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Pod hladinou,
i tak lze pomáhat…
Článek najdete na str. 3–5.

&
Mořský kolagen | Doplněk stravy | 100% čistý bez přísad

Because collagen
connects the world

Protože kolagen
spojuje svět

two brands
dvě značky

one effect
jeden účinek

Inca Collagen s.r.o.
Zborovská 906/11
61600 Brno
Czech Republic

Inca Collagen s.r.o.
Zborovská 906/11
61600 Brno
Czech Republic

www.helissacollagen.com

www.incacollagen.cz

Okouzlující ženy
nafotily unikátní kalendář
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Pod hladinou, tak se
jmenuje nový kalendář
obecně prospěšné společnosti
WOMEN FOR WOMEN,
který nafotila uznávaná
fotografka Lucie Drlíková.
Modelkami, které se
odvážně ponořily pod
hladinu, byly známé
české osobnosti.

N

ěkolik vteřin zadržovat pod
vodou dech, a ještě u toho
vypadat skvěle. Této výzvě
se postavilo třináct inspirativních
českých žen. Výsledkem je kalendář plný krásných fotografií
vyfocených pod vodní hladinou.
Výtěžek z prodeje kalendáře bude
kompletně využitý na podporu
projektů, které W4W realizuje pro
samoživitele a jejich děti. „Nápad na celý kalendář vznikl velmi
spontánně ve spolupráci s Ivanou

Lucie
Drlíková
Autorkou kalendáře
Pod hladinou 2020
je fotografka Lucie
Drlíková, která
se specializuje
na výtvarnou
podvodní fotografii.
Je držitelkou
mnoha významných
mezinárodních
ocenění v oblasti
Underwater fine
art fotografie.
Lucie miluje vodu,
oceány a potápění.
Po působení
v korporátní sféře,
pobytech na Novém
Zélandu, v Rusku,
Rakousku a USA se
posledních sedm
let se naplno věnuje
focení pod vodou
a usadila se v Praze.
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Tykač a její organizací WOMEN
FOR WOMEN. Bylo mi ctí, že mi
před objektivem mohlo stát několik úžasných žen,“ sděluje autorka fotografií Lucie Drlíková.
Pod vodní hladinou pózovalo
Lucii Drlíkové třináct odvážných
a krásných žen Česka: Bára Nesvadbová, Simona Krainová, Nela
Boudová, Lucie Vondráčková,
Ester Geislerová, Ivana Jirešová, Patricie Solaříková-Pagáčová, Michaela Tomešová, Vlastina
Kounická Svátková, Marta Jandová,
Klára Jelínková, Věra Komárová
a Ivana Tykač na titulní straně.
Obecně prospěšná společnost
WOMEN FOR WOMEN byla založena v roce 2012 a od té doby se
soustředí na pomoc s dostupným
bydlením, psychologické a terapeutické služby pro rodiče i děti,
odborné právní poradenství a zastupování, znovunalezení finanční
stability a upevnění sebevědomí.
Právě tyto aktivity podpoří výtěžek

z prodeje kalendáře. „Díky dvanácti okouzlujícím ženám, které vše
nafotily bez nároku na honorář,
mohlo vzniknout nádherné mistrovské dílo, jako je kalendář Pod
hladinou. Život totiž může občas
připomínat rozbouřené moře.
Proto se naše organizace snaží
klienty naučit plavat, aby už pro
svůj život nepotřebovali záchranný
kruh,“ přibližuje myšlenku kalendáře podnikatelka, filantropka, spoluzakladatelka a ředitelka Women
for Women paní Ivana Tykač, která
vystupuje na titulní fotografii.
Velký dík patří všem lidem, kteří
se bez nároku na honorář podíleli na tvorbě fotografií. Podpořit
projekty, které pomáhají samoživitelům, můžete i vy zakoupením
historicky prvního kalendáře Pod
hladinou. Objednat si jej můžete
na www.women-for women.cz/
kalendar2020. Kalendář se prodává za 850Kč a jeho celý výtěžek bude použit na podporu
samoživitelů a jejich dětí.
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Napište Ježíškovi
o jazykový kurz
v zahraničí
Doručen bude v luxusním
balení přímo pod stromeček!

Veselé Vánoce
přeje tým EF

www.ef.com/jezisek

I N T E R N AT I O N A L
LANGUAGE
CAMPUSES

Václavské nám. 2
110 00 Praha 1
tel.: 296 333 810
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Znovuzrození

alpského orla
Moderní, rafinovaná
a energická, taková je
nová kolekce hodinek
Alpine Eagle firmy
Chopard, švýcarského
mistra ve výrobě hodinek.

N

ejmodernější reinterpretaci
St. Moritze, prvních hodinek vytvořených v roce
1980 Karlem-Friedrichem Scheufelem, naleznete v Praze jen
v klenotnictví BENY v Pařížské 8.
Při tvorbě Alpine Eagle se Karl-Friedrich Scheufele, nyní spolupředseda Chopardu, inspiroval
nejen svou vášní pro alpský masiv,
ale i vznešenou důstojností orla,
který Alpám vládne. Hodinky jsou
vyrobeny z exkluzivního, ultra
odolného a světlo odrážejícího kovu s názvem Lucent Steel
A223. V přesném rytmickém
pohybu je udržuje certifikovaný Chopardův chronometr.
Hodinky Alpine Eagle jsou odrazem
etického postoje firmy Chopard
k ochraně životního prostředí
v Alpách prostřednictvím nadace
Eagle Wings Foundation, kterou
Karl-Friedrich Scheufele zakládal. Hodinky jsou proto věnovány
současným „orlům“, ctižádostivým
mužům, kteří s úspěchem zdolávají
svůj každodenní život a jejichž vize
inspirují a povznášejí. Hrdinům, kteří s odhodláním čelí výzvám zítřka
a jsou si plně vědomi důležitosti
ochrany životního prostředí. Hodinky Alpine Eagle jsou jak v pánském, tak dámském provedení.
www.hodinky-beny.cz
BENY, PAŘÍŽSKÁ 8, PRAHA 1
www.prestige-media.cz | 2019
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Alchymist Luxury Group je synonymem pro luxusní pražské butikové hotely. V Praze naleznete
čtyři pod tímto jménem a značkou, včetně dvou restaurací San Carlo, které nabízí autentickou
neapolskou kuchyni a české Baráčnické rychty, známé malostranské restaurace, jejichž tradice sahá
do počátku minulého století.

