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Rakouská lyžařská střediska jsou jistě i v této sezoně jedním z nejvyhledávanějších cílů
zimní dovolené pro velkou část lyžařů, snowboardistů a rodin s dětmi. Podívali jsme se na
jeden z velmi oblíbených areálů našich jižních sousedů – Tiroler Zugspitz Arena. Není to
největší rakouský areál. Má „jen“ 139 kilometrů sjezdovek. Nicméně na úpatí Zugspitze
najdou rekreanti dovolenou, jakou hledají

Na sluneční
straně Zugspitze
Natálie Redková,
www.cestujemezagolfem.cz

TIROLER ZUGSPITZ ARENA
Tyrolská Zugspitz Arena
leží na rakouské straně
Zugspitze, včleněná mezi
Zugspitze na severu
a Mieminger Kette s pohořím
Wetterstein na jihu. Zabírá
oblasti Ehrwald, Lermoos,
Berwang, Bichlbach,
Biberwier, Heiterwang am
See, Lähn-Wengle a Namlos.
Jako hraniční hora leží
Zugspitze – nejvyšší vrchol
Německa – mezi Německem
a Rakouskem. Dá se lehce
dosáhnout jak z německé,
tak i rakouské strany.
Z Ehrwaldu vede Tiroler
Zugspitzbahn (Tyrolská
lanovka na Zugspitze)
na západní vrchol Zugspitze.

T

yrolská Zugspitz Arena je
mnohotvárná a rozmanitá.
Region, rozdělený do sportovnější a více pulzující části v místech, jako je Ehrwald, Lermoos
a Biberwier, a do mírnější části

s bohatou historií, jako je Berwang,
Bichlbach a Heiterwang am See,
poskytuje neuvěřitelně pestrou
zimní nabídku. Lyžování na nejvyšší
hoře Německa, běžkařské dráhy,
putování na sněžnicích, workshopy se stavěním iglú, anebo kurzy
„Můj lyžařský řidičák“ – to je jen pár
aktivit, které zaručují nádhernou
zimní dovolenou pro celou rodinu.

NĚKOLIK LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ
Samozřejmě na prvním místě seznamu „co dělat“ na zimní
dovolené v TZA je lyžování. Sedm
lyžařských areálů s celkem 139
kilometry lyžařských sjezdovek
a 58 lanovkami čeká na milovníky zimních sportů. Jednotlivé
areály jsou mezi sebou propojeny autobusovou dopravou, takže
lyžaři i „snowborďáci“ mohou
jezdit z místa na místo a poznat
hned několik sjezdovek najednou.
Od lyžování na ledovci Zugspitze
až po slunečné stráně na Ehrwalder Alm. V TZA najdou příhodné
podmínky sportovní lyžaři, požitkáři
i rodiny s dětmi. A kdo by chtěl
nastoupit po delší pauze nebo
si zdokonalit techniku, může si
zarezervovat kurzy šité na míru
každému stupni pokročilosti v lyžařských školách TZA pod názvem
„Můj lyžařský řidičák“. Podle úrovně

jízdy pak existují stupně: od zeleného (pro úplné začátečníky)
až po černý (zkušení lyžaři, kteří
jezdí například i na boulích nebo
se chtějí zaměřit na volný styl).
S kartou „Top Snow Card“ si mohou lyžaři a snowborďáci užívat
zimních radovánek bez hranic
na 214km sjezdovek a 87 lanovkách. Jeden pas, dvě země: »Top
Snow Card« platí dodatečně kromě
v TZA také v lyžařských areálech
na německé straně – v Mittenwaldu, Grainau a Garmisch-Partenkirchenu. Karta je k dostání
na dvoudenní a delší pobyt.

NEJEN SJEZDOVKY
V TZA najdou své oblíbené aktivity nejen vášniví lyžaři, ale nudit
se nebudou ani rekreanti, kteří se
cítí lépe stranou sjezdovek a chtějí
se jen kochat zimní krajinou. Tím
správným tipem potěší TZA zejména běžkaře: na úpatí Zugspitze čeká 110km sítě běžkařských
stop – pro klasiku i bruslení. Dráhy
jsou velmi rozmanité a hodí se jak
pro ambiciózní běžkaře, tak i pro
vyznavače oddechového sportu.
Certifikované hotely Cross Country Ski Holidays Hotels jsou mimo
jiné zaměřeny obzvláště na potřeby běžkařů a mají k dispozici
například zamykatelné lyžárny,
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Nové BMW X5 je tady!
Seznamte se.

V Bayerische Motoren Werke věří v jednu věc nade vše:
v odvahu a nové myšlenky. To jsou vlastnosti pevně integrované v jejich DNA a ovlivňující vše, co dělají. Odvaha je nezávislá a provokující, dokáže zaujmout a probouzet. Je troufalá, ptá se na všechno možné, a přitom
nikdy nepřijme odpověď „ne“. Abyste neustále šli dál
a nepřestali se vyvíjet, potřebujete odvahu.

Díky panoramatické prosklené střeše Sky Lounge se interiér ukazuje v tom nejlepším světle. Skvostné skleněné
prvky tvoří exkluzivní akcenty a ambientní osvětlení vytváří zvláštní atmosféru. Exkluzivně navržené skleněné
prvky CraftedClarity se vyznačují použitím ručně zpracovaného, jemně zatmaveného křišťálového skla, které
viditelně i hapticky zlepšuje atmosféru interiéru.
BMW DIGITAL KEY: ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ VOZU
CHYTRÝM TELEFONEM
Digitální klíč BMW Digital Key využívá k odemykání a zamykání vozidla prostřednictvím chytrého telefonu technologii Near Field Communication (NFC), díky čemuž
již není potřeba tradičního klíče od vozu. Vše, co musí
řidič udělat, aby otevřel vozidlo, je přidržet chytrý telefon u kliky dveří. Jakmile je řidič uvnitř vozu, lze motor
nastartovat tím, že chytrý telefon vloží do doku pro bezdrátové nabíjení nebo na místo určené na jeho odložení.

Impozantní jednodílná maska chladiče ve tvaru ledvinek
naznačuje, co se stane, když se motor nového BMW
X5 pořádně nadechne. Zdokonalený X design předních
světlometů nenechá nikoho na pochybách, kdo se ujme
vedení. Nové BMW X5 s novými technologiemi pro ještě
více bezpečnosti a maximální jízdní dynamiku na každém povrchu dobře ví, kam směřuje. A jak se tam dostat
jako první. Zcela nové BMW X5 je tady.

VŽDY O DVA KROKY NAPŘED
Inovativní koncept obsluhy ovládacího systému BMW
7.0 umožňuje ještě jednodušší ovládání funkcí vozidla
pomocí gest, řeči, dotykového displeje a ovladače iDrive
– a to zcela intuitivně. Dokonale propojeno, suverénně
vpřed. BMW X5 je vybaveno nejnovější generací konektivity. Inteligentní digitální služby a asistenční systémy
vytvářejí plynulé spojení s okolním světem a díky intuitivnímu ovládání nabízejí nejvyšší úroveň bezpečnosti.

DESIGN EXTERIÉRU A INTERIÉRU BMW X5
Typické BMW X5 – každý jeho detail o něčem vypovídá.
Přední část vozu s velkou jednodílnou maskou chladiče
ve tvaru ledvinek s mírně šestiúhelníkovým tvarem, osobité přední světlomety a velké nasávací otvory společně
odhalují, co může člověk od vozu očekávat: odhodlanost na 22palcových kolech z lehkých slitin.

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
najdete na www.kopecky.cz.
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voskovací kouty, sauny či parní
lázně, a leží maximálně 300 metrů
od nástupního místa na lyžařskou
stopu. Pro všechny, kdo chodí
i v zimě raději pěšky, nabízí TZA
60km uklizených turistických cest,
ze kterých mohou rekreanti pozorovat okolní krajinu a zastavit se
kdekoli v útulné lyžařské boudě.
Zcela stranou od upravených stezek v lůně přírody si mohou turisté
vyšlápnout na sněžnicích a dopřát
si tak spolu s průvodcem krátké
zastavení všedního dne a nechat
se pohltit původní zimní krajinou.

PO DLOUHÉM DNI
NA SJEZDOVCE
I po celém dni na lyžích mohou
hosté TZA zažít ještě aktivní večer.
Každé úterý a středu se v Lermoosu
a Biberwieru konají pěší túry s pochodněmi. Hodinová procházka
zimní krajinou ve skupině – jen
ve světle vlastních pochodní. A kdo
chce být ještě akčnější, může se
hned čtyři dny v týdnu prohánět
na saních na noční sjezdovce nebo
sáňkařské dráze. Od úterý do soboty
se sáňkuje v Ehrwaldu a Berwangu.
U lanovek Wettersteinbahnen a Ehrwalder Alm se navíc o dobrou náladu stará živá muzika. U Grubigsteinu
v Lermoosu a u Marienbergu v Bi-

berwieru čeká další specialita: denně
se tam zimní hosté mohou stát spolujezdci na sněžných rolbách. Dozvědí se více o práci rolbařů a také,
co obnáší denně připravovat kilometry dlouhé sjezdovky na další den.

