzké a kamenité cestě. Všude samé křoví, ale hlavně ty
www.prestige-media.cz | 2017
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šutry. Smůla byla, že kola povozu měla kovové obruče. Byl to tehdy takovej vesnickej žebřiňák. Za jízdy způsoboval docela slušnej rachot.
No, a když se scéna poněkolikáté opakovala, tak ten hluk ty koně polekal a splašili se.
Kočí tehdy skončil v křoví a jeho paruka zůstala viset na větvi, které jen tak tak stačil uhnout.
Koně se po pár stovkách metrů zastavili, a sami
čekali, až si je vyzvedneme. Prostě se dostali do bezpečí. Záběry tehdy byly opravdu super.
Kdybychom takové měli natočit, tak by to asi dalo
hodně práce. Bohužel o ně nikdo nestál. Inu, jak se
u filmu říká, nejtěžší práce je s dětmi a se zvířaty.
Poslední kategorii tvoří koně kaskadérské.
Co všechno by takový kůň měl umět?
Když to řeknu obecně, tak tito koně jsou univerzálně použitelní. Nebudu říkat, že je to elita, protože
do chomoutu by ho nikdo nedostal. Taky by to
byla obrovská škoda. Jak zpívá pan Werich ve filmu
Císařův pekař – ten umí to a ten zas tohle… a stejné je to i s koňmi. Ti kaskadérští vesměs provádějí
různé pády, stavění na zadní nohy, účastní se akcí
na bitevních polích v hořících dekoracích, rytířských soubojích a mnoho dalšího. A to v jakýchkoli
podmínkách. V parném létu, dešti nebo zimě.
Láďo, můžeš naznačit, co všechno spadá
do výcviku kaskadérských koní?
Tito koně musí být trénováni nejenom na kaskadérskou akci, ale také na prostředí, ve kterém se točí,
na světla, výbuchy, hluk případného davu bojovníků,
dešťostrojů, na oheň, propelery, což jsou obří ventilátory na tvorbu vichřic, atd. Je toho opravdu hodně.

www.prestige-media.cz | 2017
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Jak je to s ochranou koní
třeba při pádech? Kaskadér si
může vzít chrániče, ale kůň?
Kaskadérský kůň je na pády trénován. Jediné, co pro jeho bezpečí můžeme udělat, je úprava
dopadiště. Většinou je místo, kde
se bude pád provádět, zasypán
rašelinou, aby byl dopad měkký a co nejšetrnější. V některých
případech se používají i dopadové matrace, stejné, jako využívají
kaskadéři. V současné době se
velmi hledí na bezpečnost koní.
Na některé pády se dnes již používají figuríny koní s hydraulikou
na kolejích. Lze tak udělat velmi
dramatický pád. Takováto scéna
po správném sestřihu za pomoci
postprodukčních počítačových
úprav vypadá naprosto věrohodně.
Běžný divák není schopen tento filmový podvod rozpoznat.
Jak se k používání koní
ke kaskadérským kouskům
staví třeba ochránci zvířat? Máš
nějakou zkušenost s touto oblastí?
Dnes již nikdo nedovolí dělat akci
50 na 50. Není žádným tajemstvím, že ještě v nedaleké minulosti
docházelo při natáčení k vážným
zraněním i úmrtím koní. Vůbec
nechci domýšlet, kolik koní se zranilo třeba ve filmu Ben Hur. Dnes
také zásluhou ochránců zvířat, ale
zejména díky obrovskému pokroku a využití počítačové techniky
k takovým případům nedochází. My
kupříkladu musíme již před natáčením předkládat ochráncům zvířat
protokol, v jakých scénách bude
zvíře hrát a jaká rizika podstupuje.
Zmíním jednu příhodu. Natáčel
se film, kde byla hlavní hrdinkou
zahraniční herečka. Filmová hvězda. Taková křehká ochránkyně
všeho živého. Ve scéně měl hrát
i „lehací“ kůň. To je takový, který
je trénován, aby na určitý povel
spadl, lehl si a zůstal ležet. Aby
uměl hrát mrtvého. Kůň byl přivázán ke kůlu, kolem kterého se stále
točil dokola. Stalo se, že nohou
zachytil o oprať. Ta ho pleskla
do míst, které mu dávalo pokyn,
aby zalehl. Tak se i stalo. Kůň ležel
jako mrtvý, přestože se ho herecká star snažila nějak restartovat.
8

2017 | www.prestige-media.cz

Bohužel nám nechtěla věřit, že je
kůň takto trénovaný, a stěžovala
si až ve své produkční společnosti v US. My jsme pak složitě
museli vysvětlovat a dokazovat,
že to kůň opravdu hrál a je v naprostém pořádku. To je jen malá
ukázka, co se může přihodit. Moc,
opravdu moc lidí se dnes zajímá, co se nejen s koňmi děje.
Máš nějaký oblíbený film, kde hrají
koně? Mně se moc líbily záběry
z filmu Tanec s vlky, kde jezdci
na koních pronásledují stádo
bizonů. A kde se jich tolik vzalo?
Filmy, kde nejen hrají, ale prostě
jsou koně, pro mne mají určité
kouzlo. Jsou to většinou filmy historické, tudíž i výtvarně podmanivé.
Velká davová scéna se vesměs točí
jen s menším počtem koní a vše se
potom naklonuje v postprodukci.
Výsledkem je scéna s tisíci koňmi,
což by bez počítačové podpory
bylo prakticky nemožné. Nejen
finančně, ale též logisticky. Jistě si
dokážeš představit, co by to obnášelo z pohledu prostorového, ale
též co se zajištění krmení a péče
o koně týče, kdyby mělo být na scéně, řekněme, pět set živých koní.
Podíleli jste se třeba
na natáčení filmu Trója, kde
hraje obrovské množství koní.
Jde o trik, nebo existuje něco
jako koňský komparz?
Při natáčení Tróji byli kaskadéři z Filmky zastoupeni v opravdu
hojném počtu. Vesměs jsme se
však podíleli na bojových scénách. Naše koně v tomto filmu
nehráli. Jejich zapojení do natáčení by zbytečně prodražovalo
náklady na transport a věci s tím
spojené. Proto se obvykle využijí
možnosti v dané lokalitě. Každý
producent si sakra hlídá náklady.
Ve filmu Revenant je scéna, kde se
jezdec s koněm vrhá z obrovského
útesu. Musí kůň opravdu skočit?
Můžeš nastínit, jak se taková
scéna točí z pohledu kaskadérů?
Reálně je taková akce neproveditelná. Řešením je kombinace
nějakého malého skoku před
zeleným klíčovacím plátnem.
V postprodukci se pak skok nako-

píruje a prodlouží. Může se také
použít figurína a doskok je možné
udělat reálně. Většinou se jedná o kombinaci těchto technik.
Jak učíte koně reagovat
na jiná zvířata, než je třeba
pes? Lvi, sloni apod.
O všech nestandardních požadavcích
musíme být informováni s dostatečným předstihem. Vše se musí předem
vyhodnotit. Proveditelnost i rizika.
Potom, je-li požadavek reálný, zkoušet, zkoušet a zase zkoušet. Samozřejmě se musí počítat s kreativními
změnami. Tak už to u filmu chodí.
Tak třeba u extrémních pádů se
počítá s limitovaným počtem opakování. Více než tři jsou výjimečné.
Pokud se rejžovi provedení nelíbí,
točí se scéna s jiným koněm. Jen
pro představu. Pro natočení scény
při rytířských kláních, KNIGHT TALE
soubojů s dřevci, bylo třeba čtyřicet
koní. Pro finální scény pak osm.
Kůň na sobě má také zbroj, ale
přesto, když dostane jednou dřevcem do hlavy, tak si to pamatuje
a příště zásahu uhne. Kůň prostě
není kráva. Trvá dva až tři dny, než
se srovná, než s ním můžeš točit
stejnou scénu znovu. Proto je třeba
mít v záloze mnohem více koní.
Ještě jsem si vzpomněl na jednu
skupinu koní. Cirkusové.
Je nějaký rozdíl mezi tímto
koněm a kaskadérským?
První, velice zásadní a dost podstatný rozdíl je prostředí. Cirkusový kůň je zvyklý pracovat vždy
ve standardním prostředí. V případě
kaskadérského koně je to zcela jiné.
Zvířata musí být schopna podávat
požadovaný výkon ve velmi odlišných podmínkách. Vezměme
v úvahu třeba jen pouhé počasí.
Jednou se točí v tropických teplotách, jindy v dešti, v zimě atd.
Druhým rozdílem je rozmanitost aktivit, které se po každém
koni požadují. Cirkusový ve své
podstatě opakuje stále stejnou
naučenou věc. Ten kaskadérský vlastně do poslední chvíle neví, co ho bude čekat.
Čtenáře bude jistě zajímat, jak
je to s honoráři. Kdo vydělá víc?
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Kůň, nebo jezdec? Jsou sazby
u koní ohodnoceny stejně jako
u kaskadérů? Dle náročnosti
akce? Nebo je zde nějaký paušál?
Kůň je levnější než kaskadér, ale
i zde jsou určité rozdíly v ohodnocení. Kůň, který ve cvalu padá,
je dražší než kůň, který skáče přes
nějakou překážku. Stavění koně
na zadní, práce v ohni atd. jsou
také finančně lépe ohodnocené. Ve své podstatě se dá říci, že
je to podobné jako u kaskadérů.
Ohodnocení se váže k náročnosti akce i s ohledem na riziko.
Jak jsou na tom jiná zvířata,
šelmy, opice, psi atd.? Existují také
nějaké koňské, zvířecí celebrity?
My pracujeme jenom s koňmi
a i zde máme určité celebrity.
Legendami byli např. kůň Jim nebo
Kendy. Jim byl skutečná legenda.
Byl neskutečně klidnej, zvládal
prakticky všechno z kaskadérských
činností. Uměl si lehat, stavěl se
na zadní, velice rychle se učil. Přišlo
nám, že má svoji práci opravdu rád.