ALCHYMIST LUXURY GROUP

Nejen pohádkové pobyty
Skutečným klenotem
v koruně Alchymist
Luxury Group je Alchymist
Grand Hotel and Spa,
který sídlí v původním
Domě U Ježíška, jehož
historie se odvíjí již od roku
1517. Hotel disponuje
46 luxusními pokoji
a apartmány, ve kterých
najdete veškeré pohodlí,
a zážitek umocní atmosféra
barokního paláce. Do hotelu
mohou zavítat i hosté,
kteří vyhledávají unikátní
místo pro odpočinek nebo
gastronomické speciality.

Alchymist Suite.

E

csotica Spa nabízí široký výběr
procedur a masáží, relaxaci si
můžete dopřát v Klubu Zdraví
s bazénem či saunou v gotických
sklepeních. Rituály si lze vychutnat
formou odpočinku v sedmi místnostech, z nichž každá je určena pro
specifickou proceduru. Páry mohou
využít pohodlí společné místnosti a
oddat se tak relaxaci v jedinečném
prostředí. Lázně jsou dekorovány
v indonéském stylu a profesionální péči zajišťují terapeutky z Bali.
Pro milovníky kulinářských zážitků je zde Aquarius Restaurant,
perfektní místo pro romantickou
večeři ve dvou nebo setkání přátel.
V menu najdete pokrmy ovlivněné italským temperamentem pana

Café Barocco Veneziano.

Terapeutická místnost v Ecsotica Spa.

Krevetové trio - Silvestrovské menu.

Uzený halibut s tradičním bramborovým
salátem - Vánoční menu.

www.prestige-media.cz | 2019

9

Prestige Life Style
majitele, speciality kombinující
francouzskou i českou kuchyni
pod vedením šéfkuchaře Františka
Mizerovského. To vše jen několik
kroků od Karlova mostu, v samém
srdci Malé Strany. Nejen v letních
měsících si lze vychutnat oběd či
večeři, nebo jen kávu či sklenku
vína v prostředí skrytého nádvoří,
v létě s dech beroucí květinovou
oázou, v zimě atmosféru umocňuje
vánoční výzdoba v popředí s unikátním betlémem pana majitele.
Pro milovníky komorního prostředí
je zde Café Barocco Veneziano,
skvělé místo pro posezení například u šálku horké čokolády.
V kavárně si můžete vybrat z široké
škály našich domácích Alchymist pralinek, které hosté nachází
každý večer i na svém polštáři.

ním výběru, jsou šneci. Překvapivě
původně tradiční pokrm, oblíbená
lahůdka za první republiky. Oživujeme tuto starou tradici v kombinaci
s tím nejlepším, co nabízí moderní
kulinářské umění našeho týmu.

spojená s hotelem zahradou, která
rozšířila služby o prostorný unikátní
sál Prague Hall a českou restauraci.
Tato budova je neodmyslitelně spjatá s malostranskou historií a kultu-

Nejnovější součástí Alchymist Luxury Group se stala Baráčnická rychta,

Stálé menu restaurace doplňují
i sezonní tematické nabídky jako
houbové či dýňové menu a nyní
bude brzy aktuální vánoční a silvestrovské menu. Specialitou,
kterou naleznete v našem vánočAquarius restaurant.

Aquarius restaurant.

Výhled na chrám sv. Mikuláše.

Silvestr v Aquarius Restaurant.

Lobby area.

Biskupský chlebíček s vanilkou - Vánoční
menu.
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Créme brulée z vaječného likéru - Vánoční
menu.

Relaxační zóna v Ecsotica Spa.

Prestige Life Style
rou. V restauraci se podávají tradiční
české pokrmy a k nim samozřejmě
pivo jako křen. Sál s kapacitou až
pro 200 osob byl kompletně zrekonstruován a nově otevřen v květnu letošního roku pro pořádání akcí
a událostí nejrůznějšího zaměření
od svateb až po korporátní setkání
či společenské akce. Je dekorován originálními tapetami, které
znázorňují starobylou Prahu.

Tip na balíček

Pohádkové odpoledne
v Alchymistu
Jen několik kroků od Pražského hradu a Karlova mostu, v samém
srdci Malé Strany, kde se nachází Alchymist Grand Hotel & Spa,
vstupte a vychutnejte si čarovnou atmosféru tohoto jedinečného
prostředí. Vaše pohádkové odpoledne může začít…

Balíček obsahuje:
•
•
•
•

•
•
•
Klub Zdraví v Ecsotica Spa.

Skleničku Alchymist sektu s čerstvou jahodou na uvítanou
Osvěžující exotické ovoce
Zapůjčení nadýchaných županů a osušek
Hodinovou relaxaci v Ecsotica Klubu Zdraví,
v unikátním gotickém sklepení s bazénem osvětleným
křišťálovým lustrem, saunou a posilovnou
90minutovou masáž dle Vašeho výběru
od profesionálních a zkušených terapeutek
Šálek čaje ze speciální wellness kolekce
Tříchodové menu dle vlastního výběru připravené šéfkuchařem
Františkem Mizerovským včetně vína doporučeného naším
someliérem, minerální vody a kávy nebo čaje v Aquarius restauraci

Více na www.alchymisthotel.com

Ecsotica Spa.

Lobby area.

Aquarius restaurant.

Ecsotica Spa.

Vánoce v Alchymist Grand Hotel and Spa.

Silvestr v Aquarius Restaurant.

www.prestige-media.cz | 2019
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KARITOL

krém pro rychlou úlevu od bolesti zad, kolen, nohou, svalů a šlach
působí jen na postiženém místě
nedráždí žaludek
nezatěžuje játra ani mozek

Karitol lze zakoupit ve 100 ml a 500 ml balení na www.medinatur.cz nebo v lékárnách na území České republiky.
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem České republiky a je povolena distribuce po celé Evropské unii.