PROSTĚ NECHAT AUTO STÁT
V TZA se mohou hosté klidně
vzdát auta a ušetřit si staros-

ti s parkováním i benzín. Stačí
přijet bez mýtného po dálnici
Mnichov–Garmisch-Partenkirchen nebo Ulm–Füssen, a pak
už se pohybovat nejjednodušší a nejrychlejší autobusovou
dopravou tak či tak krátkými
trasami. Autobusy v celém regionu jsou s platnou kartou
hosta nebo skipassem zdarma.
www.prestige-media.cz | 2018
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ZUGSPITZE, STŘECHA NĚMECKA
TZA leží přímo na úpatí Zugspitze. S výškou 2962
metrů nad mořem je nejvyšší horou Německa a nejvyšším vrcholkem masivu Wetterstein. Hranice mezi
Německem a Rakouskem probíhá po hřebeni. V roce
1926 byla postavena první lanovka na Zugspitze,
Tiroler Zugspitzbahn. Dnes jste lanovkou za 10 minut
na jejím vrcholu. Za jasného počasí je z vyhlídkové
terasy vidět Großglockner, Piz Bernina nebo i Mnichov. Vedle zimních sportů vypráví zážitkové muzeum Faszination Zugspitze mnohé o historii hory. Při
svíčkách u večerního fondue nebo za jízdy při východu slunce se Zugspitze ukáže v jiném světle.
Více na www.zugspitzarena.com
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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
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ČEŠTÍ MUSHEŘI
KAŽDOROČNĚ
POTVRZUJÍ, ŽE PATŘÍ
MEZI NEJLEPŠÍ!

Foto Barbora
Vaníčková, Fitmin

Z mistrovství světa v individuálních
disciplínách se vrátili jako nejúspěšnější
výprava z 20 států! Získali 26 medailí!

Scooter, Jiří Mencák, Fitmin team.

Vrcholem podzimní sezony bylo bezesporu Mistrovství světa Mezinárodní canicrossové federace
v individuálních mushingových disciplínách, které se
konalo v polském městečku Lubieszów těsně za českými hranicemi u Ostravy o víkendu 5.–7. října 2018.
Jednalo se o tzv. disciplíny off-snow, tedy na suchu
– canicross, bikejöring a scooter. O titul bojovalo 644
týmů (myšleno závodník a pes) z 20 zemí: Rakouska,
Belgie, České republiky, Slovenska, Estonska, Litvy,
Francie, Švýcarska, Ruska, Německa, Maďarska, Itálie,
Velké Británie, Holandska, Polska, Slovinska, Španělska, Palestiny, Kolumbie a pozvaní sportovci z USA.
Mezinárodní canicrossová federace pořádá evropské
poháry již od roku 1998. Do roku 2017 se vše odehrávalo pod hlavičkou Evropské canicrossové federace
(ECF), ale v minulém roce se tato asociace rozhodla
transformovat do organizace mezinárodní a zorganizovat svůj první světový šampionát. A kde se mistrovství Evropy konalo v minulosti? Třeba již třikrát
u nás v České republice, a to v roce 2001 v Plzni,
2008 v Děčíně a naposledy v roce 2016 v Novém
Městě na Moravě. (O poslední zmiňované akci jsme
již psali ve vydání časopisu Prestige life style 2016/2.)

Canicross, Matilda Ježková, Fitmin team.

ALE VRAŤME SE ZPĚT K LETOŠNÍMU ÚSPĚCHU
ČESKÉ MUSHERSKÉ VÝPRAVY.
Závodní trať měřila 4,7km a byla technicky náročná hlavně nespočtem prudkých zatáček a písčitým terénem. Zároveň závodníky,
a to především ty psí, potrápilo teplé počasí.
Česká reprezentace byla zastoupena 97 závodníky a získala 26 medailí (z toho 14 zlatých!) napříč
všemi disciplínami. Byla nejúspěšnější výpravou
ze všech a ukázala světu, že v tomto sportu patří opravdu na vrchol. Navíc jsme opět potvrdili
po loňském úspěšném mistrovství Evropy konaném
v Itálii, že to Češi opravdu umí, a je zcela jedno,
jakou trať pořadatelé připraví, neboť v posledních
letech patříme vždy mezi nejúspěšnější delegaci.
V disciplíně bikejöring získala bronzovou medaili veteránka Soňa Klikarová (členka Askino)
a vicemistryní se stala Ilona Erlebachová (MC
Český ráj). V juniorské kategorii máme dokon10
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Předávka štafety, Tomáš Jaša a Petr Fochler.

Bikejöring, Petr Krupička, Fitmin team.

ce mistryni světa Lucku Dostálovou (TJ Sokol Maxičky) a stříbrnou Zuzku Jílkovou (SK Děti Severu).
Disciplína scooter, vypadala spíše jako české mistrovství. Naši reprezentanti nedali nikomu šanci. V ženské
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kategorii si pro titul nejvyšší dojela Veronika Navrátilová (MC Český ráj) a veteránka Martina Štěpánková
(SK Děti Severu). Vicemistryní světa se stala v ženách
Václavka Kuříková (TJ Sokol Maxičky) a ve veteránkách
Ilona Erlebachová (MC Český ráj). Opět ani juniorky
nezůstaly pozadu, když se mistryní světa stala Veronika Chlumská (MC Český ráj) a pro bronzovou medaili si
dojela Adriana Švecová (MC Český ráj). V mužské veteránské kategorii se stal mistrem světa Jiří Suchý (TJ
Sokol Maxičky) a v mužích se na druhém místě umístil Jiří Mencák (SK Samota). Třetím místem překvapil
„nováček“ Zdeněk Straka (MC Jihočeský canicross).
V canicrossu ukázali Češi, že patří mezi top špičku,
a to už i od těch nejmladších. Loňský vicemistr Evropy Tomáš Jaša (TJ Sokol Maxičky) letos opravdu zabojoval a stal se mistrem světa v těsném boji s ostatní
velmi kvalitní konkurencí. Ve veteránských kategoriích
jednoznačně zvítězil Jiří Suchý (TJ Sokol Maxičky).
V ženské kategorii jsme letos také získali zlatou medaili, a to zásluhou veteránky Martiny Štěpánkové
(SK Děti Severu). Stříbrnou medaili v ženách získala Michaela Srchová (TJ Sokol Maxičky). Obdivuhodný výkon podala juniorka Adriana Švecová (MC
Český ráj), která se ve své juniorské kategorii stala
mistryní světa, a také Eva Koubová (TJ Sokol Maxičky) se stříbrnou medailí v ženách nad 60 let.

V dětské kategorii od 11 do 14 let se mistryní světa stala Matilda Ježková (TJ Sokol Maxičky) a stříbrná
byla Zorka Lehká (MC Metuje). U chlapců tuto kategorii vyhrál Max Mrovec (Mushing team Ostrava).
V nejmladší dětské kategorii od 7 do 10 let bodovali kluci – mistr světa Matěj Suchý (TJ Sokol Maxičky)
a bronzový Michal Mrovec (Mushing team Ostrava).
Závodní víkend uzavíraly národní štafety, kde Češi získali obě zlaté medaile! Tedy jak v mužské kategorii, tak
i v ženské. Štafety jsou složené vždy ze tří canicrossařů.
Mushing patří k fyzicky nejnáročnějším psím sportům
vůbec. Základním předpokladem úspěchu je výborná kondice, připravenost psa a jeho chuť do práce.
Fyzickou kondici získávají psi pravidelným a cíleným
tréninkem. Část této přípravy se zaměřuje na výdrž
a vytrvalost, jiná část zase na rychlost a akceleraci.
Kamila Šrolerová
předsedkyně TJ Sokol Maxičky
letošní team leadr české reprezentace
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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
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Hluboká

INVEST CUP
20. 10. 2018
V sobotu 20. 10. 2018 se
v Golf Resortu Hluboká
konal tradiční golfový
turnaj společnosti Hluboká
Invest, a.s. Turnaje
se zúčastnilo kolem
80 hráčů, kteří si nechtěli
nechat ujít výjimečnou
atmosféru turnaje a mnoho
hodnotných cen.

P

ro každého byl připraven welcome drink v podobě Prosecca. Při akreditaci každý hráč
obdržel voucher na jeden vstup
pro 2 osoby na speciální trénink
BodyBody České Budějovice, kde
cvičíte ve speciálním úboru a každá
svalová reakce je navíc podporována elektrickým impulzem, což si
hráči po skončení turnaje dokonce
mohli vyzkoušet na vlastní kůži.
Hráči mohli využít i zvláštní LED
svítící lounge kout, který na turnaj
dodala společnost Italský Interiér,
sídlící též v Českých Budějovicích.
Kolekce nábytku jsou založené na jednoduchosti, funkčním
využití tvaru, odlehčeném materiálu a široké nabídce pro jakékoliv
prostředí. Zahájení turnaje se ujal
ředitel resortu Bc. Antonín Loužek. Turnaj byl odstartován v 10:30
hodin sirénou. Během turnaje bylo
připraveno občerstvení na jamce č. 1 a 10, zároveň jezdila tzv.
„nápojová ambulance“ v podobě
milých hostesek, které rozvážely
alkoholické i nealkoholické nápoje.
Hráči začali docházet kolem čtvrté

hodiny, kdy byl již připraven raut
plný španělských specialit od šéfkuchaře Jesuse Comina Ramira.
Hlavním partnerem turnaje byla
společnost CZAG s.r.o., zážitková
agentura, která provozuje Apartmány Bed&Bike Prachatice a dodala
voucher v podobě pobytu v těchto
luxusních apartmánech pro 2 osoby, včetně zapůjčení špičkových
elektrokol Trek nebo Cannondale.
Partnery turnaje byly již zmíněný
BodyBody, Italský Interiér, Divadlo
Pikl (3x poukaz na divadelní představení pro 2 osoby), Minipivovar
Kněžínek (dárkové lahve piva Kněžínek 11 °), Pilsner Urquell (dárkové plechovky), Kooperativa, Mr.
Bead, Nutrend, McDonald’s, AL-KO
a Playboy. Speciální cenu do turnaje dodal také náš čestný člen Daniel
Landa, který daroval 10 vstupenek
na svůj koncert 2. 11. 2018 v Českých Budějovicích. Speciální cenu
za Hole in One věnoval Golf Geum
Technology, soutěžilo se o luxusní vozík s bagem Decolt Grand.
Vyhlášení výsledků proběhlo pod
vedením pana Antonína Loužka
a zvláštního hosta turnaje Jakuba Koháka, který turnaj obohatil
svým osobitým projevem.