Kendy byl zase pohádkově krásnej.
Všichni na něm chtěli a mohli jet.
Co se týče ostatních zvířat, slony
počínaje a mouchami konče, tak
zde spolupracujeme s agenturou
Faunafilm pana Oty Bareše, který
se na danou oblast specializuje.
Rozhodně by vám měl co říci.
Ještě se zeptám na jednu věc,
kterou jsem sám při natáčení zažil.
Rytíř na koni tehdy vbíhal do bojové
vřavy a já s kolegou jsme se potýkali
zrovna poblíž jeho trasy. Ač jsme si
dávali pozor, přesto jsem od koně
jednou dostal slušný bodyček. Jak
takový dav na koně působí? Má si
dávat pozor jezdec, nebo kaskadéři?
Scény, kdy se kůň pohybuje v davu,
jsou jak pro něho, tak pro okolí
náročné. Jak jsi sám naznačil, obě
strany si musí dávat pozor. Scéna se
točí nejprve velice pomalu, pochodovým krokem a postupně se
zrychlí. Důraz na pozornost se vždy
soustřeďuje do míst, která jsou v záběru. Tam si všichni situaci ohlídají

snáze. Pokud jsi však za koněm, který je nucen manévrovat, pak to chce
mít oči na stopkách a nikoli nechat
se unést soubojem s kolegou.
Zejména, když jste mimo záběr.
Druhou věcí je, že se zvíře může něčeho leknout a zareaguje nepředvídatelně. Zažil jsem případ, kdy se
kůň ohnal po vose a kopnul. Bohužel trefil holku do hlavy. Naštěstí to
dopadlo dobře, ale je to jen ukázka
a připomenutí toho, že práce se zvířaty, koně nevyjímaje, vyžaduje velké
soustředění i jistou formu empatie.
No a na úplný závěr bych tě
požádal o uvedení některých
titulů filmů, na jejichž natáčení
jste se podíleli a kde hráli i koně.
Výčet filmů by byl dlouhý, a tak
jich uvedu je pár. Knight fall, Tři
mušketýři, Válečný kůň, Poslední
legie, Robin Hood, Borgia, Narnie…
Láďo, děkuji za rozhovor
a umožnění určitého vhledu
do světa koní ve filmu.

Zvířecí
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„HOLLYWOOD“ NA ZBRASLAVI
Autor: Vladimír Hotovec, foto: Oto Bareš, www.faunafilm.cz

Je krásné pondělní ráno a já
jeho první ranní hodiny
trávím popojížděním
na Jižní spojce, v koloně stejně
postižených řidičů. Cílem
mojí cesty je firma Fauna film
s.r.o. pana Oty Bareše, včetně
jeho skupiny herců, modelů,
aktérů reklamních spotů.
Tentokrát jsou jimi zvířata
všeho druhu. Jak říkal
Láďa Lahoda z kaskadérské
Filmky, mouchama
počínaje a slony konče.

J

sem zvědavý, zda se osobně
seznámím s věhlasným prasetem Borisem a jeho prasečí
přítelkyní, prasnicí Natašou. Myšlenky na to, co mám před sebou,
mi nedovolují vyčítat si, že jsem
zvolil právě tuto trasu. Zase mám
dalších pár stovek metrů za sebou. Blížím se k cíli. Konečně.
Odbočuji do slepé uličky a hledám správné domovní číslo.
Náhle se ozve psí štěkot a mně
zrak padne na cedulku s nápisem firmy. Jsem na místě.

Štěkot neustává a já nedokážu
identifikovat, zda mě pes vítá, nebo
straší. Parkuji, zvoním a vzápětí mě
syn pana Bareše vpouští do světa zvířat, filmu, ale též do malé
zoologické zahrady. Že jsem tu
naprosto správně, potvrzují zvířata na každém kroku. Vlčák, který
na mě štěkal, zřejmě rychle pochopil, že v dobrém přicházím. Svoji

přízeň mi projevují i dva psíci mně
neznámé rasy. O jednoho z nich
jsem se málem přerazil. Následuje několik kočičích manekýn či
hereček. V teráriu nehybně spočívá
hroznýš, možná krajta. Očividně
ho nezajímám. Zřejmě už žral.
Syn pana Bareše mě zavádí do obývacího pokoje a než se stačím
rozkoukat, ozve se odkudsi z druhého konce chraplavé „ahóóój“.
Zjišťuji, že mě vítá obrovský,
krásně zbarvený papoušek Ara.
To již syn pana Oty přináší kávu
a pouštíme se spolu do diskuse.
Rozhoduji se začít u sebe, to
aby si můj hostitel udělal vlastní obrázek o tom, kdo jsem.
Z mého monologu se pozvolna stává zcela přirozená výměna
názorů a zkušeností. Vzájemná
komunikace začíná plynout v příjemném až přátelském duchu.
A to přesto, že se vidíme poprvé.
Inspiruje mě to k navržení tykání. Připadám si o něco starší, ale hlavně mě k tomu přímo
vybízí atmosféra. Pan Bareš,
vlastně již Ota, souhlasí.
Zmiňuji své začátky i pohnutky,
které mě vedly k tomu, že jsem
se vydal po Cestě poznání japonského šermu kendó. Proto i první
dotaz na mého hostitele směřuje
k počátku vzniku jeho firmy, ale
hlavně zájmu o danou oblast.

Ota se pouští
do vyprávění.

Otec dlouhá léta hospodařil už
za minulého režimu. Měli jsme hospodářství, bejky, ale taky horskou
boudu. Jenže pak se otec dostal
do problémů s komunistama. Vše
nakonec vyvrcholilo přestěhováním
do Prahy. To bylo v roce 1986. Shodou okolností, ale též díky vztahu
ke zvířatům, jsme se dostali k filmu.
Zpočátku jako pomocný personál.
Měl jsem třeba smlouvu pouze
na dobu natáčení filmu. Zaměstnali mne jako chovatele koní a plat
jsem měl celých 6,50Kč na hodinu.
Po vypršení doby smlouvy, pokud
se nesehnala další práce, jsem
se stal nezaměstnaným. Tehdy
příživníkem. Takže mě policajti
párkrát zavřeli. Byl jsem mladej,
a tak to bylo takový dobrodrůžo.
První zlom přišel při natáčení
Amadea. Díky zahraničnímu společníkovi, se kterým jsme si padli
do oka. Česká republika tehdy byla
pro zahraniční filmaře velice levnou
lokalitou, a tak se u nás točilo hodně filmů. Zázemí, lokality, zejména
historická místa, české filmařské
zkušenosti na vysoké úrovni jen
umocňovaly zájem zahraničních
producentů a filmařských štábů.

A tak jsme
v roce 1990
založili firmu.
Skutečný skok nastal v letech
1997–98 naším vstupem na zahraniční scénu. Opět rozhodovala kvalita služeb, spolehlivost, profesionalita, ale také
ekonomická stránka věci. Přece
jen jsme byli levnější než stejné služby v západních zemích.
www.prestige-media.cz | 2017
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Tato situace do jisté míry postupem času dolehla i na nás. Filmový
průmysl se posunul dál na východ.
Takže, kde teď víc natáčíte?
Doma, nebo v zahraničí?
V tuto chvíli je to tak padesát
na padesát. Je to silně nevyzpytatelné a závislé na poptávce.
V Čechách se naše zvířata častěji
objevují v reklamních spotech a při
různém focení. V zahraničí je to víc
o filmech, ale i reklamy je dost.
Nehraje náhodou vaše koza
Vlasta v reklamě Fio banky
s panem Kohákem?
Ano, hraje. Jmenuje se
však Bára a na Vlastu ji přejmenoval pan Kohák.
Oto, Láďa Lahoda říkal, že jsi
schopen zajistit jakékoli zvíře.
Mouchama počínaje a slony
konče. To máš takovej zvěřinec?
(Smích.) Ano, zatím se mi vždy
dařilo splnit požadavek zákazníka,
ale zároveň musím říct, že není
v silách nikoho vlastnit, a hlavně
obstarávat tak širokou škálu zvířat.
To si nedovolí ani sebevětší zoo.
Ty nejžádanější druhy zvířat,
ty, které často hrají, musím mít
k dispozici. Zbývající druhy si
musím najímat, a to včetně chovatelů nebo ošetřovatelů. Zkrátka
toho, na koho je zvíře zvyklé.

Jaká zvířata tedy chováš ty?
Vše se odvíjí od skutečnosti, jaké
možnosti k chovu a zabezpečení
vhodných podmínek pro zvířata
máš. Rozhoduje ekonomická stránka věci. Já mám převážně kočky,
slepice, kozy, prasata, papoušky,
krkavce. Mám nějaké koně, hada,
křečky, racky. Je jich poměrně
dost. S většinou tě seznámím.
A co psi?
Pár psů mám také, některé už znáš.
Chovat větší počet psů je vesměs
neekonomické. Všeobecně se
od psů očekávají nejlepší výkony,
což znamená psa cvičit. Jenže
nikdy nevíš, na jakého psa přijde
požadavek. Na dobrmana, nebo
jezevčíka, hladkosrstého, nebo
chlupatého. To, abys byl schopen
alespoň částečně pokrýt poptávku, musel bys mít tak sto padesát
psů. Jistě si dokážeš představit,
kolik by sežrali denně? Přitom si
někdo čas od času vybere jednoho
nebo dva. Psy si tudíž najímám.
A jak je to s výcvikem zvířat?
To všechny nějak trénujete?
Zdaleka ne. Některé druhy trénujeme a jiné vůbec ne. Trénují
se všeobecně známé druhy. Psi,
koně, dravci (ptáci), šelmy, ale
také prasata či krkavci. Pokud je
požadavek na konkrétní, určitým
způsobem cvičené zvíře, tak si
je najímám. Například od cirku-