Lázně,
Prestige Life Style

do kterých
se budete
rádi vracet

V letošním tištěném magazínu PRESTIGE clubs jsme přestavili
ředitele Lázní BECHYNĚ Ing. Miloslava Kožnara jako muže
„velkého světa“, který se do Bechyně ze svých dalekých cest nejen
rád vracel, ale našel zde svůj nový domov a nové poslání, které ho
zcela naplňuje a kterému věnuje většinu svého času. A na celkové
atmosféře a prostředí lázní v nádherné přírodní lokalitě je to znát…

Z

náte lázeňské areály, kde
se můžete projít parkem
po upravených cestách jako
„švihák lázeňský“ či dáma v lodičkách a s kabelku v ruce? Tak na to
v Bechyni můžete zapomenout.
Scenerie navazující na příjemnou
terasu s občerstvením mi v krásném slunečném odpoledni připomněla „Snídani v trávě“, a protože
jsem zde byla jen na pracovní
návštěvě, skoro jsem lázeňským
hostům záviděla… Místo cedulek „Vstup na trávník zakázán“
měli k dispozici přenosná lehátka, na kterých se mohli uvelebit
v přírodním parku s malebným
stylovým altánkem před lázeňskou terasou, kam si mohli odnést
i báječné dorty, naparáděné poháry
a různé další dobroty, osvěžující
nápoje a opravdu skvělou kávu.
A to není vše. K dispozici jsou
pro mimořádnou péči o klienty
i speciální nabídky – např. masážní a relaxační produkty skvělých
značek KARITOL a Le Chaton.

Ing. Miloslav Kožnar
V čem se lišíte od vašeho
image pro veřejnost?
Image pro veřejnost – otevřený, bezstarostný, komunikativní,
v zaměstnání kritický, direktivní,
transparentní. V soukromí romantický filozof, vizionář, hloubavý a někdy naivní. S ohledem
na současnou společnost, která
je značně rozevlátá, nedemokratická a až anarchistická, netolerantní a někdy až hloupá, je
velice složité hledat společenský
dialog bez skrytých názorů.
Existuje nějaký společenský
zvyk, kterému se absolutně
nehodláte podřídit?
Odpověď je prostá: stádovitost a uniformita.

A tak jsem si dovolila pana ředitele,
který nápady na realizaci nových
projektů pro rozšíření lázní i služeb přímo srší, požádat o odpověď
ještě na pár otázek. Názory výjimečných lidí jsou vždy zajímavé…
A vám, čtenářům, mohu návštěvu
Lázní BECHYNĚ vřele doporučit.

Když otevřete noviny, kterou
rubriku si přečtete nejdříve?
Politické komentáře a fejetony.
Měl jste někdy pocit, že jste
si měl vybrat jiné povolání?
Zcela jistě měl, ale vším, čím
jsem byl, jsem byl rád. Co
jsem neměl a nemám rád, je
uniforma a branná moc.
www.prestige-media.cz | 2019

13

Prestige Life Style
Když jste začínal svoji kariéru,
co vám připadalo nejobtížnější?
Jazykové znalosti, někdy práce s lidmi.
V jaké oblasti navazujete
kontakt s lidmi nejobtížněji?
Ve všech oblastech, kterým nerozumím a mám o nich jednat.
Co je pro vás naprostý luxus?
Dovolená bez telefonu na třicet
dní, daleko od evropské civilizace.
Co vás napadne, když se podíváte
na svoji fotografii v tisku?
Je to zase nějaký bulvár, nebo
výjimečně pozitivní článek?
Při jakých příležitostech
se nejlépe pobavíte?
S kamarády na mariáši, s rodinou a na rybách.
V co byste rád věřil, ačkoliv
víte, že to není pravda?
Rád bych věřil, že jednou zmizí
xenofobní jednání společnosti, rád
bych věřil, že zmizí závist, okázalost
a pýcha, rád bych věřil, že společnost zmoudří a naroste vzdělanost
a um, ale pohádek již bylo dost.
Jaký druh lidí si vybíráte za přátele?
Skutečně velice těžká otázka. Kamarádů mám hodně, ale přátel jako
šafránu. Přátele si nevybírám, vznikají
a proces vzniku neumím popsat.
Rozhodně jsou z různých společenských vrstev a je obtížné je definovat.

Co byste rád dělal, až vám
bude sedmdesát (a více…),
na co se budete těšit a na co
nejraději vzpomínat?
Až mi bude sedmdesát pět
a více, bude-li, budu vzpomínat na pestrost svého života
a na pomníčky, které jsem nechal, a budu rád, když mi to bude
umožněno, na to se těším.
Kdo na vás ze všech lidí, se kterými
jste se setkal, nejvíce zapůsobil?
Těžko říci. Bylo jich jistě více,
ale nejvíce jich bylo z řad filozofů, lékařů a umělců. Již méně
mě oslovili politici a podnikatelé. Záměrně neuvedu jména,
mohl bych někomu ublížit.
S kým byste si vyměnil
místo na jeden den?
Co je to jeden den – prchavý okamžik. Třeba s náčelníkem
kmene v Amazonii, který nikdy nepřišel do styku s civilizací, nebo s anglickou královnou.
Obojí je zcela jistě zajímavé.
Proti jaké otázce byste
v interview nejvíce protestoval?
Otázky týkající se rodiny a soukromí.
Co byste vložil do nezničitelné
stránky pro další pokolení?
Fakt, aby si člověk uvědomil, že nejcennější, co má, je
stav těla a stav duše a ostatní je velice pomíjivé.

Čemu jste v mládí věřil
a dnes již nevěříte?
Že pravda vítězí a že lež
má krátké nohy.
Jak reagujete na to, že ženy nosí
čím dál více kalhoty a ne šaty?
Nereaguji a rozvíjím bájná
muka představivosti.
Existuje nějaká fiktivní postava,
se kterou se cítíte spřízněn?
Ano, patnáctiletý kapitán,
Martin Eden a podobní…
Kdybych měl čas, tak bych se
zamyslel, co jsem mohl udělati lépe, a doufám, že bych
toho mnoho nenašel.
Jediná věc, kterou vím jistě, je,
že zcela jistě ještě někde existuje mnoho vědomostí a informací obecně, se kterými jsem
se bohužel nestačil seznámit.
Pokud něco nesnáším, tak je
to lidská hloupost a malost.
Kdybych měl vše, co se dá
koupit za peníze, neměl bych
vlastně nic, vyčlenil bych se ze
společenství lidí, kteří by neměli
nic, a ztratil bych naprosto vše.
Možná by mi zůstala charita jako
mnoha jiným, tedy odpustky.
Kterým směrem byste se
nejraději vydal za odpočinkem,
sportem či relaxací?
S rodinou, a pokud je myšlen
směr, pak na východ, je méně
rozvinutý a méně zdevastovaný člověkem. Místo, které
jsem nestihl poznat, je Austrálie
a Francouzská Polynésie.
Děkuji za rozhovor Jitka Tesárková
www.prestige-media.cz | 2019

15

Prestige Life Style

V souvislosti s přísnějšími emisními normami se zdá, že blízká budoucnost automobilů
bude ve znamení hybridního a plně elektrického pohonu, a tak stále více výrobců
prezentuje své plány na rozvoj takových aut. Jsme na to všichni ale připraveni?