Slavnostní vyhlášení výsledků pod vedením
Antonína Loužka a Jakuba Koháka.

Hráči si turnaj velmi užili.

Hráči si mohli vyzkoušet, co obnáší cvičení
ve studiu BodyBody.

Absolutním vítězem po součtu
netto a brutto bodů se stal Vladimír Škoda. V kategorii 0–14 zvítězil
Jan Ťupa, v kategorii 14,1–24,0
zaujal první místo Michal Šimeček
a v kategorii 24,1–54 se z prvního místa těšila Darina Berková.
Věříme, že si tento podzimní turnaj
všichni užili a těšíme se na viděnou v příští sezóně roku 2019.

Ukázka Led svítícího nábytku společnosti
Italský interiér.
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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

xxxxxxxxxxxx

Srdeční záležitost

V prvním listopadovém týdnu uspořádaly Autosalony Kopecký křest svého 1. charitativního
kalendáře za přítomnosti většiny z jejich ambasadorů, kteří se na realizaci podíleli.

A

kce proběhla v příjemném
prostředí Občanské plovárny
za účasti mnoha úspěšných
a zajímavých lidí. Z většiny šlo
o zákazníky a obchodní partnery,
se kterými společnost pojí něco
více než jen obchodní vztahy,
a o to byla atmosféra celé akce
příjemnější. Večerem provázel moderátor Jakub Železný.
„O vlastním kalendáři jsme uvažovali již dříve, ale teprve nyní
nastal ten správný čas,“ řekl majitel společnosti, pan Miroslav
Kopecký. Autosalony KOPECKÝ
se postupně rozšířily se značkou
PEUGEOT do více měst České republiky a před dvěma lety
se rozrostla jejich nabídka také
o prémiové značky BMW. Vytvořily
si tak díky symbióze těchto dvou,
dalo by se říci zcela rozdílných,
segmentů automobilového trhu
skvělé podmínky jak pro stávající
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zákazníky, kteří se chtějí posunout
někam dále, tak pro nové zákazníky z vyššího segmentu, kteří
naopak hledají do firem vozy pro
běžné používání či lehké užitkové vozy, které BMW nenabízí.
V souvislosti s rozšířením nabídky
značek se společnost rozhodla
spojit své obchodní aktivity také se
zajímavými lidmi z různých oborů
činností a představila postupně své
ambasadory. Ve spolupráci s nimi
také vznikl tento 1. charitativní
kalendář Autosalonů KOPECKÝ,
díky kterému se jejich součinnost
posunula ještě dále. „Doufáme, že
kalendář bude nejenom zajímavým doplňkem na zeď, ale především pomůže dobré věci,“ dodal
obchodní ředitel KOPECKÝ s.r.o.,
pan Martin Vodička. Podnětem
k tomu, aby se místo reklamního
kalendáře vytvořil charitativní, byla
především spolupráce s panem

profesorem Pirkem, který již dříve
spolu s fotografem panem Šourkem nějaké charitativní kalendáře
nafotil, a když se letos v dubnu
všichni setkali na kulatých narozeninách pana profesora, rozhodli
se touto cestou rovněž pomoci.
„Přeji kalendáři, aby vás tak bavil, že až se budou jeho stránky
chýlit ke konci roku, bude vám
smutno, že už to končí,“ popřál
profesor Pirk na slavnostním křtu.
Celý výtěžek z prodeje kalendářů je věnován Nadačnímu fondu
Jakuba Halíka, který vznikl pod
záštitou Kardiocentra Institutu
klinické a experimentální medicíny. Nadační fond byl založen
na počest Jakuba Halíka, hasiče-záchranáře, který byl až do doby,
než mu byl zjištěn nádor uvnitř
srdce, zcela zdravým osmatřicetiletým mužem. Po vyšetření
se ukázalo, že se jedná o jeden

Prestige Life Style
z nejzhoubnějších nádorů a Jakub
Halík se stal prvním pacientem,
kterému bylo odstraněno celé
srdce a bylo nahrazeno dvěma
umělými čerpadly, se kterými byl
po zotavení tento pacient schopen chodit i na procházky. Bohužel během doby, kdy byl po šesti
měsících zařazen na čekací listinu
na transplantaci, se nevyskytl žádný vhodný dárce a došlo k rozvoji
těžké plicní infekce, na kterou
nemocný nakonec zemřel.

Společné foto přítomného realizačního týmu.

Sourozenci Ponerovi –
ambasadoři BMW KOPECKÝ.

Finance získané v tomto fondu
slouží ke zlepšení péče o nemocné se srdečním selháním
a ke vzdělávání nejen lékařů, ale
i sester a techniků, kteří se touto problematikou zabývají. Dále
též k nákupu zařízení potřebného k léčbě těchto nemocných.
Součástí kalendáře se vedle pana
profesora a jeho ženy stalo i několik dalších tváří, jako třeba
zpěvačka Anna K., návrhářské duo
sourozenců Ponerových, herec
Lukáš Langmajer, herec Národního divadla Radúz Mácha a sólistky
Národního baletu Marta Máchová
Drástíková a její kolegyně Daria
Lazucová. Poslední jmenovaní
s panem profesorem spolupracovali již dříve. Společenské události
se rovněž zúčastnili Petr Koukal,
který je sám také zakladatelem
Nadace, nebo Zlata Adamovská
s Petrem Štěpánkem, který je
letitým příznivcem značky Peugeot. „Auta, to je naše společné
téma s profesorem Pirkem, jenže
on má tu výhodu, že je sbírá. Já
jsem si nedávno taky jeden vůz
pořídil a těším se, že tam si na rozdíl od dnešních aut budu moci
sáhnout do motoru. Je to Aerovka Cililink 662,“ sděluje herec,
který je aktuálně také majitelem
nového modelu Peugeot 3008.
Této slavnostní příležitosti společnost využila a představila i dva
nejnovější modely od obou značek, a to BMW X5 a PEUGEOT
508 FASTBACK. Jelikož se oba
vozy začínají prodávat až v období před koncem roku, byla
to pro mnoho hostů první příležitost si tyto modely osahat
a prohlédnout na vlastní oči.

Kalendář pokřtili pan prof. Pirk, majitel
autosalonů Miroslav Kopecký a moderátor
Jakub Železný.

Ambasador Pežoťáka Lukáš Langmajer měl
právě představení, a tak ho zastoupila žena
se synem.

Petr Štěpánek, Petr Koukal a prof. Jan Pirk.
Stagedesigner Martin Hruška, Zuzana
K., partnerka pana Kopeckého, a zpěvák
Mikolas Josef.

U vchodu z balonků ve tvaru srdce byl
vystaven nový Peugeot 508.

Zástupci autosalonů KOPECKÝ
by rádi touto cestou poděkovali všem, kteří si udělali čas
ve svých většinou velice nabitých diářích a přišli společně se
zástupci médií podpořit dobrou
věc. Pokud by měl někdo ze
čtenářů zájem rovněž přispět
částkou 350Kč na Nadaci Jakuba
Halíka, může tak učinit zakoupením kalendáře na kterékoli
pobočce nebo si kalendář objednat přes www.kopecky.cz.

Zakoupením kalendáře hosté večera
přispívali na Nadační konto přímo na místě.

Začátek roku odstartuje Dakarský speciál
3008DKR a Lukáš Langmajer.
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První
autorská přehlídka módní
značky PONER se konala
dne 21. 11. 2018 v nově
postavené budově DRN
na Národní třídě.

S

ourozenci Ponerovi zde předvedli téměř 90 šatů a přehlídka,
která nesla název Snow White,
byla přesně v duchu této pohádky
o Sněhurce. Hosté na svých židlích
našli jmenovky, které byly připevněny k jablíčku, molo lemoval živý
mech, kmeny, trpaslíci s lucerničkami a luxusní drobný křišťálový
déšť, který i se závěsným křišťálovým deštěm poskytla Preciosa.
Na 45minutovou přehlídku přišlo téměř 400 hostů, z nichž velká
většina byli stálí klienti a fanoušci.
Mezi pozvanými se v hledišti objevila
spousta známých tváří, např. moderátorka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová, módní fotograf Benedikt Renč,
známý šéfkuchař Marek Raditsch,
modelka Kateřina Průšová, manželka
herce Martina Dejdara Daniela Dejdarová nebo herečka Hana Wágnerová.

PRAŽSKÁ
vých. Koktejlky střídaly plesové šaty
a závěr patřil šatům svatebním.
Jednoduchá elegance a čisté linie
následovaly velkolepé róby s pohádkovými výšivkami. Křišťály a kameny se blýskaly uprostřed drahých
krajek. Jemné hedvábí, luxusní satén,
bohatý tyl, vznešený samet, střízlivý lurex – rozmanitost šatů byla
velkolepá a ruční práce byla vidět
na každém jednom kousku. Modelky šly po bílém koberci v těsné
blízkosti diváků, takže každý měl
možnost vidět jejich precizní zpracování a cit pro jednotlivé detaily.
Hlavní poděkování patří společnosti Fox Hunter, bez které by se
tato společenská událost nikdy
neuskutečnila. Během velmi krátké doby dali dohromady všechno – od prostor, přes partnery, až
po dekorace, pozvánky a vstupenky.

Šaty vynesly krásné modelky Nikol
Švantnerová, Tereza Budková, Iveta
Lutovská Vítová, Karolína Mališová,
Natálka Kotková, Andrea Bezděková,
Klára Rychtaříková, Hana Vágnerová,
Tereza Hudáková, Anna Kopecká,
Nela Krásná, Dina Cassama, Lucie
Neknězová a Aneta Šustková.