su, případně od vlastníků, kteří
se výcviku daného zvířete věnují. Samozřejmě s člověkem,
na kterého je zvíře zvyklé.
Zmínil jsi prasata a krkavce.
Jak je náročné je cvičit
ve srovnání s jinými druhy?
Budeš se možná divit, ale prasata jsou velmi učenlivá. Práce
s nimi není zdaleka tak náročná,
jak by si laik mohl myslet. Jen
se o tom neví, protože málokdo chodí s prasetem na cvičák,
nebo ho má doma jako kočku či
psa. Prase máme všichni zafixované jako zdroj potravy. Tečka.
A krkavci?
Krkavci jsou velice inteligentní,
přemýšlí a snadno se učí. Mám
pocit, že ti naši se jak na výcvik,
tak na natáčení doslova těší.
Co je hlavní náplní jejich výcviku?
Dá se říci, že základy jsou podobné jako u výcviku dravců.
Jsou to základy sokolnictví. Učí
se létat z bodu A do bodu B, ale
třeba i „útočit“ na konkrétní cíle.
Na rozdíl od dravců vesměs létají
či hrají ve skupině. V Kanadě jsme
kupříkladu natáčeli hororový film
podobný Hitchcockovu filmu Ptáci.
Našich 25 krkavců útočilo na dům.
Jindy zase celá skupinka musela
proletět podzemní chodbou hradu,
osvětlenou pouze loučemi. Zatím
jsme to vždy zvládli na jedničku.
Jak se na takové scény
připravujete?
Ono je vlastně nemožné připravit se na všechno. S předstihem dostáváme story board
(na obrázcích rozkreslené scény)
a podle toho se snažíme připravit. Na place však musíme být
připraveni na částečnou improvizaci. Tak to prostě u filmu chodí.
Co si mám představit pod
pojmem improvizace?
No, třeba scénu, kdy má pes
provést určité úkony na náměstí
v průběhu osvobozování města.
Tudíž nelze být se zvířetem v úzkém kontaktu a je třeba mu dávat
povely hlasem na dálku. Vše se
připraví a ve finále začnou do prostoru vjíždět tanky. Všude je ra-
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chot a pes povely neslyší. Scéna
se však nějak natočit musí. Takže
se hledá to nejvhodnější řešení.
Oto, teď trochu odbočím. Jak
je to s výběrem zvířat? Filmka
má své kaskadéry vyfocené,
včetně informací o rozměrech
postavy. Pak si agentura stejně
zve vybrané na casting, kde musí
něco předvést. Jak je to u vás?
Existuje něco jako zvířecí casting?
(Smích.) Výběr vhodného zvířete
je vždycky velký problém. O tom
by mohla vyprávět moje žena.
Právě totiž probíhá takový „prasečí
casting“. Už tři týdny čekáme, jak se
poptávající strana rozhodne. Jedno
prase je moc bílý, druhý moc černý,
jedno moc chlupatý a další moc
malý. Výběr zvířete je téměř vždy
náročný. Lepší je to vždy u filmu
než při natáčení reklamních spotů.
To mi trochu připomíná slogan:
„Lidé nevědí, co chtějí, a nedají
pokoj, dokud to nedostanou.“
Jó, to opravdu sedí. Je jasný, že
když někdo poptává lva, tak to
bude snazší, než když chce psa
nebo zmíněné prase. Požadavky jsou někdy opravdu ztřeštěné. Zejména v dnešní době, kdy
si poptávající strana vše může
vygúglovat nebo najít na youtube. Tam se mnozí inspirují a pak chtějí nesplnitelné.
Měl bys nějaký příklad?
Měli jsme požadavek, aby prase
při natáčení vzhlédlo k měsíci.
Ať prý zvedne hlavu a zadívá se
na měsíc. No, a toho žádný prase není schopno. Od přírody je
stavěné k tomu, aby rylo v zemi
a koukalo spíš dolů než nahoru.
Natož zaklánělo hlavu. Každé zvíře
je uzpůsobené k něčemu. Všiml
sis někdy, jak mají na hlavě umístěné oči šelmy a jak třeba koně?
Takováto maličkost symbolizuje
obranné mechanismy daného
zvířete. Šelma se bude bránit zuby
a drápy, zatímco kůň v první řadě
útěkem. Oči po straně hlavy mu
tudíž umožňují vnímat okolí v širším spektru. Mnohým zadavatelům požadavků na to, co má zvíře
vykonat, takovéto elementární
zákonitosti unikají. Přitom zrovna
prase patří mezi učenlivé tvory.

Měl bys ještě nějaký postřeh
k výběru zvířat?
Jeden kuriózní bych měl. Přihodil se opět mojí ženě. Agentura
si dlouho vybírala vhodné psy.
Potřebovali celkem čtyři. Když se
konečně rozhodli, přišli s požadavkem, že psi budou hrát salát a zelí.
Budou hrát zeleninu?
No, museli jsme vymyslet, jak ze
psů udělat salát nebo hlávku zelí,
které pak mělo plavat ve vodě.
Vymustrovat psy do požadované podoby byl skutečně oříšek.
A zdlouhavý výběr psů? Byl ve finále naprosto zbytečný, protože ze
psa nebylo vidět vůbec nic. Tak to
prostě chodí. Už jsme podobných
atrakcí dělali spoustu. Třeba jsme
psům nasazovali zcela jiné zuby.
Je tedy rozdíl mezi natáčením
filmu a reklamy?
Každá oblast má svá specifika.
Plusy i zápory. V reklamě je vždy
těžký výběr „herců“ a velká kreativita při natáčení. U filmu je to
o něco snazší s výběrem, ale při
vlastním filmování hodně záleží
na štábu. Nám se kupříkladu nejlépe pracovalo se seveřany. Švédy,
Finy. Štáby byly malé a všechno
fungovalo. Čím větší štáb, tím víc
lidí do všeho mluví. Nejpočetnější
štáby mají vždy Američané a to
se vždy promítlo i do natáčení.

Dá se říci, co je pro zvířata při
natáčení nejhorší? Co může
způsobit komplikace?
Těch situací může být celá řada.
Jsou to zejména ty činnosti, které
jsou pro zvířata nepřirozené. Například hluk. Já bych sem však zařadil
i čekání. Kdo se natáčení nezúčastnil, bude asi těžko chápat. I když…
Představte si, že jste objednáni
k lékaři na určitou hodinu. Přijdete
pro jistotu o pár (deset, patnáct
i dvacet minut dříve). Čekárna je
však plná a nic se neděje. Za hodinu přijde sestra a sdělí přítomným,
že pan doktor operuje. Pan doktor
přijde za další dvě hodiny. A vy? Vy
se dostanete na řadu o tři hodiny
později, než jak jste byl objednán.
Jak vám asi bude? A teď si představte, že celou tu dobu jste zavřený v kleci. Zažil jsem situaci, kdy
jsme na štáb a herce čekali od sedmi hodin ráno do dvou odpoledne,
a natáčet se začalo před pátou.
Nikdo však nebral v potaz, že
zvířata jsou ve stresu, a byl po nich
požadován kvalitní výkon. Aby to
dobře dopadlo, je pak na vás.
Ano, takovéto situace jsem při
natáčení zažil a zpočátku mě
to dost nervovalo. Napadlo by
tě ještě něco podobného, co
na zvířata nepříjemně působí?
Každé zvíře snáší natáčení jinak.
Některé lépe, jiné hůře. Vzpomíwww.prestige-media.cz | 2017
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nám si třeba na situaci, když se
natáčel film s Tomem Cruisem.
Přijela za ním do Prahy spousta
fanynek. Byly všude, kam se jen
mohly dostat. Bohužel ani takovéto davy přihlížejících, zejména
hlučně se projevujících diváků
zvířatům na klidu nepřidají.
Musíte pro takové případy
zvířata dublovat?
Ano, je to běžná praxe. Tam, kde
je to samozřejmě reálné. Jenže…
když přijde o pět hodin později
filmový štáb, musí čekat i dublér.
Oto, rád bych se zeptal
na příhodu z natáčení. Nejlépe
nějakou úsměvnou.
Vladimíre, za úsměvné můžeme
považovat ty příhody, které dobře dopadly. Vybavuje se mi jedna.
Nazval bych ji „medvěd utíkavý“.
Tehdy jsme točili v zámeckém
parku na Konopišti. Do Benešova to
byl opravdu kousek. Medvěd se měl
postavit na zadní, otočit se a udělat,
lidově řečeno, „ksicht“. Pro natočení
takové scénky musel být na volno
a bez náhubku. Jenže. Osvětlovači se podařilo zarachotit s odrazovou deskou, která vydala zvuk
podobný hřmění. Medvěd se lekl
a dal se na útěk. Směrem do města. Všichni jsme letěli za ním. Já se
mu snažil nadběhnout a najednou
jsem na chodníku uviděl drobnou
stařenku. Křičel jsem na ni, jestli neviděla medvěda, a pokud ne, ať se
rychle někam schová. No a babička
se do mě řádně obula. Začala mi
nadávat do spratků, nevychovanců
a hrozila mi holí. Když jsem vyběhl na roh křižovatky, uviděl jsem
medvěda. Ve stejný okamžik však
vjel do ulice přímo proti medvědovi myslivec na kole. Vytřeštil
oči a v tu ránu stál. Tak krátkou
brzdnou dráhu jsem neviděl. Jak
rychle do ulice vjel, tak rychle, ne-li
rychleji začal couvat. Nikdy předtím
ani potom už jsem na kole nikoho
takovým způsobem couvat neviděl.
Myslivcův výkon zřejmě medvěda
zaujal natolik, že zůstal stát a nám
se ho konečně podařilo dostihnout. Vše dobře dopadlo, ale při té
honičce nám do smíchu nebylo.
Oto, měl bys k dobru ještě
nějakou příhodu?
14
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Napadá mě ještě jedna medvědí.
Tu bych nazval „tančící medvěd“.
Poblíž Werichovy vily se natáčely
záběry ze středověkého tržiště. Byli
tam různí prodejci, kejklíři a také
medvědář. Ten měl předvádět tanec
s medvědem. Jenže jak maskéři
medvědáře líčili do daného období,
tak mu mimo jiné nasadili paruku.
Tu pak upravovali za pomoci laků,
a vůbec ho poněkud „navoněli“.
Medvědář byl tak trochu voňavej
manekýn. No a když ho medvěd vzal
do náruče a začali tančit, tak měl
míša tu voňavou hlavu přímo pod
čumákem. Párkrát si zřejmě přičichl
a… zpanikařil. Kdoví, čím maskérky medvědáře nastříkaly. Vyškubl
se svému tanečníkovi a upaloval
směrem na Karlův most. My všichni za ním. Představa, že se vydá
Královskou cestou směrem na Pražský hrad, nebo přes Karlův most
do centra, byla dost děsivá. Huňáč
vyběhl po schodech na most a my
s obavami za ním. Když jsme, plni
očekávání vyběhli na most, zůstali
jsme v údivu stát. Jakýsi japonský turista držel medvěda za vodítko a ten
stál poslušně vedle něho. Vše dobře
dopadlo a my jsme záběry nakonec
zdárně natočili. Dodnes mi však není
jasné, jak se mohl medvěd s Japoncem tak rychle spřátelit. Možná
je spojilo vzájemné překvapení.
A co něco méně tradičního?
Láďa Lahoda říkal, že dokážeš
zajistit vše od much po slony.
Tak se slonama by to asi moc
velká sranda nebyla, zato s mouchama jsme si užili svoje. Mimo
jiné to opět vypovídá i o filmových štábech. Točil se tehdy ruský
film na hradě Točník. Požadavek byl zajistit tisíce much, které
měly jako velké mračno vylétnout z budky suchého záchodu
poté, co herec otevře dveře.
Promiň, říkáš tisíce much.
Kde jste je vzali? Neříkej,
že jste je nachytali?
Jediné řešení bylo mouchy si namnožit. Trvalo nám to přes měsíc,
aby jich byl dostatečný počet pro
případ opakování záběru. Jenže
přišla komplikace. Natáčet se mělo
brzy ráno. Nikomu ze štábu však
nedošlo, že v té době již budou
rána chladná. A jak známo, moucha