Peugeot

a jeho připravenost na blízkou budoucnost
Na elektromobilitu musí
být připraveny především
autosalony, servisy
a s provozem aut spojená
infrastruktura. Jak je tato
celkem zásadní změna
v automobilovém průmyslu
vnímána očima těch,
kteří stojí mezi výrobcem
a konečným zákazníkem,
jsme se zeptali obchodního
ředitele autosalonů
PEUGEOT KOPECKÝ,
pana Martina Vodičky.

Z

našeho pohledu se ke všemu
musí přistupovat s rozvahou
a řídit se selským rozumem,
a to se snažíme vysvětlovat i našim
zákazníkům, kteří jsou samozřejmě ze všech stran bombardováni
stovkami názorů a katastrofických
scénářů, které si přečtou každý
den v novinách, na sociálních sítích
a poslouchají je v rádiu či v televizi.
Ano, je asi na místě dívat se do budoucnosti a přemýšlet o zásobách
nerostného bohatství, znečišťování
životního prostředí apod., ale každá
změna musí být dělána s rozvahou a s ohledem na mnohem širší
souvislosti. Jsem rád, že značka

Nový plně elektrický model Peugeot e-208
nabízí dojezd 340km (dle WLTP).
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Modely Peugeot 3008, 508 a 508SW přijdou v hybridních verzích na jaře 2020.

Peugeot a celá skupina PSA následuje trend a elektrifikovanými vozy
se zabývá, ale zároveň upozorňuje
na spoustu problémů, které nikdo
neřeší. I proto dál pracuje na modernizaci stávajících pohonných
jednotek a v trendu snižování emisí
patří k těm nejambicióznějším.

které samy automobilky nevyřeší. Navzdory tomu však i Skupina
PSA následuje trend a hodlá se
elektrifikovanými vozy ve velké
míře zabývat. Do roku 2025 chce
automobilka elektrifikovat své
kompletní portfolio a nabízet alespoň 40 elektrifikovaných vozidel.

Současný šéf skupiny, Carlos Tavarez, se stal jedním z mála čelných
představitelů automobilek, kteří
upozornili na související problémy
dnes tolik propagovaného elektrifikovaného pohonu. Odkazuje svým
postojem na to, že rozvoj elektromobilů nespočívá jen ve vyvinutí
takového automobilu a jeho výrobě. Souvisí s tím náročná produkce
baterií vyžadující vzácné kovy a složitou technologii k jejich získávání
nebo následná recyklace akumulátorů. „Pokud chcete čistou energii,
musíte se zeptat, jak se vyrábí,“ říká
a jde ještě dál. „Musíme se zamyslet
i nad zdaněním, celkovými náklady
na vlastnictví, infrastrukturou dobíjecích stanic a dalšími souvisejícími
problémy.“ To všechno jsou potíže,

Peugeot v letošním roce představuje řadu Plug-in Hybrid jako
konkrétní důkaz toho, že před
zákazníky stojí budoucnost, v níž
se setkávají příjemnější jízda s respektem k životnímu prostředí.
Nabídka dobíjecích pohonů Hybrid
a Hybrid4 je spojená s benzinovými motory. Tyto pohony využívají
celou řadu vyspělých technologií,
které se snadno a pro uživatele
zcela transparentně kombinují.
Benzinový spalovací motor 1.6
PureTech byl upraven tak, že
k sobě přibral startovací alternátor a specifický panel chlazení. Jeho výkon je 180 k (Hybrid), resp. 200 k (Hybrid4).
Motor PureTech je spojen s novou

Prestige Life Style
osmistupňovou automatickou převodovkou e-EAT8 (Electric Efficient Automatic Transmission – 8
rychlostních stupňů), určenou pro
motory Peugeot Plug-in Hybrid.
S převodovkou je spojen elektromotor s výkonem 110 k/80 kW
umístěný na přední nápravě. Pro
optimální a nepostřehnutelné
přechody mezi elektrickým a spalovacím motorem je místo měniče
točivého momentu u spalovacích
verzí použita vícekotoučová mokrá
spojka. Všechny tyto úpravy zajišťují zvýšení točivého momentu
o 60 Nm, a tedy větší reaktivitu.
Letošní rok je u Peugeotu ve znamení nové 208 a na přelomu roku
také nové 2008, kde nový Peugeot e-208 je sice v nabídce hned
od uvedení vozu na trh a na největších trzích jej lze již objednávat, ale
v ČR budou oba modely k dispozici
v plně elektrické verzi až na jaře.
Díky 100% elektrickému motoru nabízí e-208 i e-2008 hbitost
a stimulující zážitek z řízení. Disponují motorem s výkonem 100 kW
(136 k) a točivým momentem
260 Nm (dostupné od 0 km/h) pro
okamžitou reaktivitu. Motor je tichý
a má nulové vibrace. Řidiči se nabízí technologické animace na centrálním displeji (zobrazení fungování
pohonu v reálném čase). Nové
Peugeoty z řady e-motion jsou
vybaveny baterií o velké kapacitě
50 kWh. Ta umožňuje dosáhnout
dojezdu až 340km podle certifikačního protokolu WLTP a 450km podle NEDC. Tepelná regulace cirkulací
kapaliny spojená s chladicím okruhem kabiny umožňuje rychlé do-

Peugeot 3008 nabídne 2 hybridní verze, přičemž výkonnější disponuje 2 elektromotory
a díky tomu pohonem všech kol.

bíjení, optimalizovaný dojezd a vyšší
životnost. Baterie má záruku 8 let
nebo 160 000km na 70% kapacity.