Mezi další vážené partnery na naší
přehlídce patří GLO od British American tobacco, kteří prezentovali své
elektronické cigarety. Jejich hosteskám PONER ušil sexy šaty ve dvou
barevných provedeních – zlaté a černé. Campari se postaralo o chutné
a nápadité drinky. Marcela Restelli
na večer modelkám zapůjčila luxusní
kožichy. Klenotnictví Beny poskytli
modelkám exkluzivní šperky v hodnotě několika milionů korun. BPR
Gourmet & Nordbeans nabídli pod
vedením šéfkuchaře Ondřeje Moliny
ústřice a vynikající kávu. Marches Pralines uspokojili mlsné jazýčky exkluzivní belgickou čokoládou plněnou
pravým šampaňským. Značka Phyris
předvedla své kosmetické produkty. Aqua Angels se postarala o pitný
režim. For Events poskytlo veškeré
vybavení a Borovka se postarala
o technické záležitosti. Již zmiňovaná
Preciosa dodala nejen výzdobu, ale
samozřejmě i křišťály a kameny, které
Ponerovi používají na své šaty. O vlasy
modelek a hostesek se postaral salon
Libora Šuly a o make-up Dermacol.

Na mole dlouhém 40 metrů byl
vidět celý průřez tvorby Ponero-

Za podporu patří velké díky
i městské části Praha 1.

Celou akci
moderovala
letitá kamarádka
sourozenců
Ponerových,
Veronika
Farářová.

Jste žena
S AKTIVNÍM
PŘÍSTUPEM K ŽIVOTU?
Helas Ladies Club.

Také máte někdy pocit, že je potřeba
udělat něco nově a jinak? Vybočit ze
stereotypu zajetých kolejí? Chcete
smysluplně trávit svůj čas, poznávat
nové lidi v novém prostředí, získávat
nové podněty a inspiraci?

N

ení podstatné, zda podnikáte, jste manažerka
v nadnárodní firmě, maminka na mateřské dovolené, zda váš věk začíná dvojkou nebo sedmičkou. To, co je podstatné, je váš aktivní přístup k životu.
Pokud vás zajímá klub, který má tradici, vytváří hodnoty, nabízí obrovské množství poznání díky zážitkům,
jste tu správně.

Helas Ladies Club.

Ročně zažijete okolo 20 akcí, na kterých potkáte zajímavé lidi naladěné na stejnou vlnu, jako jste vy. Lidi,
kteří hledají prostor, kde se mohou podělit o své zkušenosti, nacházet nové impulzy pro svou budoucnost
a navázat přátelství.
Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club je respektovanou organizací, která neformálně propojuje svět vztahů
a přátelství se světem byznysu a není tak „jen“ o výměně
vizitek. Právě naopak, cílem dámského klubu je všem
členkám poskytovat podporu při jejich cestě vpřed.
Klubová setkání přinášejí vždy odbornou a společenskou
část, spojující zábavu a osobní rozvoj. Členky se setkávají se známými osobnostmi českého společenského
života, stejně jako s profesionály z nejrůznějších oborů.

Helas Ladies Club.

Každý rok v klubu má své motto. Ten, se kterým se loučíme, proběhl v duchu „ODVÁŽNĚ a VĚDOMĚ“ a ten, který
přivítáme, ten, ve kterém oslavíme již 20 let činnosti, bude
provázet motto „ZNOVUZROZENÍ – NOVÉ ZAČÁTKY“.
Vykročte do nového roku s námi.
Více informací naleznete na www.helas-ladies-club.cz

Helas Ladies Club.
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Vítězky 11. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek
s odbornou porotou.

České podnikatelky slaví úspěchy
hlavně v oblasti obchodu a služeb

Letošní 11. ročník projektu
Ocenění Českých Podnikatelek,
který vyzdvihuje úspěšné české
ženy na poli podnikání, vyvrcholil
vyhlášením vítězek. Ve všech
ohledech se jedná o nejsilnější ročník
a silné podnikatelské příběhy.

S

tejně jako v předešlých ročnících si i letos úspěšné české podnikatelky odnesly
ceny v kategoriích podle velikosti firmy
i čtyři speciální ocenění. Záštitu nad letošním jubilejním ročníkem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
a také Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Cílem projektu OCP je od jeho samého začátku objevovat a zviditelňovat úspěchy
českých žen-podnikatelek, a nejen to. Jeho
smyslem je také vytvořit platformu plnou
inspirace, vzájemného respektu, spolupráce a přinášet příklady úspěšných českých
lidí pro budoucí generace podnikatelů.
„Také v letošním roce platí, že doménou českých podnikatelek jsou především obchod
a služby, kde působí hned 62% finalistek. Výrobě se věnuje 16,5% podnikatelek, 13% podniká
ve stavebnictví, 10% v dopravě či logistice, 8%
ve vzdělávání, 7,5% pak shodně ve zdravotnictví
a také v gastronomii a potravinářství. Zhruba
6% podnikatelek působí v oboru cestovního
ruchu. Jsem velmi ráda, že i letos máme mezi
vítězkami podnikatelky, které již v minulosti
v Ocenění Českých Podnikatelek uspěly. Svědčí to o jejich stabilitě a usilovné práci na jejich růstu,“ říká zakladatelka projektu Ocenění
Českých Podnikatelek Helena Kohoutová.

VÍTĚZKY 11. ROČNÍKU
PROJEKTU:
MALÁ FIRMA
1. ICE CAFÉ s.r.o., Pavla Polišenská
2. Esthé – Klinika
estetické medicíny, a.s.,
Hana Raková
3. MARKET POINT, s.r.o.,
Olga Landová
STŘEDNÍ FIRMA
1. KALA TRANS s.r.o., Ilona Kalová
2. Aquastyl International, s.r.o.,
Eva Domenici
3. ADI interiér s.r.o.,
Renata Kobzová
VELKÁ FIRMA
1. LUBRICANT s.r.o.,
Zdeňka Heyn Edlová
2. Abydos s.r.o., Olga Kupec
3. KTA technika, Irena Hrnčířová
CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
unuodesign, s.r.o., Petra Plemlová
CENA ČSOB –
VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
Zámek Loučeň, Kateřina Šrámková

Pavel Finger,
CRIF - Czech Credit Bureau
s Ilonou Kalovou, KALA TRANS.

VOLVO CAR CZECH REPUBLIC
se stalo partnerem galavečera,
hosté mohli obdivovat
vystavený vůz XC90.

Simona Kijonková, patronka
11. ročníku, Helena
Harabinová, spolumajitelka
my.pled, Helena Kohoutová,
zakladatelka projektu OCP.

CENA ZA DIGITÁLNÍ
TRANSFORMACI –
pod patronací Microsoft
unuodesign, s.r.o., Petra Plemlová
CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ –
pod patronací České pojišťovny
IN-EKOTEAM s.r.o., Eva Komárková

Šárka Dolanská, Česká
pojišťovna s vítězkou kategorie
za Inovativní řešení, Evou
Komárkovou, IN-EKO TEAM.
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TREE OF LIFE – NEKONEČNÁ RELAXACE

Relaxační lázeňské procedury.
Vlastní léčebná slatina s unikátním složením.
Bazén, fitness room a relaxační zóna Organic & Garden Spa
v každém pobytu zdarma.
Kvalitní lokální i světová gastronomie.
Prostorné pokoje a velkorysé apartmány.
Zázemí pro firemní akce.

Spa Resort Tree of Life****
Lázeňská 531, 507 81 Lázně Bělohrad
+420 493 767 100 I www.treeoflife.cz

Prestige Life Style

BLAHODÁRNÉ
ÚČINKY SLATINY
A NEKONEČNÁ
RELAXACE
V LÁZNÍCH BĚLOHRAD
V půvabně zvlněné krajině
krkonošského podhůří
najdete místo, které vás
okouzlí svou poklidnou
atmosférou. Spojení přírody,
tradice a slatiny, to jsou
Lázně Bělohrad, místo
s bohatou léčebnou historií.

Dětské lázně.

P

řírodním léčivým zdrojem lázní
je bělohradská slatina, která se
těží nedaleko lázní. V bezprostřední blízkosti lázeňských domů
se nachází bývalá slatinná jezírka,
která jsou dnes oblíbeným výletním
místem nejen lázeňských hostů.

Hlavní specializací bělohradských
slatinných lázní je rehabilitace a léčba nemocí pohybového ústrojí. Jde
hlavně o revmatické choroby, bolesti páteře, Bechtěrevovu nemoc,
artrózy a stavy po úrazech a ortopedických operacích. Blahodárná
slatina vykazuje velmi dobré výsledky i při léčbě nemocí gynekologických, nervových, onkologických
a kožních. Nedílnou součástí lázní
je léčebna pro děti, která taktéž využívá přírodní slatinný zdroj a letité
zkušenosti k léčbě dětských skolióz
a dětských gynekologických indikací. K lázním patří také Domov Vitalita
poskytující rehabilitační pobyty seniorům a osobám s tělesným postižením s nutností 24hodinové péče.
V Bělohradě si přijdou na své i náročnější příznivci lázeňské turistiky.
Moderní čtyřhvězdičkový Spa resort
Tree of Life nabízí jak klasickou
lázeňskou terapii, tak široké spektrum regeneračních programů.
Stále vyhledávanějším je SLIM
program zaměřený na efektivní
a dlouhodobou redukci hmotnosti.
Lázně se neobejdou bez kvalitního
zázemí, proto společnost neustále

Balneo.

investuje do svého rozvoje. Od roku
1992, kdy jsou lázně opět v soukromých rukou, byla investována
do jejich modernizace a rozšiřování
téměř miliarda korun. Za poslední
rok to byla například kompletní rekonstrukce balneo provozu
slatinných lázní, rekonstrukce se
dočkala část pokojů hotelu Janeček
a Anna Marie, resort Tree of Life
nově nabízí moderní fitness zónu
s vybavením odpovídajícím nejnovějším přístupům a trendům formování postavy, lázně pro děti od léta
2018 využívají nový rehabilitační
pavilon, který významně přispěl
k většímu komfortu dětí i personálu. Další rozvojové projekty jsou
plánovány i do příštích období.