v zimě létat nebude. Ke vší smůle ještě začalo pršet. Filmaři však
trvali na tom, že mouchy musí létat.
Trvalo neskutečně dlouho, než
pochopili, že existují jakési zákony
přírody. Inu, někdy je to s filmovými štáby těžší než s těmi zvířaty.
Oto, mě jistého času zaujala
reklama, kde jde holčička
s tatínkem do lesa pro stromeček.
Ona tam říká – a bude mít takový
ty žahnutý žuby nahóru? Netočili
jste náhodou tuto reklamu?
(Smích.) Jó, tu jsme točili a byla
to fakt úsměvná story. Vše začalo
tradičně castingem. Žádný kanec nebyl dost dobrý. Nebo spíš
dostatečně velký. Nakonec jsme
se dozvěděli o lidech, kteří měli
ochočeného divočáka. Žil s nimi
v chalupě na Jičínsku, přímo v bytě.
Zkrátka žádný cvičený kňour z cirkusu, nýbrž domácí, dobře živený
mazlíček. Doslova člen rodiny.
Přemýšleli jsme, jak docílit toho,
aby běžel z bodu A do bodu B. Řekl
jsem majitelům, ať ho po dobu
dvou dnů před natáčením nekrmí a on pak poběží za žrádlem.
Když v den natáčení divočáka
přivezli na plac, vypadal spokojeně až laxně. Nažraně. „Vy jste
mu dali nažrat, že?“ vyzvídal jsem
od majitele. „Víte, nezlobte se, ale
manželka to nevydržela. Bylo jí
ho líto, tak mu ráno upekla pekáč
buchet,“ zněla provinilá odpověď.
Rýsoval se tudíž značný problém, jak prase přimět k běhu.

Ale on má
strašně rád guláš,
sdělil mi s nadějí
v očích majitel
hlavního herce.
Tak jsem jel nakoupit vše potřebné
a vařil jsem guláš. Že se mi povedl,
bylo jasné hned při prvním záběru.
Vše bylo připraveno, kamera, klapka, akce, zněly rutinní povely. Jen
co divočák guláš zavětřil, neomylně
vyrazil správným směrem. Guláš
mu očividně chutnal natolik, že
přestal jevit zájem o jakékoli další
natáčení. Naštěstí byli kamerama-

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.
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ni i režisér spokojeni a vystačili si
s tím jediným záběrem. Divočák
byl zřejmě spokojený nejvíc.
Jestli to dobře chápu, je
nezřídka větší potíž s požadavky
lidí než práce se zvířaty.
To jsi vystihl naprosto přesně. Žádné zvíře nemůžeš vycvičit univerzálně. Sám to znáš od kaskadérů.
Jeden je motorkář, ale neskočí
z dvaceti metrů. Mohl bych pokračovat. Velmi pomůže, když se
zástupci filmového štábu, agentury
nebo producent přijdou podívat
k nám. Když na vlastní oči vidí,
co obnáší zvířata chovat a cvičit,
mají mnohem realističtější požadavky, ale i na honoráře za zvířata
hledí jinak. Řekněme vstřícněji.
Ještě se zeptám, jak je to ve vašem
případě s ochránci zvířat?
Tato oblast je stále přísněji kontrolovaná. Natáčet film způsobem,
jakým se točil třeba Vinnetou,
by dnes nebylo vůbec možné.
Kupříkladu v amerických štábech je minimálně jeden člověk,
který dohlíží na bezpečnost zvířat a zacházení s nimi. Dalo by
se říci, že existuje jakýsi „zvířecí
zákoník práce“. Kromě vlastních
výkonů se hlídá, jak dlouho zvířata natáčejí, v jakých podmínkách
jsou chována či jak je zabezpečen jejich transport. Atd. atd.
Ve filmu kupříkladu nesmí hrát kupírovaní psi, přestože by se takové
zvíře do scénáře hodilo. Stručně
řečeno, na zdraví a bezpečnost zvířat je kladen opravdu velký důraz.
Oto, už si povídáme déle než
dvě hodiny a stále by bylo
na co se ptát. Mohl bys mi
na závěr ukázat své svěřence?
Určitě, Vladimíre, pojďme.
Je jich tu poměrně dost…
Prohlídka začíná v pracovně, kterou zdobí řada fotografií, pohárů a různých ocenění. Místnosti
v okolí kanceláře jsou domovem
dalších zvířecích herců. Úzkou
dlážděnou cestičkou se vydáváme
do zoologické zahrady. Chce se
mi ji pojmenovat „Zvířecí Hollywood“. K dříve zmíněným zvířatům
přibývají kupříkladu výr dělající
16
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hú, hú, hú (asi trénoval roli), sovičky, papoušci žako a další.
Koza Bára, vlastně Vlasta, se hned
hrne k nám. S Otou se důvěrně vítá.
Na rozdíl od něho mně pusu nedala. Je vidět, že je slušně vychovaná.
Nechybí koně, kteří jsou ovšem
závodní. Ota je chová pro potěchu. Každý máme svého koníčka.
Tím Otovým je mimo práci závodění na koních. Jen času se jaksi
nedostává. „Tihle by při natáčení
neobstáli,“ konstatuje můj průvodce. „Jsou moc temperamentní,“
dodává a i já coby laik vidím, že
z nich energie jen čiší. Procházku
končíme u drobných prasátek.
Hlavou mi prolétne myšlenka na jejich honoráře. Kolik už asi vydělali,
a přitom stále žijí ve stejných podmínkách, ve stejném chlívku. Další
myšlenka se rodí vzápětí. Kolik potenciálních zvířecích herců (Tomů
Krujzů) jsme už zkonzumovali?
Ota mě doprovází k vrátkům a spolu
s ním i trojice psů. Všichni se loučíme. S Otou potřesením rukou, a psi?
Ani jeden neštěká, zato všichni vrtí
ocasy. Možná si myslí, že jsem nějaký zakázku přinášející producent.
Nasedám do auta a vydávám se
opačným směrem. Pln nových
poznání, dojmů, ale také otázek.
Najednou mi dochází, že jsem se
úplně zapomněl zeptat na věhlasného Borise a jeho přítelkyni. Tak
dokonale mě pohltilo Otovo zasvěcování do oblasti zvířat ve filmu.
Kousek pod „Cukrákem“ se zařazuji
do proudu aut a ze zvířecí pohádky mířím do reality. A ty otázky?
Vybavuje se mi, jak se stále častěji
objevují kreslené, loutkové, animované filmy i reklamy. Jak dlouho
ještě budou mít ti skuteční, zvířecí
umělci i hrdinové šanci hrát, dostat
se na scénu? Nebo dokonce žít?
Nezahubí je ekonomický vývoj?
Kreslený, počítačem vytvořený

kůň či jakékoli jiné zvíře bude vždy
levnější. Nebude třeba ho krmit,
ošetřovat, dokonce i ochránci zvířat
přijdou o práci. Přičtu-li k tomu, že
takovéto zvíře dokáže mnohem víc
než to skutečné. Dokonce i mluvit.
Pak se mi budoucnost jeví úžasně –
z pohledu ekonoma. Bohužel také
smutně, z pohledu zvířat, ale nejen
jich. I my budeme tímto vývojem
o něco ochuzeni. A přestože je nám
tato skutečnost známa, oslovují
nás ona umělá a kreslená zvířata.
Zřejmě dokážou zahrát na strunu dětského já, které v sobě má
ukryto každý z nás. Provoz houstne
a mně bleskne hlavou další otázka.
Byli bychom tady, kdyby v době
lovců mamutů existovali ochránci
zvířat? Pravděpodobně by mnohé bylo jinak. Jenže oni tehdy
zřejmě všichni pomrzli, protože
se odmítli oblékat do mamutích
a jiných kůží. Čest jejich památce.
Moje poslední myšlenka pak
patří Otovi, ale i všem, kteří mají
ke zvířatům ten správný vztah.
Vidí v nich živé myslící a vnímavé
tvory a dávají jim šanci ukázat, kým
jsou či dokážou být. Připomínají tak nám všem, že my i zvířata
patříme zcela přirozeně k sobě.
Na rozdíl od virtuálního či animovaného světa, včetně všech dokonalých zvířecích tvorů v něm.
Je dost možné, že nám moderní
technika umožní sedět v obýváku, nasadit si jakési brýle a být
přítomen dostihům v Chuchli.
Dost možná, že si koupíte i virtuální závod Liverpool steeplechase. No nezní to lákavě?
Závěrem vám všem, kteří jste dočetli až sem, děkuji za váš čas, který
jste právě všem filmovým zvířecím
hrdinům, ale nejen jim, věnovali.
Já bych tímto chtěl poděkovat zejména Otovi Barešovi
za jeho ochotu i čas, díky nimž
tyto řádky mohly vzniknout.

Toto je malý bonus – bohužel se prý na této

reklamě pan Bareš nepodílel. Za zhlédnutí však stojí.
www.youtube.com/watch?v=ENYIrlwRZIo – smějící se koně.

GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

www.HorseStar.cz
Pojištění koní
Pojištění koní Horse Star vzniklo ve spolupráci společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o. s
Kooperativou pojišťovnou, a.s., VIG, holandským partnerem XHI (Excellent Horse Insurance)
a pojišťovnou XL Catlin.
Pojištění je určeno majitelům a chovatelům koní, kteří mají zájem o kompenzaci nákladů
spojených s léčbou koně, případně o kompenzaci ztrát vzniklých v důsledku uhynutí či trvalé
invalidity způsobené úrazem nebo náhlou nemocí koně, a nebo mají zájem o kompenzaci škod
způsobených koněm třetím osobám.