I dodávky Peugeot v následujících letech čeká elektrifikace.
Elektromobily Peugeot Boxer
Electric budou v nabídce s dvěRok 2020 pak bude ve znamení face- ma úrovněmi dojezdu podle
liftů. Na podzim dorazí modernizace zvolené verze: 225km (v cyklu
3008 i 5008, do té doby se menší
NEDC v případě délek L1 a L2)
z těchto crossoverů dočká hned
a 270km (v cyklu NEDC v případě
dvou plug-in hybridních variant.
délek L3 a L4). V druhé poloviPrvní nabídne pohon přední nápravy ně roku 2020 dorazí elektrický
a kombinovaný výkon 165 kW, druhá e-Expert, o rok později bude
bude čtyřkolka se silou 221 kW.
následovat menší e-Partner.
Plug-in hybridní varianty rozšíří také
nabídku 508, přičemž jedna z nich
bude dokonce sportovně laděnou
verzí, svým způsobem sériovým
konceptem Peugeot 508 Sport
Engineered. „Peugeot Sport Engineered“ má být hybridní čtyřkolkou s 1.6
PureTech a dvěma elektromotory
(jedním u každé nápravy) o celkovém výkonu až 360 koní (265 kW).
A zapomínat bychom neměli
ani na užitkovou řadu Peugeotu.

Nové kompaktní SUV Peugeot e-2008 využívá stejný elektromotor jako e-208 s výkonem
100kW/136k a rovněž dojezdem 340km.

A jak jsme na elektromobilitu
připraveni my? Aktuálně je ve výstavbě zcela nový autosalon
v Pardubicích, který bude v příštím
roce otevřen a stane se největším
salonem značky v ČR a samozřejmě také nejmodernějším z pohledu připravenosti na elektromobilitu. Bude disponovat dobíjecími
stanicemi většiny kategorií jak
pro zákazníky, tak i pro servisní
potřeby a prezentaci technologií na salonu pro nové zákazníky.
V současných salonech aktuálně
probíhají úpravy, které od nás importér vyžaduje, což samozřejmě
s ohledem na skutečnost, že se
při jejich stavbě v minulosti s něčím takovým nepočítalo, znamená
kolikrát velice vysoké investice
do změn nejen v prodejnách
a servisech, ale i v jejich okolí.
Pokud se chcete nejen o elektromobilech a hybridních verzích
značky Peugeot dozvědět více,
navštivte autosalon Kopecký
na některé z jeho 3 poboček,
případně si o všech novinkách
přečtěte na www.kopecky.cz.
www.prestige-media.cz | 2019
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Ve spojení
s přírodou a tradicí
Stále častěji se mnoho z nás snaží žít
zdravějším životním stylem. Sportujeme,
pohybujeme se v přírodě a všemožnými
způsoby se pokoušíme odbourávat stres.
Ale což takhle relaxovat a zdravě a
pohodlně spát na 100% přírodní matraci,
která přirozeně dýchá, reguluje teplotu a
saje vlhkost? Proč nebýt v kontaktu s
přírodními materiály i po dobu spánku,
která zabírá v průměru asi jednu třetinu
našeho života?
Obraz namalovala Iva Králová, www.ivaqi.webnode.cz

Zakázkově vyrábíme 100% přírodní matrace, ručně
šité čalouníky v ČR. Pro naše matrace vybíráme
nejkvalitnější materiály jako 100% přírodní latex
Mayan Green, koňské žíně, konopí, len a další.

Ing.Ludiše Burgrová, (+420) 725 325 991

www.prirodni-futony.cz
www.prirodni-futon.cz
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Třetí největší město Maroka – Marrákeš – s nekonečnou modrou oblohou a slunečnými dny
je ideální golfovou destinací. A s více než deseti golfovými hřišti ve městě se výběr může zdát
ohromující. Hřiště se nacházejí prakticky kolem celého města a tvoří krásný golfový náhrdelník.

království golfu

Marrákeš
Natálie Redková, www.cestujemezagolfem.cz

Některá mají výhled
na majestatní pohoří
Velký Atlas. Všechna zdobí
tradiční flóra z regionu,
včetně olivovníků a palem.

V

ětšinou jsou jen pár minut od rušného centra
města nebo maximálně do čtyřiceti minut cesty.

Royal Golf Marrakech
Hřiště Royal Golf Marrakech,
otevřené v roce 1927, je nejstar-

ším golfovým klubem ve městě
a druhým nejstarším v království.
Během své historie přivítalo mnoho mezinárodních návštěvníků,
včetně Winstona Churchilla a Ike
Eisenhowera. Roste zde více než
15 000 stromů, včetně borovic,
eukalyptů, palmových, olivových
a pomerančových stromů, které chrání golfisty před pálivým
sluncem Marrákeše. Původní hřiště Old Course, navržené
Gustavem Goliasem a Arnaudem Massym, má 18 jamek par
72, zatímco nové hřiště Menara

se skládá z devíti jamek par 36
a bylo dokončeno v roce 2008.
Je těžké srovnávat Royal Golf
Marrakesh s novými hřišti s moderním designem, která se
v současné době budují kolem
Růžového města. Pak možná
budete rozčarováni. Ale pokud
hledáte skutečnou golfovou
oázu, fairwaye lemované stromy,
nikoliv vilovou zástavbou, je to
hřiště pro vás. 18jamkový návrat
do minulosti. Hráčům z České republiky možná připomene
hřiště v Mariánských Lázních.
www.prestige-media.cz | 2019
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Assoufid Golf Club
Assoufid Golf Club je v současné
době podle mnohých golfovou
jedničkou v Marrákeši, hřištěm, které musíte hrát, pokud sem zavítáte
na golfovou dovolenou. 18jamkové
golfové hřiště pouhých 20 minut
od centra Marrákeše navrhl Neil
Cameron a pojmenoval ho po nedaleké vesnici. Je to relativně nové
hřiště – bylo otevřeno v roce 2014.
World Golf Awards udělila tomuto klubu cenu za nejlepší golfové
hřiště v Maroku v roce 2015.
Velkolepé hřiště nabízí golfistům
světový golf napříč pouštní krajinou s kaktusy, palmami a olivovníky. Určitě vás nadchnou výhledy
na mohutné pohoří Atlasu. Místo
roughů jsou zde tzv. pouštní „waste
areas“, ze kterých můžete hrát se
založením. Ale mnohem lepší je
zůstat na fairwayi. Na druhé devítce je skoro pořád ve hře vyschlý
potok – shaaba. Nejkrásnější jamka
je 17 – par 3, kdy z vyvýšeného
odpaliště musíte přepálit rokli.
Green je k tomu chráněn bunkrem.
Najdete zde také výborné tréninkové zázemí. Stojí za to přijet
dřív před hrou a vyzkoušet si to.
Po hře bude příjemné posezení
na terase s výhledem na Atlas.