Pokoj Anna Marie.

www.belohrad.cz
www.treeoflife.cz
www.domovvitalita.cz
www.lazneprodeti.cz
Lázně Bělohrad a.s.,
Lázeňská 165,
507 81 Lázně Bělohrad
info@belohrad.cz,
tel: 493 767 000
www.prestige-media.cz | 2018
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Jan Saudek

MY LIDÉ JSME KRÁSNÍ
Foto: Josef Louda

V září vystavoval známý
fotograf Jan Saudek svá
díla v galerii Toyen, která
je součástí informačního
centra městské části Praha
3. Při této příležitosti
proběhl v místě výstavy
i další díl Žižkovských
rozhovorů. Hostem
moderátora Martina Severy
byl právě Jan Saudek.

V

yčítají mi, že moje fotky jsou
aranžované. Například ta, jak
otec drží tělíčko dítěte. On
je ovšem skutečný milující otec
a to dítě drží z lásky. A tu lásku
nejde napodobit. Ta je tam vidět.
Nakonec, nejslavnější fotografie
z konce druhé světové války, jak
nad Reichstagem vztyčují sovětskou vlajku, je aranžovaná! To bylo
sehráno až po skončení války! Je
tam však skutečná vlajka, skuteční
vojáci a skutečně rozsekaný Berlín.
Proto je ta fotka věrohodná.

Můj otec měl sedm bratří, kteří
za války zahynuli v koncentračních
táborech, on přežil dvě světové
války. Chodili jsme spolu na procházky, což já dělám dodnes,
a když jsme jednou přišli k řece, tak
jsme si svlékli šaty, dali jsme si je
na hlavu a tu řeku jsme přeplavali.
Naučil mě to, čeho se držím dodnes: že je cesta, po které musíme
jít a nesmíme se zastavit. Za to mu
velice vděčím. A ještě jedna věc.
Jednou mi před lety ve Francii
řekli, že být slavný neznamená být
bohatý. A to se mi vyplnilo, protože
teď je jedna moje bývalá přítelkyně milionářka a já jsem chudý,
i když předtím to bylo naopak.
Změnilo se to, ale změna je život.
Co znamená být slavný?
Stala se mi taková věc, předevčírem. Jeli jsme s mou přítelkyní
po dálnici, mimochodem, ona je už
stará žena, má 33 let, no, jel kolem
takový starý náklaďák, přibrzdí,

vykloní se a řidič řekne: Mistře,
žeru vaše fotografie. To je nejvíc,
co se mi může stát. Anebo když
ve Francii v Nantes přijde Japonec
a zeptá se, jestli nejsem ten a ten.
Jsem. A to je úžasné, protože je
dobré, když lidé vědí, že za těmi
fotografiemi někdo je. A to jsem já.
Možná tohle znamená být slavný.
Považujete vaše díla
za dokončená, nebo byste je
ještě dotvořil? Udělal jinak?
Já nemám dobrá díla… Jednou
jsem píchl pneumatiku a opravoval
a pak jsem šel do blízkého domku a poprosil jednu mladou dívku,
jestli bych si směl u ní umýt ruce.
A ona tam měla ve skle na nočním
stolku tu moji fotografii, jak držím
v náručí malé novorozené dítě.
Tenkrát v roce 1973 mě ještě nikdo
neznal, ani ta dívka, ale ta fotka byla
na titulce v Mladém světě a ona
si ji vystřihla a dala do rámečku.
Oslovit mladé lidi, to je nejvíc, čeho

Co kdybychom začali vaším
dětstvím? Tím „nejranějším“…
Holky se mi líbily už v pěti letech, v osmi jsem začal o sexu
uvažovat, ale dostal jsem se
k němu až v osmnácti, čili
jsem byl dlouho panic…
Počkejte, pane Saudku, tomu
se říká noční můra moderátora,
já jsem netušil, že začnete
raným sexem už od pěti let…
… od osmi!
No dobrá, ale teď povídejte všechno od začátku, ale
prosím, vynechte sex.

Jan Saudek na Olšanských hřbitovech.
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Nemohli bychom vás po vzoru
prokletých básníků zařadit
do generace prokletých fotografů?
Prokletý je můj věk. Nikdo v mých
rodinách se nedožil takto vysokého
věku. Měl jsem štěstí… Mám tříletou
dceru a ta má šedesátiletou sestru.
Takže máte svou budoucnost již
za sebou, nebo ještě před sebou?
Snažím se neohlížet, ostatně nedělám nic jiného. A usoudil jsem, že
život je krásný. Víte, spousta starých
lidí vám řekne, že to stojí za… Ne.
Život je krásný a prosím, užívejte si
ho a nenechte si svůj drahocenný
čas mařit ani tím mým povídáním.
Tak dobře, položím jinou otázku.
Jak velké náměstí by zaplnily
vaše děti? Kolik jich máte?
Nevím, je to stejné, jako když se
mého bratra ptali, kolik měl ženských. On počítal na prstech jedné
ruky: jednu, dvě, tři, čtyři, pět… set!
No, trochu tematicky skáčeme,
takže ve filmu Smoke II říká Lou
Read: „Až do 33 jsem měl kruté
dětství.“ Kdy skončilo to vaše?
Já už jsem zase v dětinském věku…

Jan Saudek u hrobu Miki Volka.

může autor dosáhnout. Pro mne
to bylo vyznamenání. Já se nepodbízím, já se snažím lidi oslovit.

na tu scénu s jeptiškami. To tam
paní režisérka Pavlásková přidala.
Byl to dobrý nápad, dobře udělala.

O slavných lidech se také točí
filmy. Myslíte, že je normální
natočit film, který oslavuje
žijící osobu? A vůbec, jaké
to je, dívat se na sebe, když
vás hraje někdo jiný? Mluvím
samozřejmě o filmu Fotograf.
No… když jsem na ten film šel, tak
jsem si v kině sedl na kraj, abych
mohl případně utéct, ale nakonec se stalo něco neuvěřitelného.
Na konci lidi vstali a celé titulky
tleskali. To jsem zažil naposled
v roce 1956 na béčkovém rakouském filmu Jaro na ledě. Byla to
blbina, ale oproti těm komunistickým filmům to tenkrát byla obrovská úleva. Ale ten můj film je věrný
záznam skutečných událostí. Až

Jak byste charakterizoval svůj styl
– škatulkování se asi nevyhneme.
No, ono jsou to sprosťárny, ale
těmto sprosťárnám, tedy lásce mezi
mužem a ženou, vděčíme všichni
za svou existenci. Darwin řekl, že
pocházíme z nějakých řas a krokodýlů a opic. Já sice nejsem žádný hluboce věřící, že bych chodil
do kostelů nebo synagog, ale ženská
je důkaz existence boží. Protože nic
tak krásného, nic tak nebezpečného,
tak nedostižného nemohlo vzniknout z nějaké protoplazmy nebo
bahna. Já těmi fotografiemi skládám
hold ženské kráse. Má výstava se
jmenuje My lidé jsme krásní. Nikdy
jsem nezveřejnil fotografii, která
by poškodila důstojnost nás lidí.
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Kdy tedy znovu začalo?
No, nevím, ale teď je nesrovnatelně lepší než to první. Nejvíc
se těším na to, až budu starý, že
nebudu muset pracovat. Já platím
alimenty na dvanáctiletého synáčka, kterého jsem viděl dvakrát
v životě. Ty alimenty jsou přesně
ve výši mé penze, to je 12 tisíc
korun. A nikdo se neptá, z čeho
vlastně žiju. No, vyžiju a žiju dost
rozmařile, ale snažím se, abych
nebyl krysa. Abych nežil na úkor
nikoho jiného. Teď mám přítelkyni,
která za mne zaplatila oběd, a já si
dělám výčitky, protože to by chlap
neměl připustit. Ale slibuji vám,
Alexandro, že příště platím já…
Jste i vynikající kreslíř.
Kdybyste pokračoval v díle
svého bratra, tak by mohly
vzniknout unikátní komiksy.
Já v tom nevynikám, ale živím
se tím. Občas někdo nějaký obraz koupí a já to prohýřím… no
teď už moc ne… ale je to výborná věc, protože u toho poslouchám spoustu dobré hudby.

Prestige Life Style

Jan Saudek v zajeti casu.

Která epocha je pro
vás zlatá doba?
Je to teď. Nikdy tato země tak
nevzkvétala, i když benzin stojí
desetkrát víc než za komunardů.
Ale když se rozhlédnete po městě
nebo po krajině, po opravených
cestách, po zeleni – cizinci říkají, že
jsme město, které má nejvíc zeleně
ze všech evropských měst, která
poznali – je to teď a nenamlouvejte si, že za komančů bylo lépe.

Jan Saudek předává cenu vítězi Ladislavu Kutilovi.

Jste konzervativní fotograf,
nebo pracujete i s mobilem
a digitálním aparátem?
Nevyhýbám se novým technologiím, ale není to ono. Ten starý
proces má velké kouzlo. Na druhou
stranu jsem před šesti lety foto-

grafoval Danu Zátopkovou a já jí
nemohl říct: Dano, já to namísto
ve vývojce vyvolal omylem v polívce, přijďte zase zítra. Stalo se
mi to. Čili mám i digitální přístroje. Nemůžu se bránit novinkám,
nemůžu přece chodit v brnění

Jsem vlastenec.
Zatímco mí
kolegové
chtějí být světoví
fotografové,
já se prohlašuji
za fotografa
českého.
Byla špína, lidi si nevěřili, uznávali jen žrádlo a říkalo se, kdo
nekrade, okrádá rodinu, a takový
ty kecy. Věřte mi, je to teď a je to
jen o tom, abychom si to udrželi,
protože nikdy nebylo v této krajině 70 let bez válčení. Já na prahu
dospělosti bych vám přál, aby tato
země vzkvétala dál. Jeden můj
americký přítel mi řekl, že tuto
zemi považuje za jednu z nejhezčích a nejmírumilovnějších na celém světě – a oni tam mají Havaj
a Aljašku a podobný pitomosti!