Co může být pojištěno?
Pojištění si klient nastaví dle vlastních potřeb. Jsou k dispozici následující segmenty, které klient
skládá až do komplexního pojištění:
• náklady na léčbu koně v přímém důsledku jeho nemoci nebo úrazu
• náklady na operaci koliky koně včetně souvisejících nákladů na jeho hospitalizaci
• uhynutí nebo utracení koně v přímém důsledku jeho náhlého onemocnění či úrazu
• uhynutí nebo utracení v přímém důsledku kastrace 1 až 2 roky starého hřebce s normálně
vyvinutými pohlavními orgány
• trvalá invalidita koně v přímém důsledku jeho nemoci a/nebo úrazu trvale znemožňující
užívání koně pro účel uvedený v pojistné smlouvě
• neplodnost klisny po porodu či potratu v přímém důsledku úrazu nebo nemoci, pokud před
takovým úrazem či nemocí klisna prokazatelně v době trvání pojištění porodila donošené a
živé hříbě
• odpovědnost z vlastnictví / držby koně

Kontakt
Ing. Petr Valach
Telefon: +420 601 086 744
E-mail: horsestar@greco.cz
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Poradenství pro riziko a pojištění
Resslova 956/13
501 01 Hradec Králové
www.greco-jlt.com
www.horsestar.cz
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
GrECo JLT Czech Republic s.r.o. je zprostředkovatel a poradce pro pojištění standardních
i speciálních rizik. Řadí se mezi přední makléře na trhu a společně s významnými světovými
makléři tvoří jádro sítě JLT International Network.
Skupina GrECo JLT
GrECo JLT Group působí v 16 zemích a zaměstnává na 790 pracovníků v 54 kancelářích. Díky
partnerství s JLT International Network jsme schopni poskytovat své služby po celém světě.
Tato informace nemůže být považována za příslib a/nebo důkaz sjednaného pojistného krytí, ani za provedenou rizikovou
analýzu. Nabídka pojištění se může lišit od této informace. Dostupnost a parametry pojistného krytí jsou vždy založeny
na individuálním vyhodnocení konkrétního rizika. Společnost GrECo JLT Czech Republic s.r.o. je oprávněna poskytovat
výhradně poradenství týkající se pojištění a risk managementu, neposkytuje právní, daňové ekonomické a/nebo technické
poradenství.
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Božidar
Aleksandrovič

KLUB
VÍNA
MARTINA
SEVERY

V malostranském
přístavu – restauraci
Luka Lu – proběhla další
z mimořádných degustací vín
ze zemí bývalé Jugoslávie.
Svá vína tentokrát představil
jeden z nejoceňovanějších
vinařů v Srbsku Božidar
Aleksandrovič.

SKVĚLÁ VÍNA
S KRÁLOVSKÝM J
PŘÍBĚHEM

eho vína mají původ v oblasti Vinča (za Římanů Vincea, ve středověku Vinica).
Na tomto místě měli kromě Římanů vinice i srbští králové Petar
a Aleksandar Karađorđević. A genius loci tady opravdu funguje.

Když víno
pijete, jako by
vinař věnoval
individuální péči
každé lahvi.

Degustace se zúčastnil i exprimátor Prahy Bohuslav Svoboda a filmový režisér Lordan Zafranovič

Rodinné vinařství Aleksandrovič
obhospodařuje celkem 100 hektarů
vinic. Nutno dodat, že plocha vinic
je v Srbsku čtyřikrát větší než u nás,
a to přes svou pohnutou historii:
zatímco Osmané dělali vše pro
to, aby vinice sprovodili ze světa,
Habsburkové vinařství podporovali.
Víno řady Tema skrývá odrůdu
Chardonnay: výrazné ovocné
aroma s převahou citrusů, do chuti
se vkrádá vanilka. Kyselinka zpříjemní svěží ovocnou dochuť.
Vizija je asambláž Cabernet
franc a Cabernet sauvignon:
jako byste vešli do lesa plného
černých plodů. A občas se otřeli
o keře přezrálého černého rybízu. Ve vůni ucítíte aroma sušených švestek a kávy, v chuti
osvěžující kyselinkový nádech,
v dochuti vám na jazyku zůstane nádech sušeného ovoce.
V řadě Trijumf převažuje Pinot noir:
zavařené višně, peckovité ovoce,
v dochuti čokoláda. Výborně se
hodí k medailonkům ze srnčího
hřbetu na černém rybízu.
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O CHUTNEJTE

SPOJENÍ MODERNÍ ZÁŽITKOVÉ GASTRONOMIE

VYHLÁŠENÉ RYBÍ RESTAURACE SPOLU S RELAXAČNÍM POBYTEM
V APARTMÁNECH

REZERVACE :

Š UPINA

V

T ŘEBONI .

info@supina.cz | tel. +420 384 721 149

www.supina.cz
� � �

ADRESA :

Valy 155 | Třeboň

GOURMET HOTEL
& RESTAURANT

Villa
Patriot
v Mariánských
Lázních
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Jaký byl „Zlatý kuchař“
Jan Punčochář?

V

restaurantu GOURMET
Hotelu VILLA PATRIOT
v Mariánských Lázních
proběhla 13. 10. 2017 gurmánská akce, kterou zahájil „Zlatý
kuchař“ pan Jan Punčochář.
Výjimečnost večera napověděla
již terasa, která se ve světlech svící
proměnila v bar, kde se podávaly ústřice Gillardeau se sklenkou
Champagne Gonet-Médeville
1er Cru. Poté se hosté přesunuli
do restaurace, kde je očekával Jan
Kuchař (Kuchař jménem, ale tělem
i duší BARMAN) a jím připravený
Johnnie Walker® Platinum™ Label
cocktail. Po slavnostním zahájení
a představení partnerů večera se
protagonisté večera pustili do díla…

Salonek

Akce probíhala
za přítomnosti
vzácného hosta
a přísného
gurmánského kritika
pana Vladimíra
Poštulky.
HODNOCENÍ PONECHÁME
NA HOSTECH SAMOTNÝCH
A ODBORNÍKOVI
NEJPOVOLANĚJŠÍM…
Restaurace

Můj objev
v Mariánských Lázních

Přijíždím do Mariánských Lázní
jen občas. Když se chci najíst, jdu
většinou do restaurace Medité nebo ještě raději do penzionu
Kladská za panem Reitmajerem.
Tentokrát jsem však jel na večeři už
předem sjednanou. A do restaurace, kterou jsem vůbec neznal.
Ani nikdo z mých přátel nevěděl,
kde ji najdu. Musel jsem se spolehnout na taxikáře, který mě tam
z nádraží zavezl. A byl jsem velmi příjemně překvapen, to musím přiznat. Už samotná budova
hotelu Villa Patriot mě okouzlila
svým půvabem. Stojí na vršku nad parčíkem (jímž protéká

Jan Krečmer

Vladimír Poštulka

Michal Huňka
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Úšovický potok), a když si dáte na terase před ní kávu, můžete zpovzdálí shlížet na ruch hlavní třídy před hotely Bohemia a Excelsior.
V přízemí je restaurace, která má potvrdit slovo v názvu hotelu: Gourmet. A vskutku potvrzuje. Než jsem tam jel, prohlédl jsem
si běžný jídelní lístek. Zaujalo mě tam několik položek, jinde nepříliš běžných. Gazpacho, Bouillabaisse, telecí sulc, šneci po burgundsku, pečená chobotnice, kuře na paprice, křepelky…

Dančí hřbet, čirůvky, květák

Jak jsem na místě pochopil, restaurace je často hostitelem golfistů z celého světa. Nedaleko je totiž jedno z nejoblíbenějších hřišť v Česku. Jen
jsem vešel, narazil jsem na jednoho starého pražského přítele-labužníka, který je známým golfistou. Také on byl pozván na významnou akci.
V místní kuchyni totiž hostoval (už podruhé) Jan Punčochář, šéfkuchař
pražské restaurace Grand Cru a (rovněž již podruhé) v anketě odborníků
oceněný Zlatý kuchař, tedy nejlepší kuchař v zemi české. Domácí šéfkuchař Michal Huňka (mladý talent, který má ještě kariéru před sebou) mu
tentokrát jen asistoval. Sám se prezentoval v šestichodovém menu jednou
velmi zajímavou lahůdkou: divoká krůta se v našich restauracích objevuje
opravdu jen zřídkakdy. A panem Huňkou byla zpracována vskutku výtečně. Domácí šéf nabídl ještě jeden malý chod: dezert z lesních plodů.
Menu bylo sestaveno už jako Wine pairing menu, tedy ke každému pokrmu bylo rovnou doporučeno i nejvhodnější víno.
Víno dodala firma VinoVinoVino. A byla to vína výhradně francouzská, což už samo o sobě slibovalo vysokou kvalitu.

Tête de veau – telecí hlava, ančovičky, topinambur
pyré, smažený topinambur, černý lanýž

Začali jsme aperitivem a jako amuse-bouche nám byly nabídnuty vynikající ústřice Gillardeau. Samozřejmě s pravým šampaňským (Cuvée
Tradition 1er Cru Brut NV z vinařství Gonet-Médeville z Bisseuil). Ocenil jsem, že ústřice nebyly nijak ochucovány, záleželo na každém hostu,
co si k nim přidá – nebo zda je bude jíst „jen tak“. Já volím vždy druhou
možnost. Zvláště jde-li o tak špičkový druh, jako je tento z La Rochelle.
Potom nám nabídl Jan Punčochář pochoutku, která se v Česku objevuje
opravdu jen zřídka: telecí hlavu neboli Tête de veau. Já osobně tuto ryze
francouzskou specialitu miluju. Dokonce se mi nedávno podařilo ji v Praze (!)
koupit a uvařil jsem si ji sám – a podával s mou oblíbenou omáčkou Ravigot. Punčochář to měl asi složitější, také masa bylo jen málo. Víno Meursault
Limozin 2014 od Xaviera Monnota však s lahodným pokrmem skvěle ladilo. Potom přišel na řadu úhoř, opět v podání Jana Punčocháře. A k němu
samozřejmě Chablis, tentokrát Grand Cru Bougros 2012 od Patricka Piuze.

Prso divoké krůty sous vide se šípkovou omáčkou,
kroketa s rilletes ze stehen s houbovým ragú
a karotkové pyré

Následovala už zmíněná divoká krůta. Doprovodilo ji šampaňské Cuvée Efflorescence Extra Brut de Pinot Noir 2011 od Marie Courtin. Trochu jsem se polekal, protože znám belgické pivo
stejného názvu, ale to by bylo i ke krůtě asi opravdu příliš.
Jan Punčochář zřejmě předpokládal, že lovecká sezona a místo konání by měly najít zdůraznění v dalším zvěřinovém chodu.
Vždyť okolní lesy jsou prý plné zvěře. A vybral daňka. A vybral velmi citlivě a přesně. V jeho zpracování bylo daňčí maso velmi křehké, což se běžně nestává. Chutnalo nám k němu červené Gevrey Chambertin Les Creots 2012 z Chateau de Charodon.
A nakonec k lesním plodům přišlo na stůl opět šampaňské,
tentokrát Cuvée Le Rosé Brut NV z Chartogne-Taillet v Merly.