Noria Golf Club
Noria Golf Club v Domaine de
Noria, který byl také nominován

na World Golf Awards v roce 2015, je
svým designem jedinečný – centrální
vodní kanál odděluje 9. a 18. jamku.
Kolem 18jamkového golfového hřiště
par 72 vytvořil Steve Forrest z Hills
& Forrest International Golf Course
Architects tradiční marockou vesnici, která představuje architekturu
a krajinu jižního Maroka. Očekávejte sady a levandulová pole, poušť,
a dokonce i formální oázu, jaké byste
našli v jižních marockých oblastech.
Zvláštností jsou originální vodní
překážky. Žádná jezírka neurčitých
tvarů, ale čtvercové a obdélníkové
nádrže, vlastně bazény – stejné, jaké
najdete u zdejších rezidencí. Na jamkách 9 a 18 jsou čtverce přilepené
k sobě. Erbovní jamkou je č. 8, par 3

– s čtvercovou vodní překážkou před čtvercovým greenem.

Samanah Golf Club
Samanah Golf Club je také jedno
z novějších golfových hřišť. Jedná
se o pouštní golfové hřiště, na kterém jsou vysázeny palmy, kaktusy
a olivovníky. I zde se vám naskytnou pohledy na krásné pohoří
Atlasu. Hřiště je kvalitou srovnatelné se špičkovými světovými hřišti.
Bylo navrženo společností Nicklaus Design. Toto pouštní hřiště se určitě stane oblíbeným
mezi všemi těmi, kteří navštěvují
Marrákeš na jejich golfové dovolené v Maroku. Součástí golfového klubu je také golfová
akademie Davida Leadbettera.

Fairmont Royal Palm
Toto překrásné hřiště se nachází
jižně of Marrákeše, v sousedství
Samanah Golf Clubu. Je součástí
luxusního resortu Fairmont Royal
Palm Marrakech. Bylo otevřeno
v roce 2013. Samotný design hřiště
je z dílny Cabella Robinsona. Při
jeho budování bylo přemístěno
velké množství zeminy. Fairwaye
jsou zvlněné, široké, velmi kvalitně
udržované. Jamky jsou umístěny
kolem pěti jezírek, která hru neusnadňují. Hřiště zdobí množství
květin, stromů. Vypadá skoro jako
botanická zahrada. Velmi se liší
od sousedního hřiště Samanah.
Golfový svět bezpochyby obrací
pozornost k Marrákeši jako dalšímu
horkému cíli hráčů z celé Evropy.
20
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Díky úžasné turistické infrastruktuře
a mnoha novým golfovým hřištím
je Marrákeš skutečným golfovým
cílem pro náročné golfové cestovatele. Mezi další golfové klenoty Marrákeše patří také hřiště
Amelkis, Palm Ourika Golf Club,
Montgomerie Golf Marrákeš.

Marrákeš –
královské město

Pokud zavítáte do Marrákeše
na golf, bylo by trestuhodné nenavštívit samotné Červené nebo
Růžové město, jak je nazýváno díky

tradiční barvě zdejších staveb. Marrákeš je jedním ze čtyř královských
měst Maroka. Město je zapsáno
na seznamu UNESCO, turismus
tvoří významnou položku zdejších
příjmů. Při návštěvě byste neměli
vynechat náměstí Djemaa El Fna,
nejvyšší minaret Marrákeše Koutoubia, zahrady Jardin Agdal nebo
Jardin Majorelle, palác a bývalý
harém El Bahia nebo židovskou
čtvrť Mellah. Mezi zajímavosti patří
saadské hrobky (nejstarší z roku
1557) s úžasnou architekturou
a výzdobou. Odpočívají zde čtyři
sultáni a 62 členů rodiny. V Marrákeši najdete i četná muzea. Pokud
budete mít více času, můžete se
zajet podívat na vodopády Uzúd,
které se nacházejí v oblasti Vysokého Atlasu, nedaleko vesnice Tanaghmeilt v provincii Azilal, asi 150km
severovýchodně od města Marrákeš. Tvoří je tři stupně, které dohromady měří 110m. Délka nejdelšího
jednotlivého vodopádu činí 75m.
Marrákeš určitě stojí za návštěvu.
Postupně se stává velmi vyhledávanou turistickou a golfovou
destinací. Přímý let z Prahy trvá
4 hodiny, což dělá z Marrákeše
příjemnou víkendovou destinaci.

www.prestige-media.cz | 2019
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PRO INVESTORY A DEVELOPERY

investor developer
investovat,
rekonstruovat
postavit
hotel

PRO MAJITELE HOTELU

Jste majitel hotelu?
Hledáte provozovatele
nebo chcete
hotel prodat?

NAŠE PORTFÓLIO
Absolutum Boutique Hotel
je nově zrekonstruovaný hotel
v Praze 7 Holešovicích
se stylovou restaurací Salut
Restaurant, moderním
konferenčním a školícím centrem,
a také relaxačním wellness
centrem.

Originální drevenice Jánošíkův dvůr
v malebném horském Jánošíkově
kraji, s tradiční restaurací –
Haluškárnou a adventure golfem.
Národní park Malá Fatra nabízí
skvělé vyžití po celý rok.

Nově otevřené moderní
designové Soho1 wellness
centrum v Žilině s originál
finskými saunami stvořené
na pohodu a relax.

Unique Czech & Slovak Hotels s.r.o.
Jablonského 639/4, Holešovice, 170 00 Praha 7
+420 777 337 132 • www.hledasehotel.cz
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Krkonoše jsou tradičně oblíbeným cílem každého, kdo má rád zimní sporty, ať už jde
o sjezdové lyžování, běžky či další aktivity. S možností ubytování a služeb v Grund Resort Golf&Ski v Mladých Bukách dostali náročnější hosté pádný důvod, proč se na zimní
dovolenou vydat právě do nejvyšších tuzemských hor.