Jan Saudek při rozhovoru.
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Zveme
Vás
DO KRÁSNÉHO
PROSTŘEDÍ
VZDÁLENÉHO
JEN 15 KM
OD PRAHY
www.zamekberchtold.cz

Hotel zámek
Berchtold nabízí:
Dětský ráj a Sport centrum tvoří
spolu s okolní přírodou unikátní
místo pro uspořádání Vaší firemní
akce a trávení volného času.
Zámek a hotel s ubytováním
a reprezentativními
společenskými prostorami
je po celkové rekonstrukci.
Široké možnosti areálu uspokojí
firmy i rodiny. Malebná krajina,
čistý vzduch a příjemné prostředí
areálu láká celoročně desetitisíce
návštěvníků, zejména rodiny
s dětmi, firmy, školy a školky,
seniory, sportovce i filmaře…
V areálu zámku se nachází zámecký
park, který je doplněn Dětským
rájem a naučnou stezkou „Kunickou
přírodou“. Objevíte zde pohádkovou
zemi plnou skřítků, strašidýlek a víl
od známé strašidloložky Vítězslavy
Klimtové, peklo s čerty v podzemí,
perníkovou chaloupku s ježibabou,
kocoura Mikeše, mini zoo,
vzduchovou trampolínu, půjčovnu
koloběžek, dětské hřiště a muzeum.
Součástí zámeckého parku je
stálá výstava miniatur českých
hradů, zámků a dalších historicky
zajímavých objektů z celé ČR.
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nebo jezdit v kočáru. Digitální
fotografie je budoucnost. Ostatně,
i některá stará povolání a stroje
zanikly, jako zanikla některá řemesla jako kočí – teď jsou taxikáři,
výrobci brnění jsou dnes krejčí…
Máte nějaký sen, který nechcete,
aby se splnil? Jako my Češi
sníme o Blanických rytířích, že
vyjedou, až bude nejhůř, ale
fakticky to nechceme, protože
pak už by nebylo o čem snít.
Chtěl bych vidět svou nejmladší
tříletou dceru, jak se naučí plavat
a jak začne chodit do školy. Když se
mi narodí dítě, tak si vždy myslím,
že to je sen, který se mi nesplní, ale
naštěstí to není pravda. Holky mi
říkají, ale Jeníčku, to říkáte pořád,
a vždy se vám to splní. Čili mám
důvod, abych byl nejšťastnější člověk na světě, ale pořád si na něco
stěžuju, jak už to u starých lidí bývá.
Na mnoha vašich fotografiích
z exteriéru je jedno a to
samé nebe. Není to podvod
na vašich obdivovatelích?
Podívejte se na pražské pohlednice. Tam je jen několik nebí. To
aby vynikly památky, které potřebují dobré světlo. Obloha je totiž
málokdy taková, aby byla fotografie
dobrá a posloužila svému účelu,
tedy zobrazila vše v dobrém světle.
Je to ku prospěchu věci. To je snad
ještě dovoleno. A taky to je z dob
klasické fotografie. Dneska se lže
tak, že Trumpovi nasadíte hlavu
Putina a nikdo nepozná, že je to
jiné tělo. A s tím souvisí i to, že se
moc ukazuje kult mládí. Někdo
kolem 40 nebo s nadváhou se neukazuje. To je víceméně zakázané.
Lidi se přestali pohybovat ve své
přirozené kráse. A vidí se jen v nějakých mladých štíhlých tělíčkách.

Dobře vypadat
neznamená být
mladý a štíhlý.
Dobře vypadat
znamená nebýt
krysa.
A já musím říct, že vzhledem
ke svému věku si už můžu dovolit

Jan Saudek.

říkat pravdu, i když je nepříjemná. Ještě před třiceti lety jsem si
na pravdu hrál. Ostatně, Nietzsche
řekl, že pravdu nelze vymyslet.
V zahraničí jste měl
mnoho úspěchů, který si
nejvíc považujete?
Jsem jediný občan této země, který
má platinovou desku v Americe.
Mám ji za fotku, jak na ní žena vede
dvě nahý děti k řece. Tenkrát to
šlo, ale dnes je taková fotografie
v Americe považována za dětskou
pornografii. V Rusku je to ještě
horší, tam vládne pravoslaví. To
samo o sobě není zlý náboženství,
ale ti popové jsou strašní. A Putin
skáče tak, jak oni tahají za nitky.
Tam také zakázali moje fotografie.
A u nás?
Já nevím… asi vám dali nějaké zvláštní peníze za to, abyste
sem přišli… asi jste čekali, že tady
na jevišti pojdu, ale to já nemohu,
protože musím platit alimenty.
Víte, ani jedna fotografie vystavená v tomto sále nebyla udělaná
pro peníze. Pro peníze maluju,
protože to neumím. Fotografuju
nezištně, protože je to umění.
Máte vzor? Anebo co
vás inspirovalo?
Někdy na začátku 60. let jsem
viděl výstavu Lidská rodina, jejímž
kurátorem byl Edward Steichen,
významný fotograf. Ta výstava

putovala osm let po celém světě
a vidělo ji přes devět milionů lidí.
Je to doposud nejnavštěvovanější
výstava fotografií na světě. Steichen
vybíral fotky od všech významných
fotografů světa – sešlo se jich přes
dva miliony – a pomáhalo mu
sto asistentů, i když bylo uvedeno, že nebudou autorům vráceny
a nic za to nedostanou. A vznikla
z toho i objemná kniha. Pošetile
jsem si myslel, že takovou podobnou knihu taky někdy udělám. Ale
mě neovlivnil jeden fotograf. Mě
inspirovaly tisíce fotografů. A že
jsem začal fotky aranžovat, to je
proto, že nejslavnější fotka z konce druhé světové války, jak nad
Reichstagem vztyčují sovětskou
vlajku, je aranžovaná. Ta je dělaná
tři dny po skončení války, ale je
to skutečná vlajka, skuteční vojáci
a skutečně rozsekaný Berlín. Je tak
silná, jediná skutečně silná fotografie z konce války. To jen abyste mi
nevyčítali, že moje fotky jsou aranžované. Ano – ale dá se jim věřit.
Jako ta fotografie, co měla na stolku ta dívka, když jsem píchl pneumatiku. Ten otec to dítě skutečně
drží s lásky. To nelze napodobit.
Musí to být skutečný otec, jeho
dítě a skutečná láska. Takže jsem
nelhal, i když jsem to aranžoval.
Jaká je vaše nejmilejší fotka?
Není to dívka ani krajina, ale pes
bezdomovce. „Pane Saudek, vyfoťte
mi psa.“ No tak jsem to udělal.
www.prestige-media.cz | 2018
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GOURMET HOTEL & RESTAURANT

Villa Patriot P
v Mariánských Lázních

římo v centru města nedaleko lázeňské kolonády stojí vila
ve stylu staré dobré Anglie, kterou
nechal postavit v roce 1860 jeden
z prvních starostů – August Herzig.
V této historické budově najdete
kulinářskou perlu s názvem Gourmet
Hotel & Restaurant VILLA PATRIOT.
Jak již sám název napovídá, je to
místo, kde si každý milovník kvalitního jídla a pití přijde na své. Malý
hotel a gurmánská restaurace jdou
ruku v ruce, přesto každý zvlášť.
Hotel je velmi navštěvovaný nejen
milovníky dobré gastronomie, ale
i turisty, kteří mají zájem o soukromý
pobyt v příjemném prostředí, a zároveň hosty, kteří chtějí poznat Mariánské Lázně trochu jinak. Služby, které
nenabízíme přímo v hotelu, zprostředkováváme u těch nejlepších v okolí.
Gourmet Hotel & Restaurant VILLA
PATRIOT je velmi oblíbený jako malý
business hotel. Obchodníci zde najdou skvělé zázemí pro svou práci.
Restaurace je otevřená po celý
den od 11:00 do 23:00 hodin.
Kdyby August Herzig věděl, že staví
vilu, která bude významným místem
setkávání osobností až do dnešního dne, měl by určitě radost.
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Oslavy 100 let
VZNIKU
ČESKÉ
STÁTNOSTI NA HLUBOKÉ
Prezentací děl současných
renomovaných výtvarníků
ve výstavních prostorách
zrekonstruovaného objektu
přispívá galerie k obohacení
kulturního života města
Hluboká nad Vltavou
s ambicí stát se vyhledávaným
kulturním stánkem,
přitahujícím pozornost
uměnímilovné veřejnosti.

V

rámci oslav 100 let vzniku
české státnosti uspořádala Galerie Knížecí dvůr
v Hluboké nad Vltavou výstavu
akademické sochařky-keramičky Marty Taberyové a akademické malířky Marty Tabery.

MARTA TABERYOVÁ
Žije a pracuje v Praze. V roce
1954 absolvovala Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. Otto Eckerta a Stanislava Ulmanna.
Ve své profesionální výtvarné
činnosti se věnuje nástěnným
keramickým obrazům a realizacím
nástěnných reliéfů do architektury. Uspořádala řadu samostatných
výstav a zúčastnila se nespočtu kolektivních výstav. Za svoji tvorbu získala významná uznání a ocenění jak
doma, tak i v zahraničí. Dílo Marty
Taberyové je rovněž zastoupeno
v mnoha domácích a zahraničních
významných institucích a galeriích.
Její realizace jsou umístěny například v pražském Metru (stanice
Smíchovské nádraží), ve Stavovském divadle „Po představení“,
dále v Německu (Frankfurt nad
Mohanem), v Essenu anebo v Bad
Koenigsteinu, ve Velké Británii
v Cardiffu nebo v USA v Nashville.