Foto jídel: Lukáš Prokop
Dezert – kaštanový mousse, malinový sorbet,
malinová emulze, malinová omáčka, čokoládová
hlína a malinovice se suchým ledem
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Velmi významnou součástí večeře byla také prezentace nové české ručně stáčené vody Krondorf a whisky Johnnie Walker. O vodě
Krondorf bych měl napsat samostatný článek, opravdu stojí za to.

150 let

A CELÝ ŽIVOT
PŘED SEBOU!
Autor Elena Sorokina
Photo Kirill Kožuchov

Zástupci Royal Golf Clubu Mariánské Lázně
se zúčastnili turnaje královských golfových
klubů, který byl uspořádán při příležitosti 150.
výročí vzniku kanadského státu. Turnaj se konal
v královském golfovém klubu Royal Quebec Golf
Club. Z celkového počtu 66 bylo na slavnostní akci
zastoupeno 31 královských klubů z celého světa.

Hymna královských golfových Klubů.
Autor kanadský skladatel Steve Barakatt.
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M

ariánskolázeňský golfový
klub představil viceprezident klubu Kirill Kožuchov a jeho žena Elena, dále
pak člen klubu Jan Filip, který
se aktivně podílí na činnosti klubu už více než 20 let, a jeho
žena, spisovatelka Eva Filipová.
Program oslav byl poměrně nabitý.
Zástupci české delegace se nejprve
seznámili s fungováním královského golfového klubu v Montrealu,
který má více než 1500 členů,
je nejstarším klubem v Severní
Americe a v ratingu kanadských
golfových klubů právem zaujímá
úctyhodné 15. místo. Při setkání s vedením klubu se podařilo
dohodnout, že členové mariánskolázeňského klubu si v Montrealu
budou moci zahrát zadarmo.

Hlavní program
se však odehrával
tři hodiny jízdy
od Montrealu,
v jednom
z nejkrásnějších
měst Kanady,
kterým je
Québec.

Slavnostní přehlídka v Québecu

Kirill Kožuchov, Elena Sorokina, guvernér provincie Quebéc J. Michel Doyon,
Eva Filipová, Jan Filip

Hosté se zúčastnili slavnostní přehlídky a vztyčení vlajky.
Na přehlídce také poprvé zazněla hymna královských golfových
klubů, jejímž autorem je kanadský skladatel Steve Barakatt.
Česká delegace přijala pozvání
na pracovní snídani ke guvernérovi provincie Québec, panu
J. Michelu Doyonovi, při které
se podrobně hovořilo o historii klubu v Mariánských Lázních
a projednávaly se možnosti
spolupráce mezi našimi zeměmi.
Zástupci obou stran se navzájem na památku obdarovali.
V turnaji se Royal Golf Club Mariánské Lázně umístil na 22. místě
z 31. Na galavečeru zástupci klubu
obdrželi památeční křišťálový talíř
od české firmy Rückl Crystal.

Výhled na řeku St. Lawrence

Royal Golf Club Quebec
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MOLDÁVIE
KLUB
VÍNA
MARTINA
SEVERY

země vína
HISTORIE

Koncem 19. století se francouzští kolonisté postarali o to, aby se
v dnešní Moldávii vysazovaly tehdy
nejoblíbenější odrůdy na světě –
tedy Merlot a Cabernet Sauvignon.
Z tehdejší Besarábie si ruští carové odváželi do svých sklepů ta
nejlahodnější vína. Za sovětského
panství si z této země udělali soudruzi jeden velký vinohrad. Nahrávaly tomu přirozené dispozice
příznivé pro veškeré zemědělství.
Plocha vinic tehdy dosáhla neuvěřitelných 240 tisíc hektarů – počátkem 80. let pokrývala Moldávie
pětinu sovětské spotřeby vína.

ODRŮDY A OBLASTI
Moldávie má tři vinařské oblasti:
nejblíže k moři je Valul lui Traian
na jihu země se 43 tisíci hektary,
největší je Codru pokrývající střed
země s 57 tisíci hektary a nejmenší
je na jihovýchodě Stefan Voda s 14
tisíci hektary. Summa summarum to
dává dnešních 114 tisíc hektarů vinic.
Sedmdesát procent plochy obývají odrůdy modré, třicet bílé, z toho
73 procent tvoří evropské odrůdy,
sedmnáct kavkazské, jako například
Rkatsiteli a Saperavi, a deset procent
autochtonní moldavské Feteasca
alba a Feteasca regala (bílé) a Feteasca neagra a Rara neagra (modré).

MOLDAVSKÁ VÍNA V PRAZE
Svá vína prezentovali moldavští vinaři
za účasti svého velvyslance v říjnu
v prostorách Novoměstské radnice
v Praze. Představit celou škálu vín
na tomto prostoru samozřejmě není
možné, takže za všechny: Vinařství Purcari v oblasti Stefan Voda
leží jen 60 kilometrů od Černého
moře. V řadě vín a zároveň projektu TIMBRUS představuje to nejlepší
– od klasických evropských odrůd
až po ty moldavské. Žádný popisek
či technický list vína však nemůže
na dálku nahradit individuální chuť.
A tak věty o aromatu lesního ovoce
a chuti po černém rybízu ponechme stranou a nejdříve ochutnejme.
Na českém trhu je vín TIMBRUS
dostatek. Stačí jen gúglovat.
26

2017 | www.prestige-media.cz

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

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
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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

Lídři
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V duchu hesla LIVE
GREEN – GO GREEN –
BE ECO se na začátku září
uskutečnil již 12. ročník
British Golf Cupu 2017
Ocenění českých lídrů. Hráči
si porovnali své golfové
výkony na 18jamkovém
hřišti Greensgate Golf &
Leisure Resort Dýšina.
Na hřišti, na kterém hrají
nejlepší evropští i světoví
profesionální golfisté.

NA GREENU

S

etkání lídrů se většinou
nesou ve znamení sdílení
zkušeností, rad, zajímavých
a inspirativních talk show. Jsme
přesvědčeni, že někdy je pro
jakýkoli byznys velmi prospěšné
vyjít ven, aktivně odpočívat a bavit
se. „A právě to je jedním z cílů
našeho tradičního golfového
turnaje British Golf Cup, na který se vždy velmi těším. Vnímám
jej jako báječnou příležitost, kdy
se můžeme všichni sejít, užít si
hru a vzájemně se seznamovat
v prostředí, které spojuje sportovního a společenského ducha,“ říká
Helena Kohoutová, zakladatelka
Helas New Encounters Club.
Také letos se hráči mohli utkat
během hry hned v několika vložených soutěžích, NEAREST TO
PIN pod patronací společnosti
E.ON, o nejdelší odpal (LONGEST
DRIVE) pod patronací Expobank.
Pod patronátem generálního
partnera turnaje Vodafone se
mohli golfistky a golfisté pokoušet o trefu HOLE-IN-ONE.
Patronem soutěže o NEJLEPŠÍ BRUTTO VÝSLEDEK byl resort
APHRODITE HILLS, který je považován za nejlepší golfový resort
ve Středomoří na Kypru. Na chipping greenu se pak hráči utkali
v soutěži TROUBLE SHOT, jejímž
patronem byla společnost Fortinet.
Organizátor akce, kterým byl Helas
New Encounters Club, nezapomněl
ani na program pro nehráče. Pro

Vítězové 12. ročníku British Golf Cupu
se zakladatelkou Ocenění českých lídrů Helenou Kohoutovou.

Účastníci turnaje mohli ochutnat i kvalitní koňaky Rémy Martin.

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.

www.prestige-media.cz | 2017

33

BMW X3, JINÉ UŽ NA POHLED
Výjimečný vzhled a široká paleta modelových variant
zdůrazňují individuální charakterové rysy. Přijměte pozvání
do autosalonu BMW KOPECKÝ a staňte se členy naší
rodiny. Budete spokojeni. Představíme vám nový model
BMW X3, necháme vás si užít tu radost z jízdy a osobně se
seznámit se všemi jeho přednostmi. Garantujeme vám
individuální přístup.

Adaptivní LED světlomety v sobě integrují potkávací i dálkové
světlomety a směrovky, všechny výhradně s technologií LED. Ve
výbavě nechybí ani BMW Selection Beam, odbočovací světla,
denní svícení a adaptivní přední světlomety s variabilním
rozdělením světelného kuželu pro bezchybné osvětlení silnice a lepší
viditelnost ve tmě. Výraz zadní části vozidla dokreslují zadní světla
s technologií LED, která vypadají jako vyřezaná z jednoho kusu.
Uvolněná, luxusní atmosféra: výrazně vylepšený akustický komfort
mění interiér BMW X3 v jedinečnou zónu ticha, a to dokonce i při
jízdě vysokými rychlostmi. Velmi kvalitní akustické zasklení
výrazně snižuje aerodynamický hluk a tlumí zvuky zvenku.Chytře
vyřešené detaily doplňují elegantní povrchy, takže uvnitř je
příjemné místo pro aktivní životní styl.
BMW X3 nastavuje svou vlastní třídu v oblasti konektivity a komfortu
– buďte spojeni se svými přáteli ve světě i během cest, využívejte
exkluzivní služby a chytré aplikace, telefonujte, posílejte e-maily
nebo surfujte na internetu pomocí WiFi. Ultra moderní asistenční
systémy zároveň definují novou úroveň bezpečnosti a snižují stres
řidiče. To abyste se mohli soustředit jen na to, co je důležité:
zábavu za volantem.

Nové BMW X3 povyšuje již tak odvážný designový jazyk svého
předchůdce na novou, ještě působivější úroveň. 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.
Zcela nové BMW X3 je ukázkou neomezených možností a výrazem
ryzího charakteru a svobody. Inspiruje svým sportovním vzhledem
a fascinuje vzrušujícími jízdními zážitky. Díky částečně autonomnímu BMW X3 M40i: Vrcholná verze kombinuje svaly a vybrané
řízení a inteligentnímu pohonu všech kol BMW xDrive nabízí způsoby a znamená příchod prvního vozu M Performance v této
nejvyšší úroveň jízdního komfortu na silnici i mimo ni.
modelové řadě. Nový vrcholný model je poháněn novým
zážehovým řadovým 6válcem M Performance, kombinujícím hlad
BMW X3 má jasné poslání: nekompromisně spojit dynamiku po otáčkách a úžasný zátah s výjimečnou kulturou běhu a hos bezpečností. Proto nabízí maximální jízdní komfort a jasnou spo dárností. Třílitrová pohonná jednotka nabízí výkon 265
výhodu v oblasti bezpečnosti, a to i za špatného počasí nebo na kW/360 k (kombinovaná spotřeba paliva: 8,4–8,2 l/100 km), což
kluzkých površích. Dalšími indikátory skvělého jízdního zážitku představuje nárůst o 40 kW/54 k oproti nejvýkonnější zážehové
jsou motory s vysokým točivým momentem kombinované s neče- variantě odcházejícího modelu (BMW X3 xDrive35i).
kanou trakcí a agilitou. Nebo jinak: v BMW X3 silnice končí až
tehdy, když si to přejete vy.
BMW X3 xDrive30i: více výkonu, nižší spotřeba paliva. Dvoulitrový čtyřválcový zážehový motor pod kapotou nového BMW X3
xDrive30i nabízí výkon 185 kW/252 k (kombinovaná spotřeba: 7,4
l/100 km), o 5 kW/7 k více než u odcházejícího BMW X3 xDrive28i.