Grund Resort Golf&Ski
Za zimními sporty a relaxem
do krkonošských Mladých Buků
V krkonošském Grund
Resortu naleznou
4hvězdičkový hotel
s wellness a restaurací,
ale také lyžařský Areál
Mladé Buky hned
v sousedství a SkiResort
Černá hora – Pec s 50 km
sjezdovek pouhých šest
kilometrů od hotelu.

soukromí potom ocení novou
privátní zónu s infrasaunou a odpočívárnou (až pro čtyři osoby).
Polaskat můžete nejenom své
tělo, ale i chuťové buňky. Hotel
disponuje profesionální kuchyní
se zaměřením na nové gurmánské trendy a kvalitu regionálních

P

ro rodiče s malými dětmi
nebo pro lyžaře hledající klidnější svahy bez front
nabízí ideální lyžování Areál Mladé
Buky, který těsně sousedí s Grund
Resortem. Večerní lyžování
na 4,1km upravených a osvětlených tratí vám každý večer nenabídne žádný jiný areál v ČR.
V okolí hotelu jsou navíc trasy pro
běžkaře, včetně tras přes přilehlé golfové hřiště, jež je součástí
areálu Grund Resort Golf&Ski.
Milovníci masáží a odpočinku
ocení jedinečné wellness prostory
a luxusní wellness. Vstup zkrášluje
červený íránský mramor, prostorům
dominuje 12metrový bazén s protiproudem (tři rychlosti) a masážní
lavicí. Můžete si užít vířivku Bisazza (až pro osm osob) v netradiční
petrolejové barvě, saunu a odpočinkovou zónu s výhledem do panenské přírody. Dopřát si můžete
i rozmanité masáže. Milovníci
24
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surovin. Stálé menu zpestřuje denní
nabídka obědového menu a také
speciální nabídka sezonních jídel,
připravených z čerstvých surovin
podle aktuálního ročního období.
Aktuálně lze zakoupit pro sebe
či jako vánoční dárek zimní
balíček či dárkový poukaz.

Prestige Life Style

Vánoční dárek
Zimní
balíček
7 250 Kč
•

•

•
•
•
•

•
•

Ubytování na 2 noci
pro 2 osoby ve
dvoulůžkovém pokoji
Neomezený vstup
do hotelového
wellness centra od
11:00 do 21:00
2x polopenze pro dva
2x svařené víno
nebo grog
Sleva 10% na hotelové
procedury a masáže
10% sleva s kartou
hosta v areálu
Mladé Buky
Wi-Fi zdarma na pokoji
Parkování u
hotelu zdarma

Dárkový
poukaz
6 800 Kč
•
•
•
•

•
•
•
•

Ubytování na 2 noci
pro 2 osoby
Polopenze na každý
den pro 2 osoby
2x aroma masáž
(30 min.)
Neomezený vstup
do hotelového
wellness v čase
od 11:00 do 21:00 hod.
Lahev sektu na pokoji
při příjezdu
20% sleva na další
masáže
Wi-Fi na pokoji
Parkování přímo
u hotelu

Více na
www.grundresort.cz

www.prestige-media.cz | 2019
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Inzerce

Dárek,
který těší a pomáhá

lék Wobenzym®
Navíc ZDARMA dárek,
který doručíme až k Vám domů!!!
Při koupi nejméně 600 tablet léku Wobenzym
získáte poukaz na 1 dárkový set přírodní
kosmetiky Weleda v hodnotě cca 450 Kč.
NEJMÉNĚ = DÁREK
600 TABLET

Akce platí
Ak

1
1.. 11. 2019 d
do 19. 1. 2020

nebo

800 tbl.

300 tbl.

nebo

200 tbl.

Více na www.wobenzym.cz

Wobenzym je 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 lékařem na tel.: 800 160 000.

Prestige Life Style

70 % českých podnikatelek
ROZJELO SVŮJ BYZNYS
PO ROCE 2000
Z celkem 81 finalistek vybírala porota vítězky letošního 12. ročníku Ocenění
Českých Podnikatelek. Drtivá většina z nich působí v oblasti služeb a obchodu.

S

tejně jako v předešlých letech,
i letos si úspěšné české podnikatelky odnesly v kategoriích
podle velikosti firmy a také čtyři
speciální ocenění pod patronací
generálního a hlavních partnerů
projektu. Patronkou 12. ročníku
Ocenění Českých Podnikatelek
je Jaroslava Valová, zakladatelka společnosti SIKO KOUPELNY&KUCHYNĚ, která v roce 2015
obsadila v rámci projektu 1. místo
v kategorii Velká společnost.
Bylo by chybou domnívat se, že
podstatou projektu Ocenění Českých Podnikatelek je jen vyhlašování výsledků a předávání cen.
Od samého začátku je jeho cílem
objevovat a zviditelňovat úspěchy
českých žen podnikatelek. Žen,
které se rozhodly aktivně převzít
odpovědnost za svou budoucnost a pustit se do samostatného
podnikání. „Z dvanáctileté historie
Ocenění Českých Podnikatelek
vím, že zapojit se do něj je pro
mnohé podnikatelky významným krokem, který často znamená vystoupit z každodenní rutiny
a zajetých kolejí podnikatelského,
ale i osobního života. Účast v něm
jim přináší příležitost si opravdu
uvědomit, jak úspěšné jsou. A to je
fakt – vždyť naše finalistky ročně
dosahují celkového obratu vyššího
než 3 miliardy Kč. Stále platí, že doménou českých podnikatelek jsou
především obchod a služby, kde
působí hned 67 % finalistek. Výrobě
se věnuje 16 % podnikatelek, 10 %
podniká ve stavebnictví, 6 % v do-

pravě či logistice, 5 % ve vzdělávání.
Také letos máme mezi vítězkami
podnikatelky, které již v minulosti
v Ocenění Českých Podnikatelek
uspěly, což jen podtrhuje jejich stabilitu a výběr správné cesty, kterou
svůj byznys vedou,“ říká zakladatelka projektu Ocenění Českých
Podnikatelek Helena Kohoutová.
Záštitu nad letošním ročníkem
převzalo stejně jako v předchozích
letech také Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
„Podpora podnikání je jednou z klíčových úloh Ministerstva průmyslu
a obchodu. Nejen proto, že jsem
bytostně přesvědčen o tom, že
ženy budou v příštích dekádách
v řízení byznysu postupně sehrávat
stále důležitější roli, podporovat
Ocenění Českých Podnikatelek je
logické, strategické a jednoduše
správné. Ženy si zaslouží, aby se
vědělo o tom, co všechno umí a že
jejich trpělivost, která je daleko
větší, než mají muži, vede i ke skvělým podnikatelským výsledkům.
I když to může být pomalejší