Keramické obrazy vznikají pomocí
bravurně zvládnuté kresby a technologie, právě tak jako sochařské
modelace. Hravě působící, přesto
náročný proces je dále propojen
s erudovanými, léta studovanými barevnými glazurami, jejichž
povrch oživuje pečlivá podmalba
a struktura. Reliéfy jsou komponovány do dvou až tří perspektivních plánů, kterými nás autorka
uvádí do světa pozitivních lyrických obzorů naší existence.
Marta Taberyová patří k předním
osobnostem výtvarného umění.
Její dílo vždy působí na návštěvníky
výstav jako velké pohlazení po duši.

Starosta Hluboké a senátor ing. Tomáš Jirsa
a Marta Tabery.

Starosta Hluboké a senátor ing. Tomáš Jirsa
a Marta Taberyová.

MARTA TABERY
Žije a pracuje v Praze. V roce 1983
absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. Zdeny Bauerové. Ve své
profesionální výtvarné činnosti
se věnuje malbě, ilustraci, kresbě
a počítačové grafice s tematikou
odívání, ale i událostí ovlivňujících
společenské dění. Po absolutoriu
působila řadu let v zahraničí. Uspořádala mnoho samostatných výstav
a zúčastnila se výstav kolektivních.
Na počátku své tvorby se zabývala
módní kresbou a malbou s módní
tematikou, disciplínou dnes nejen
neuznávanou, ale často i opomíjenou. Publikum považuje módní
kresbu jen za jakousi přípravu pro
další výtvarné ztvárnění materiálu,
a tím vlastně i za součást výrobního
procesu. Proti proměnné oděvní
tvorbě, ve které módní novinky
z obvyklých dvou ročních období
dávají rychle zapomenout trendům
časů minulých, uplatňují obrazy
s oděvními náměty každodenní vliv
na diváka. Představují nejen výpověď o osobitém projevu, ale i snahu
o zachycení pomíjivého okamžiku
nálady, umocněné barvou a vyjádřením materiálu. Snadnost a zdán-

Tvorba Marty Taberyové.

livá lehkost bytí v módní kresbě
přitom podléhá složitému diktátu.
Nadnesené linie jsou prezentovány
ustáleně předpisem protažených
linií se zdůrazněním střihového
řešení. Tím barevné a materiálové kompozice v celém formátu
doplňují pohled na kulturu odívání.
Přístup k nezvyklým barevným
kombinacím a láska k materiálovým detailům se projevují
i v další poloze autorčiny tvorby,
týkající se společenského dění
a cestování. Inspirací jsou jí pocity a zážitky z nesčetných cest
po Středozemí, Asii a Karibiku.
www.prestige-media.cz | 2018
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Hotel Hvězda v Mariánských Lázních měl již
v roce 1905 na svou dobu luxusní vybavení –

Health
Spa Resort
Hvězda****
LÉČEBNÉ LÁZNĚ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a.s.

www.marienbad.cz

ústřední topení, výtahy, moderní koupelny, pokoje
s anglickými WC a telefon. Častým návštěvníkem
hotelu býval např. anglický král Edward VII., který
tu pořádal hostiny.
Podobný luxus v moderním pojetí na vás čeká
i dnes – renovované pokoje Premium s antialergickou podlahou, nadstandardně vybavenou koupelnou s walk-in-shower, podsvíceným zrcadlem,
soﬁstikovanou toaletou, televizí, telefonem, Wiﬁ
internetem, USB, sejfem, minibarem, rychlovarným setem na kávu a čaj, žehlicím setem, fénem,
županem a froté pantoﬂemi. Pokoje na jižní stranu jsou klimatizované.
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Hotel Hvězda

MÁ NOVÉ POKOJE – PREMIUM
Léčivé prameny a odborná
péče lákají k pobytu
v Mariánských Lázních
po celý rok. Letos se budou
moci jejich návštěvníci
také ubytovat v nově
zrekonstruovaných pokojích
Premium hotelového
komplexu Health Spa Resort
Hvězda **** Superior.

L

ázeňský resort Hvězda patří
do skupiny hotelů specializujících se na lázeňství – Léčebné lázně Mariánské Lázně.
Může se pochlubit nejen největším
lázeňským bazénem mezi hotely společnosti, ale i nádhernou
budovou z roku 1905, jednou
z nejkrásnějších ve městě. Ideální poloha v centru Mariánských
Lázní přímo na Goethově náměstí
vybízí k příjemným procházkám
za blízkými prameny i do okolní přírody. Také známá lázeňská
kolonáda a zpívající fontána jsou
od hotelu vzdáleny jen pár kroků.

Hosté v „prémiových“ pokojích
nebudou jen obklopeni novým
designem a moderními technologiemi, čekají na ně rovněž komfortnější postele a prvotřídní matrace.
Nejvíce je současný interiérový
styl znát v koupelnách. Prim zde
hrají současné obklady, dřevo a bílá
barva umyvadel a WC s bidetovou
sprchou. K dispozici je rovněž prosklený sprchový kout nebo vana.
Nově renovované pokoje jsou
zvláště vhodné pro alergické osoby
a jsou velmi komfortně vybaveny.
Nechybí televize, telefon, wi-fi

internet, USB, minibar, rychlovarný
set na kávu a čaj, sejf, fén, župan,
froté pantofle, žehlicí set. Navíc je
v pokojích PREMIUM směrovaných
na jih k dispozici také klimatizace.
Okouzlující Hotel Hvězda získal
v nově pojatých pokojích atraktivní posilu ve své bohaté nabídce ubytování. Jeho hosté si tak
mohou užít moderní luxus a zároveň nerušeně vnímat zdobnou
architekturu lázní a nechat na sebe
působit jejich uzdravující účinky.
www.marienbad.cz

Resort Hvězda – bazén.

Celý „hvězdný“ resort se může
pochlubit až 237 pokoji (105
pokojů ve Hvězdě, 85 pokojů
v Imperialu, 47 pokojů v Neapoli) kategorie Komfort, Superior,
Superior Plus, Junior Suite, Suite a apartmá. Nově jsou tu však
dostupné pokoje PREMIUM.
Lázeňský styl se v nich propojil
s moderním pojetím hotelového
ubytování. Jednotlivé interiéry
zároveň citlivě respektují unikátnost
historického hotelu Hvězda a dodávají mu nevšední esprit. Pokoje
jsou vzdušné a světlé a každý z nich
je jinak řešený. Díky tmavšímu nábytku a elegantní tapetě za pelestí
získaly také lákavý punc elegance.

Pokoj Premium.
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Sdílíme nejlepší praxi

V OBLASTI
FINANČNÍHO ŘÍZENÍ…
Neustále usměvavý
a vstřícně naladěný
prezident Klubu finančních
ředitelů Dean Brabec
je nepřehlédnutelnou
osobností společenských
akcí, na nichž se v průběhu
roku potkáváme. Při
jedné z nich jsem se s ním
dal do řeči právě o Klubu
finančních ředitelů, či
chcete-li CFO clubu.
Co vás k založení
klubu inspirovalo?
Na prahu nového tisíciletí jsem
pracoval pro poradenskou společnost KPMG, která se věnuje
oblasti finančního managementu.
Realizace projektů mě přivedla
jak do Prahy, tak i do dalších míst
v Čechách. Denně jsem se potkával v praxi s finančními řediteli
a jejich nejbližšími spolupracovníky, kteří si v nových ekonomických
podmínkách nebyli jistí, podle jakých zásad postupovat. Nad konkrétními příklady jsme diskutovali
o plánování, od strategického až
po operativní, o ﬁlozoﬁi a systému
řízení, od vrcholových měřítek až
po dílčí ukazatele nákladových
středisek, o systému vyhodnocování odchylek a opatření směřujících ke zlepšení výkonnosti,
a konečně také o systému zakázek
a kalkulací. Časem jsem si začal
uvědomovat, že v těchto diskusích nad konkrétními problémy
z praxe docházíme k závěrům
obecně platným a aplikovatelným i v jiných případech. Výměna zkušeností a sdílení nejlepší
praxe byla v té době pro ﬁnanční
34
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ředitele tabu a koneckonců k ní
chyběla i vhodná platforma.
A tak jste založil CFO club.
Nebo tomu bylo jinak?
Ne hned. Mojí vizí se stalo vytvoření a propojení komunity
ﬁnančních ředitelů na základě
jejich společných zájmů, ať už
profesních nebo osobních. A tak
jsem se v roce 2005, hned po nástupu do společnosti Arthur D.
Little, rozhodl uspořádat první
úzce specializovanou konferenci
s názvem Excellence in Finance
věnovanou výzvám ﬁnančních
ředitelů, nástrojům ﬁnančního
řízení, řízení intelektuálního kapitálu, Balanced Scorecard (BSC)
a měření výkonnosti ﬁrmy. Její
úspěch i mě samotného překvapil.
Pokračoval jste tedy v pořádání
obdobných konferencí dál?
Pro její pokračování jsem pak
v roce 2006 zvolil komfortnější klubovou podobu založenou
na dlouhodobých osobních vztazích, která je interaktivní a přináší
více synergií. Uvědomoval jsem
si, že takový klub nelze vytvořit
bez osobností. Proto jsem oslovil
například pana Martina Hermana, který byl v té době ﬁnančním
ředitelem RWE, dále pana Cíglera, který byl členem představenstva Sazky, pana Barabase,
člena představenstva UniCredit
Bank, pak také například pana
Brávka z České spořitelny, kteří utvořili první reprezentativní
Radu klubu. Její složení se od té
doby několikrát obměnilo, ale
vždy v ní byli zastoupeni ti nejlepší ﬁnanční ředitelé z ČR, kteří
pracovali v českých i zahraničních
ﬁrmách. Klubu jsme do vínku
dali krédo: „Sdílíme nejlepší praxi
v oblasti ﬁnančního řízení…“