Už si představujete ty ladné křivky a radost z jízdy ve Vašem
novém BMW? Představte si k tomu i někoho, kdo se o Vás a
Váš vůz kdykoliv postará BMW KOPECKÝ.
Více o nových modelech a společnosti BMW KOPECKÝ
naleznete na www.kopecky.cz.
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ty byla připravena golfová akademie a rovněž bohatý doprovodný
program. V jeho rámci si hráči
i nehráči mohli vyzkoušet díky
společnosti Kopecký Autosalony
jízdu v BMW řady 7 nebo elektromobilu Tesla prezentovaném
společností E.ON. Představen byl
také nejčistší a nejúčinnější mořský kolagen INCA COLLAGEN.
Za pozornost jistě stály prezentace a degustace našich partnerů.
Mohli jsme se tak seznámit s výrobky pro zdraví značky Isoline,
nabídkou dominikánských rumů
značky Oliver&Oliver od společnosti RUMAKO, doutníků ze
Střední Ameriky a Toskánska
společnosti CigarPoint, luxusních belgických pralinek Belvec,
ovocných ciderů Rekorderlig
nebo moravských vín z rodinného vinařství Maláník & Osička.

Testovací jízdy Autosalonu Kopecký s novým BMW řady 7.

Testovací jízdy s elektromobilem Tesla společnosti E.ON.

Součástí akce byla již tradičně dobročinná tombola, jejíž výtěžek tentokrát putoval
do neziskové organizace FOR
IMPACT, která revitalizuje chráněné dílny a přináší jejich výrobky na reálný trh. Napomáhá
tak tvorbě nových pracovních
míst pro osoby se zdravotním
postižením a buduje nezávislost
dílen a jejich zaměstnanců.
Partnery 12. British Golf Cup
byly společnosti VODAFONE,
EXPOBANK, E.ON, KOPECKÝ
AUTOSALONY, FORTINET, FARMAX, BH SECURITIES, MICROSOFT, TECHNOAQUA, DAMA,
NSG MORISON, BLUE HOLIDAY,
MEDIAREX, TEP FACTOR, JK
JITKA KUDLÁČKOVÁ, GIFTISIMO,
RÉMY MARTIN, PRESENTIGO,
ecoCity Taxi, SEPHORA, MAXDRIVE, Aphrodite Hills, Siddharta
Café, Koření od Antonína a Scan
Quilt. O mediální propagaci
akce se postarali naši mediální
partneři, mezi které patří Svět
průmyslu, Svět kultury a zábavy, ČIA News, Prestige, BUS TV,
Profesní magazín iBestOf, A11.
Díky všem partnerům a počasí,
přejícímu golfu, jsme si mohli
užít příjemný den plný zážitků při
sportu na čerstvém vzduchu.

Vítězové 12. ročníku British Golf Cup.

Letošní 12. ročník British Golf Cupu 2017 se uskutečnil v Greensgate Golf & Leisure Resort Dýšina.
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Svatba snů v luxusním romantickém hotelu
v Mariánských Lázních

Opravdový zážitek
z relaxace
a luxusního prostředí
Jedinečné spa centrum s wellness programem
v Mariánských Lázních
HOTEL ESPLANADE SPA & GOLF RESORT Karlovarská 434/15, 353 01 Mariánské Lázně
Centrála: tel.: +420 354 676 111, fax +420 354 627 850, e-mail: hotel@esplanade-marienbad.cz
Rezervace: tel.: +420 354 627 855, fax: +420 354 627 860, e-mail: reservation@esplanade-marienbad.cz
www.facebook.com/esplanade-marienbad.cz

Svatební oslava
v historickém
centru Prahy

Luxusní Ambassador
Thai & Wellness Club

Volba relaxačního wellness pobytu
se společností AMBASSADOR GROUP v Praze
nebo v Mariánských Lázních Vám zaručí, že
se Vám dostane prvotřídní péče a vychutnáte si
opravdovou luxusní léčbu, relaxaci a odpočinek.

Oáza klidu v centru Prahy
HOTEL AMBASSADOR • ZLATÁ HUSA

Václavské náměstí 840/5, 111 24 Praha 1 • Centrála: tel.: +420 224 193 111
Rezervace: tel.: +420 224 193 876, fax: +420 224 226 167, e-mail: reservation@ambassador.cz
Banketní odd.: tel.: +420 224 193 817, fax: +420 224 193 651, e-mail: banquet@ambassador.cz
www.facebook.com/ambassador.cz

Otevřeno denně 11.00 – 22.00 hod.

tel.: +420 224 193 833, fax: +420 224 193 651
e-mail: info@atwc.cz • www.atwc.cz
www.facebook.com/atwc.cz

Seniorský šampion Lawrence El
Gazal z Rakouska ohromil porotu jak
v mezinárodní, tak i v evropské soutěži

Koňská krása

POPRVÉ NA LETNÉ
Již tradičně se o prvním zářijovém víkendu v Praze konal XVI. národní a VII. mezinárodní
šampionát plnokrevných arabských koní Prague Intercup. Letos však na zcela novém
místě, kterým se stala Letenská pláň se svým neokoukaným výhledem na Pražský hrad.
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Roční klisna Wadelia z Francie se také stala šampiónkou obou mezinárodních soutěží

O

rganizátorům se tak po několika letech zvažování
vhodnosti Letné podařilo
šampionáty na toto místo přemístit. Dle našeho názoru to byl
krok velmi dobrým směrem a toto
setkání milovníků koňské krásy získalo zcela jinou dimenzi…
Celý víkend se konal pod záštitou
primátorky hlavního města Prahy
Mgr. A. Krnáčové a starosty Prahy 7
Mgr. J. Čižinského. Během několika
mála dnů vzniklo v místě pískové
plochy Letenské pláně předváděcí
kolbiště společně se stany pro VIP
návštěvníky a otevřené tribuny pro
publikum. Ustájení koní připomínalo
malou vesnici, neboť se jich na akci
sjelo téměř na 90 z celkem 16 zemí
(AT, BE, HR, CZ, FR, DE, UK, IT, KW,
SA, PL, QA, RU, SK, SE, UAE). Celé
místo tak získalo velmi exotický
charakter, jehož stanová dominanta
byla vidět již zdaleka. To napomohlo
i k velmi vysoké návštěvnosti celé
akce, která byla přístupná všem
zájemcům a divákům zcela zdarma.
Organizátoři se snažili myslet na vše
a i přes komplikace s počasím, které
se jen jeden den před víkendem
změnilo z tropického vedra na 24hodinový neustávající déšť, vše zvládli
na výtečnou. Diváci a také VIP hosté

velmi ocenili provizorní chodníčky,
které organizátoři vybudovali k překonání rozmočených míst, a tak se
všichni dostali na svá místa suchou
nohou. Speciální hosté a sponzoři,
kterých v letošním roce opět přibylo,
nalezli svá místa ve VIP stanu, vydekorovaném nejen produkty a prezentacemi sponzorů, ale i malbami
koní od výtvarníka Petra Poláška.
O výtečné občerst-vení se postaraly
spol. Maximum Party Services a spol.
Dallmayr, jejichž káva a čaje jsou celosvětově proslulé. Oficiálním transferovým partnerem byla letos poprvé
společnost Autosalony Kopecký,
dlouholetý prodejce vozů BMW
a Peugeot. Jejich vozy nejenže zdobily výstavní arénu a přilehlé prostory, ale především zajišťovaly převozy
všech oficiá-lů akce a také významných hostů. Těch bylo letos opravdu
mnoho a mezi ty nejvýznamnější
zcela jistě patřila Její královská Výsost Princezna Alia Al Hussein, Její
královská Výsost Sanaa Asem (obě
z Jordánska) a paní Shirley Watts
z Anglie, manželka Charlieho Wattse, bubeníka Rolling Stones, který
se letos poprvé bohužel do Prahy
nedostavil vzhledem k probíhajícímu
světovému turné. Akci již tradičně
navštívilo i několik velvyslanců arabských zemí, pro které jsou arabští

koně významným dědictvím a tradicí.
Velmi exkluzivní byla také účast
soutěžících, kteří si Prahu oblíbili.
Ty zcela jistě motivovala i vysoká
kvalita zvolených porotců z Kuvajtu,
Polska, Anglie, Jordánska a Itálie.
Díky tomu jsme tak na Letné mohli
vidět koně emíra Kataru (Al Shaqab
Stud), vládce Dubaje a viceprezidenta UAE šejka Mohammeda bin
Rašída Al Maktouma (Dubai Arabian
Stud), koně šejka Mohammeda bin
Sauda Al Qasimi (Albidayer Stud)
či koně saúdskoarabského prince
Abdulazize Bin Ahmeda (Athbah
Stud). Ten dokonce do Prahy přivezl
světového šampiona EKS Alihandra,
který právě v Praze svou kariéru
před několika lety započal. Jeho
představení účastníkům proběhlo
při sobotní večerní akci v restaurantu Občanská plovárna, kde ohnivá
show a fenomenální příchod tohoto
hřebce způsobily mnohým husí kůži.
Vrcholem celého víkendu se pak stalo nedělní odpoledne, kdy na diváky
a účastníky čekal hodinový doprovodný program zahájený dechovým
kvartetem Tuba Trombónum, které
doprovodilo i vystoupení sokolníka
M. Straky. Toho vystřídalo akrobatické duo Pupkáčů, kteří dokázali svými
www.prestige-media.cz | 2017
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Předávání cen se kromě sponzorů a partnerů akce zapojili i přítomní politici
Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček
akci navštěvuje pravidelně

Zástupci farem
ze Spojených
arabských
emirátů třímají
vítězný pohár
v soutěži
zúčastněných
národů

kousky pobavit všechny přítomné.
Naopak dech beroucí se stala prezentace hřebce EKS Alihandra, který
si pozornost publika velice užíval.
Doprovodný program byl pak zakončen prezentací českého národního
dědictví Starokladrubských koní a jejich impozantního čtyřspřeží, které
do arény dovezlo delegaci složenou
z politických reprezentantů PaedDr. I. Dobešové, dr. R. Zmajkovičové,
Mgr. R Vondráčka a Ing. D. Vodrážky, kteří oficiálně zahájili odpolední
vrcholné šampionáty Prague Intercupu. V těch se soutěžilo o exkluzivní křišťálové poháry z dílny
Sklárny Halama, které byly poprvé
v historii Prague Intercupu zdobeny
pravým zlatem. Ty nakonec odcestovaly do Kataru, Anglie, Belgie,
Francie a Rakouska. Mnoho ostatních účastníků si odvezlo i finanční
výhry v tzv. Evropském Cupu, kde se
letos soutěžilo celkem o 2500 eur.
Na závěr je nutno podotknout, že
celý víkend na Letné doprovázela
velmi příjemná atmosféra a diváci
dokázali vytvořit výtečnou kulisu
všem soutěžícím. Letenská pláň se
tedy velice osvědčila, ale je třeba si
uvědomit, že celý úspěch je odvislý
také od podpory sponzorů a partnerů akce. Bez jejich nadšení by se
celá akce takto nevydařila, a proto
jim všem patří nesmírné poděkování! Mezi ty nejvýznamnější patřily
náš časopis Prestige, časopis The
Business Soirée, Kopecký Autosalony, Inca Collagen, Sekyra Group,
Royal Interier, Sklárna Halama,
Dallmayr, Suweco s.r.o. a další.
Během celého víkendu se na Letné
vystřídalo přes 2000 návštěvníků a věříme, že všichni odcházeli
tak nadšeni jako my. A tak v roce
2018 na shledanou s plnokrevnými
arabskými koňmi opět na Letné!
Její královská
Výsost
princezna
Alia Al
Hussein
z Jordánska

Oficiální zahájení vrcholných šampionátů (zleva): Ing. D. Vodrážka,
dr. R. Zmajkovičová, PaedDr. I. Dobešová, Mgr.R. Vondráček a organizátor J. Lacina
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NOVÝ PEUGEOT 5008
se chystá dobýt nové území velkých
sedmimístných SUV segmentu C.

Jméno zůstalo, ale vše ostatní se změnilo.
Nové SUV Peugeot 5008 přichází na tento slibný trh s pádnými
argumenty: je vybaveno neobyčejným uspořádáním interiéru
Peugeot i-Cockpit® poslední generace, platformou Efficient
Modular Platform EMP2 a řadou high-tech prvků výbavy
zvyšujících komfort a bezpečnost. Jeho dynamický a elegantní
design v sobě skrývá příkladnou funkčnost. Nový Peugeot
5008 je se sedmi samostatnými sedadly prvním SUV s modularitou na úrovni nejlepších vozů segmentu MPV. Vůz
opatřený širokou paletou úsporných a výkonných motorů
představuje diverzifikovanou nabídku včetně dynamické
verze GT.

Přístrojový panel řidiče ohromí svou vynikající grafikou,
nádhernými animacemi a přechody mezi jednotlivými
přizpůsobitelnými a konfigurovatelnými režimy. Rychle reagující
a uživatelsky přívětivý dotykový displej poskytuje přístup k veškerým
informacím, které řidič potřebuje pro řízení i pro své pohodlí.
Displej doplňují elegantní ovladače ve tvaru klavírních kláves, které
jsou dokonale umístěné uprostřed palubní desky. Těchto sedm
kláves zajišťuje přímý a trvalý přístup k hlavním funkcím pro
pohodlí a bezpečnost.
K zážitkům na palubě přispívá i bohatě vybavený interiér, který
ještě více zintenzivňuje úroveň kvality a modernost interiéru,
příkladem je nový elektrický ovladač automatické impulzní
převodovky. Interiér je moderní a elegantní. Používá pečlivě
zvolené kvalitní materiály, jako je kůže či chrom. Výsledkem je
mistrovský design, který působí velmi příjemně.
Nové SUV Peugeot 5008 je díky rozvoru 284 cm nejprostornější
ze všech SUV segmentu C. Díky velké modularitě platformy EMP2
bylo možné zvětšit rozvor o 16,5 cm oproti novému SUV Peugeot
3008 a o 11 cm oproti předchozí generaci vozu Peugeot 5008.
Velkorysé jsou i vnitřní rozměry, zejména ve druhé řadě, kde se
zvětšil prostor pro kolena o 60 mm.

Nové SUV Peugeot 5008 bylo veřejnosti představeno na
pařížském autosalonu 2016 a na český trh vstoupilo letos
o prázdninách. Má vše proto, aby se rychle prosadil jako reference
ve své kategorii, neboť ztělesňuje moderní automobil slibující nové
zážitky a nabízející inteligentní funkce.
Nové SUV Peugeot 5008 je všestranně inovativní: jeho koncepce,
která spojuje optimalizované rozměry, velký vnitřní prostor
a inteligentní funkce, je v tomto segmentu ojedinělá. Podobně jako
nová SUV Peugeot 2008 a 3008 nabízí řadu vlastností, díky nimž
nabídka Peugeot vyniká na trhu svou elegancí, uceleností a moderností.
V prvé řadě jde o opravdu ojedinělé místo řidiče. Po otevření
předních dveří okamžitě upoutá vaši pozornost nejnovější verze
systému Peugeot i-Cockpit® - novátorský, téměř futuristický
koncept, který posádce nabízí originální zážitek z cestování. Vše je
na dosah ruky: kompaktní volant (nejmenší na trhu, napříč všemi
segmenty), velký kapacitní dotykový 8palcový displej umístěný
jako tablet na palubní desce a ohromující vyvýšený přístrojový
panel s displejem s vysokým rozlišením a úhlopříčkou 12,3 palců.

Pokud máte v plánu si nový Peugeot 5008
vyzkoušet, máme pro vás připraveny na
otestování všechny aktuálně nabízené
motorizace a převodovky.
Navštivte autosalon Kopecký na některé
z jeho 3 poboček. Více informací na
www.kopecky.cz.

Tato optimální účinnost architektury však nestačí. Inovativnost
nového Peugeotu 5008 spočívá v modularitě, která je na trhu
nevídaná. Obrovská kapacita zavazadlového prostoru, která je
největší v této kategorii, se tak může ještě zvětšit. Zavazadlový
prostor činí v pětimístné konfiguraci 780 dm3 (dle metody VDA
210) tj. 1 060 l (metodou objemu vody) a je o 100 dm3 větší než u
původní 5008. Díky velmi nízkému zavazadlovému prahu (676
mm), přehledně řešenému prostoru pravidelného tvaru a možnosti
sklopení opěradla předního sedadla spolujezdce do polohy stolek
umožňuje nové SUV Peugeot 5008 převážet náklad o délce až
3,20 m.

Ručně vyráběné luxusní pralinky
z francouzské čokolády Michel Cluizel
bez konzervačních látek
vždy čerstvé bez geneticky modiﬁkovaných organizmů
z vybraných nejkvalitnějších surovin

www.andelskepralinky.cz
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PODNIKATELEK V ČESKÉ
REPUBLICE STÁLE PŘIBÝVÁ
Praha, Kongresové centrum České národní banky, 9. listopadu
2017 – Jubilejní 10. ročník projektu Ocenění Českých Podnikatelek, který zviditelňuje úspěchy českých žen, již zná své vítězky. V letošním roce porota vybírala oceněné ze 115 finalistek.

Č

eské podnikatelky získaly ocenění ve třech kategoriích podle velikosti firmy a také tři speciální ocenění pod patronací generálního
a hlavních partnerů projektu. Jedna z finalistek si pak odnesla
Cenu za výjimečný růst firmy. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které
převzalo záštitu nad letošním 10. ročníkem, pak v rámci projektu Ocenění Českých Podnikatelek udělilo Medaili ministra průmyslu a obchodu.
Cílem projektu OCP je vyzdvihovat a oceňovat české ženy, jež jsou
schopné díky svému umu a odvaze vydat se svou vlastní cestou, zakládat úspěšně fungující firmy a využívat nejrůznějších moderních
technologií, které jim na této jejich cestě pomáhají. „Prostřednictvím
projektu Ocenění Českých Podnikatelek se již od samého jeho začátku snažíme podporovat a oceňovat transparentní podnikání v České
republice a vytvářet nové příležitosti. Oceňujeme ženy, které podnikají,
dosahují výborných ekonomických výsledků a stojí za nimi silné životní
i podnikatelské příběhy. Ty pak mohou být inspirací pro ženy, které již
podnikají nebo o vlastním podnikání teprve přemýšlejí. Dobrou zprávou
je, že takových je mezi námi čím dál tím víc a počet žen v byznysu každým rokem stoupá, od loňského roku to je o 35 procent,“ říká zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek Helena Kohoutová.
Jak již bylo zmíněno, záštitu nad letošním jubilejním ročníkem
převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. To se
také rozhodlo jedné z finalistek udělit Medaili ministra průmyslu
a obchodu. „V posledních pěti letech o živnost zažádalo dvakrát
více žen než mužů. Svou podnikatelskou cestu mají oproti mužům
leckdy trnitější, a proto si jejich úsilí zaslouží maximální podporu.
Zároveň považuji za důležité jejich podnikatelské aktivity zviditelňovat. A právě udělení Medaile ministra průmyslu a obchodu je k tomu
vhodnou příležitostí. Pro mnohé z nich to může být důkazem, že
jejich snahu dokážeme patřičně ocenit,“ vyjádřil svou podporu
ženám-podnikatelkám ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.
V letošním roce bylo z databáze odborného garanta CRIF – Czech
Credit Bureau na základě splnění podmínek soutěže vybráno 23 650
potenciálních kandidátek, z nichž bylo nominováno na základě
ratingu 938 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky.
Do finále se pak přihlásilo 115 finalistek. V kategorii Malá společnost
se kvalifikovalo 72 finalistek, v kategorii Střední společnost je to 20
finalistek, a konečně v kategorii Velká firma postoupilo 17 finalistek.
„Veškeré analýzy, které jsme v poslední době prováděli, ukazují
na rostoucí význam českých podnikatelek jak z hlediska stoupajícího počtu obchodních společností vlastněných ženami či pozitivních
výsledků jejich podnikání, tak z pohledu nízké míry výskytu varovných
informací u daných společností. To zároveň ukazuje na zvyšující se
význam celé soutěže. Proto rádi do Ocenění Českých Podnikatelek
přispíváme jako odborný garant hodnocením přihlášených podnikatelek prováděným na základě ratingu,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Více o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz
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