Jakým způsobem toto
klubové krédo naplňujete?
Aktivity klubu se od jeho založení přirozenou cestou postupně
rozrostly. Základem jsou diskusní
večery nebo pracovní snídaně,
při nichž jsme přivítali už více než
400 významných hostů z oblasti
podnikání, politiky nebo státních
institucí. Nejsou to ale jenom
představitelé takových institucí,
jako je vláda a ministerstva, ČNB,
Svaz průmyslu a dopravy nebo
Hospodářská komora, ale třeba i osobnosti z oblasti kultury
a sportu. Také klubové aktivity
se postupně začaly přenášet
z uzavřených sálů do volného
prostoru. Pořádáme například
golfový turnaj nebo nejnověji třeba i vyjížďky na kolech. Při
manažerských sportovních hrách
jsme měli možnost poznat vývoj
kariéry hokejistů Patrika Hertla
a Jaromíra Jágra. Série těchto
setkání každoročně končí vánočním setkáním tradičně ve spolupráci s innogy, dříve RWE.
To je obdivuhodné množství
aktivit. Určitě jsou však některé,
které mezi nimi vynikají.
Klub finančních ředitelů má mezi
svými aktivitami dvě vlajkové lodě.
Jednou je každoroční výroční
konference Excellence in Finance,
která odkazuje na prvotní impulz
k založení klubu. Druhou je volba
a udělení prestižní ceny „Finanční
ředitel roku“ za mimořádný počin
v oblasti ﬁnančního řízení. Zásluhou toho, že náš klub existuje
už tak dlouho, mohla Rada klubu
rozhodnout i o udělení prestižní
ceny k desátému výročí existence
klubu „Finanční ředitel desetiletí“.
Vítězem zvolila Martina Nováka,
ﬁnančního ředitele skupiny ČEZ,
který se v minulosti umístil na prv-
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ním místě (2011) a v roce 2009
na místě druhém. Mladým nebo
začínajícím manažerům v oblasti
finančního řízení je pak určena
cena „Talent roku“. Těmito cenami
chceme poděkovat za náročnou
a zodpovědnou práci a ukázat i to, že svět ﬁnancí není jen
světem nudných čísel a účetnictví, ale že je to svět lidí, kteří mají
velký smysl pro zodpovědnost
a často řeší úkoly i mimo oblast
tradičního ﬁnančního řízení.

Prezident klubu pan Dean Brabec v roli moderátora jednoho z tradičních Vánoční setkání
pod záštitou společnosti innogy..

Děkujeme za rozhovor.

Dean Brabec, prezident klubu.

Vyhlášení Finančního ředitele roku 2017, zleva: pánové Juraj Strieženec, Dean Brabec,
Radek Hovorka, Jiří Ponrt.

Diskusní setkání mají pohodovou atmosféru, tentokrát byla tématem
„Strategie letecké dopravy v ČR“.
Executive breakfast ve spolupráci
se společností Arthur D. Little s.r.o.

Výroční konference Excellence in Finance
Zbyněk Frolík, Jiří Kunert.

CFO sportovní manažerské hry patří k tradičním letním aktivitám klubu.
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Dovolená jinak
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U nás si vybere každý!
Nabízíme vám lodní zájezdy po Středomoří, Karibiku,
Asii a do všech ostatních destinací, které jste si kdy
přáli navštívit.

Nechte se hýčkat

Plavba luxusní lodí ideálně kombinuje všechny výhody
pobytového i poznávacího zájezdu. Během relativně
krátké doby můžete navštívit několik zemí, míst, a zavazadla si přitom stačí zabalit a vybalit pouze jednou.
Vaše věci zůstávají pěkně v bezpečí vaší komfortní
kajuty a vy můžete objevovat kouzlo proslulých přístavů
celého světa. Seznámíte se se zajímavou kulturou,
ochutnáte exotickou kuchyni, potkáte nové přátele.
Naše plavby jsou rozděleny na lodní zájezdy neboli
cruises a expediční plavby. S námi poznáte krásu nejen
velkých honosných lodí plujících po všech mořích světa,
které pojmou až 4 000 klientů, ale také malé luxusní
lodě pro maximálně 100 cestujících, tyto plavby jsou
pojaty jako expediční, kdy máte šanci navštívit ta nejzajímavější místa na naší planetě – Galapágy, Aljašku,
Havajské ostrovy…

Proč si pro svou dovolenou vybrat právě nás?

Jsme zde pro VÁS, proto k vám, našim klientům, přistupujeme individuálně a vždy se snažíme najít nejoptimálnější plavbu, abyste byli spokojeni a vaše dovolená
byla taková, jakou si ji přejete mít. Plavby na luxusních
lodích si získávají stále větší oblibu, právě pro svoji:

Výjimečnost

Jakmile vstoupíte na palubu, je o vás dokonale postaráno a vy si můžete vychutnávat svoji cestu. Žádným
jiným způsobem byste nemohli tak pohodlně navštívit
tolik zemí.

Rozmanitost

Jen na vás záleží, jak svou plavbu prožijete. Sami si
určíte tempo, jakým se vaše dovolená bude ubírat. Na
lodi samotné i v jednotlivých přístavech najdete dost
příležitostí k aktivitě i k odpočinku.

Velkorysost

V ceně zájezdu je ubytování v luxusním prostředí, stravování na nejvyšší úrovni, zábavné programy pro vás
i vaše děti a samozřejmě to nejdůležitější – poznání
cizích zemí, exotika i vzrušující plavba po moři.

Radost

Plavba luxusní lodí je fantastická možnost, jak strávit
báječný čas s těmi, které máte rádi.

Praktičnost

Přestože cestujete třeba přes půl zeměkoule, vybalit
a zabalit stačí pouze jednou.

Cestovní kancelář | Moskevská 450/38
101 00 Praha 10 | Tel.: +420 602 641 058
Kompletní nabídku našich plaveb a zájezdů naleznete na:

www.cruiseplus.cz
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ŠPERKŮ A LUXUSNÍCH HODINEK
MÁ UŽ 25 LET JMÉNO BENY

BENY slaví v tomto roce čtvrt století na českém
trhu. Prosperující rodinná společnost za tu
dobu rozšířila nabídku šperků a diamantů
o zastoupení světově proslulých značek hodinek.

P

rodává je už na třech vyhlášených adresách v centru Prahy a nabízí nejen nadstandardní služby, ale i vlastní výrobu
šperků a rychlý servis výrobků všech prodávaných značek.

Šperkařské umění vždy vyžadovalo talent a zkušenosti. V rodině
Topalli, které zlatnictví BENY patří, najdeme obojí. V roce 1976 jej
v Chorvatsku v překrásném prostředí istrijské Rovinje založil Tunë
Topalli. Své zkušenosti z výroby, zpracování šperků i obchodu
s diamanty pak předal synovi Zefovi Topallimu. Ten rodinnou firmu,
která od roku 1996 působí pod značkou BENY, značně rozšířil.
Na český trh vstoupila rodina Topalli v roce 1992 a okamžitě vzbudila svou nabídkou jedinečných luxusních šperků velký zájem zákazníků. Od roku 1993 působí na Václavském náměstí 52, Praha 1, kde nad prodejnou sídlí také dílna, v níž
vznikají originální šperky vlastní značky BENY a provádějí
se také servisní opravy. V současnosti najdeme klenotnictví BENY už na třech prestižních pražských adresách, vedle Václavského náměstí také v Pařížské 8 a v Karlově 18.
Doménou rodinné firmy, kterou dnes vede vnuk zakladatele Arben
Topalli, jsou luxusní šperky a hodinky. Specializuje se však také
na prodej investičních diamantů a nabízí i natahovače hodinek
Buben & Zörweg. Vše vyniká prvotřídní kvalitou a vzhledem.

Beny Pařížská ulice, Praha.

Nejvýraznějším praktickým zdobným doplňkem mužů i žen
jsou v moderní době stále ještě náramkové hodinky. Jednotlivá klenotnictví BENY jsou doslova výstavní síní jejich prestižních značek, mezi nimiž najdeme Parmigiani, Chopard, Zenith,
Franck Muller, Mont Blanc, Corum, Baume Mercier, CVSTOS, Tag
Heuer, Longines, Bell & Ross, Perrelet, Maurice Lacroix a Frederique Constant. Zcela exkluzivně zastupuje v Praze Klenotnictví BENY značky Parmigiani, CVSTOS, Corum a Arnold&Son.
Obdivuhodná je však vedle hodinek i nabídka nádherných
šperků vysoké kvality. Mezi skvosty vyhlášených výrobců,
jako jsou např. Crivelli, Magerit, Zancan a Marco Bicego, doslova září šperky, které rodina Topalli vyrábí ve vlastní dílně
na Václavském náměstí pod značkou BENY. Jejich dokonalé zpracování a okouzlující design zaujme na první pohled.

Beny Václavské náměstí, Praha.

Maximální orientaci na zákazníka prokazuje rodina Topalli i tím, že
ve svých klenotnictvích poskytuje dokonalý servis pro všechny značky šperků a hodinek, které zastupuje. Výměnu baterií, čištění a základní opravy provádějí zkušení odborníci přímo v prodejnách BENY.
U složitějších zásahů jsou v kontaktu přímo se samotnými výrobci.
To vše s garancí rychlého jednání a privilegovaného zacházení.
Klenotnictví BENY může v současnosti slavit úspěšné čtvrtstoletí
na českém trhu hlavně díky zásadám, kterých se drží od svého vzniku. Rozvíjí odkaz silné rodinné tradice a neustále dbá na vysokou
odbornost a individuální přístup k zákazníkům, kterým se snaží nabízet široké portfolio vždy prvotřídních značek šperků a hodinek.
www.beny.cz

Beny dílna.
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