a méně přímá cesta. Je přitom
nejen na nás, mužích, ale celém
resortu průmyslu a obchodu,
abychom ženám v podnikání nejen
fandili, ale také jim usnadnili život,“
říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Odborný garant soutěže, kterým
je společnost CRIF – Czech Credit
Bureau, na základě splnění podmínek soutěže vybral 24 281 kandidátek na zisk ocenění. Z nich bylo
na základě ratingu nominováno
623 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Do finále se
pak dostalo 81 podnikatelek. „Z našich aktuálních statistik vyplývá, že
ženy podnikatelky preferují samostatné vlastnictví více než muži, kdy
v rámci obchodních společností
převažují u žen výrazně ty s jedním
vlastníkem. Konkrétně mezi společnostmi ve vlastnictví žen najdeme
87 % s jedním vlastníkem, přičemž
u mužů pouze 69 %. Ukazuje to
na fakt, že ženy podnikatelky vynikají samostatností a schopnostmi
se o podnikání postarat komplexně.
Zjistili jsme rovněž, že ženy jako
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vlastnice obchodních společností
hospodaří odpovědněji, když téměř
70 % z nich má přiřazen zelený Semafor Cribis ukazující nejvyšší hodnocení a pouze 9 % nejhorší červený semafor. V rámci společností
ve vlastnictví mužů mělo zelený
Semafor Cribis jen 65 % a červený
naopak 11 %. Ukázalo se také, že se
ženy nebojí podnikání ani ve vyšším
věku, přičemž polovinu společností
ve výlučném vlastnictví žen tvoří
ty, které vlastní ženy ve věku 50+.
Lze tedy jen ocenit a vážit si toho,
že české podnikatelky jsou samostatné a odpovědné. Tyto pozitivní
trendy jsou příslibem do budoucna,
protože právě uvedené manažerské
vlastnosti jsou důležité pro dlouhodobě úspěšné působení na trzích,
na kterých se často mění nákupní
chování. Což je trend, se kterým
je nezbytné do budoucna počítat,“
sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

které se brzy staly užitečným
pomocníkem k ekonomickému úspěchu a růstu. Svět se díky
technologiím zmenšil a úspěšné příběhy podnikatelek, jejichž
firmy expandovaly nejen po České
republice, ale i do zahraničí, jsou
toho příkladem,“ říká Jonathan
Rutherford, viceprezident pro
firemní zákazníky Vodafone Czech
Republic. „Českým podnikatelkám bych chtěl popřát, aby mohly
i nadále svobodně podnikat a aby

neztratily odvahu využívat inovací
a moderních technologií pro větší
dopad svého podnikání. A České
republice přeji, aby své ženy nepřestávala podporovat – a to nejen
v podnikání. Žijeme v digitální době
a budoucnost této země se neobejde bez potenciálu českých žen.
My jsme tu ve Vodafonu od toho,
abychom jim vize a potenciál
prostřednictvím našich technologií a služeb pomáhali přetvářet
v každodenní realitu,“ dodává.

Auditorem letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK
je společnost Esop.

Vítězky 12. ročníku projektu:
MALÁ FIRMA
1. RUTEX CZ, s.r.o.				 Kamila Brzezinová
2. Grant Consulting, a.s.		 Kateřina Procházková
3. ZDRAVÍČKO – zdravá výživa s.r.o.		 
Hana Lacinová

STŘEDNÍ FIRMA
Generálním partnerem 12. ročníku
Ocenění Českých Podnikatelek je
ČSOB. Hlavními partnery se staly
společnosti Microsoft, DAQUAS,
Česká pojišťovna a Vodafone.
Letošní rok se pojí s významným výročím obnovy soukromého podnikání.

1. Cosmetics ATOK International, s.r.o.		 Anastázie Skopalová
2. STOPRO BEK, s.r.o.				 Jarmila Fabišková
3. Photodienst Brno, s.r.o.		 Kateřina van Kranenburg

VELKÁ FIRMA
1. CAROLLINUM, s.r.o.				 Tamara Kotvalová
2. Conneco chemicals, s.r.o.			 
Šárka Hronková
3. Apro Delta, s.r.o.				 Alena Procházková

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
„Po změně režimu před 30 lety
došlo k renesanci českého podnikání. Navíc v posledních letech,
a potvrzují to různé statistiky, dochází k velké expanzi českých firem
do zahraničí. Proto jsem velmi rád,
že dlouhodobě podporujeme rozvoj podnikání nejen prostřednictvím
našich bankovních produktů a služeb, ale i díky partnerství v projektu
Ocenění Českých Podnikatelek.
Jsem přesvědčen, že právě mezi
nimi se objevují další významné
podnikatelské ikony, a tím pomáháme v budování hrdého Česka,“
říká Petr Manda, výkonný ředitel
Firemního bankovnictví ČSOB.
„Rok 1989 přinesl svobodu také
českým ženám. Každá z nich tehdy
v listopadu dostala novou životní
roli: možnost věci měnit. Svoboda
navíc české společnosti otevřela dokořán cestu k technologiím,

Trustav, s.r.o.					 Jana Nováková

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
pod patronací Mastercard
My interior service s.r.o.c

Lada Krsičková

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI
pod patronací Microsoft & DAQUAS
REXY, s.r.o.					  Vlasta Šilarová

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
pod patronací České pojišťovny
Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.		 

Hana Pekárková

Více informací o projektu naleznete
na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz
Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:
Agentura Helas, s.r.o.,
Veronika Krnáčová –Project Manager
tel: 220 570 708, e-mail: veronika.krnacova@helas.org
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NA PRESTIŽNÍM MÍSTĚ PRAHY 6
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Marketér roku

2019

ČESKÁ MARKETINGOVÁ
SPOLEČNOST
VYHLAŠUJE

SOUTĚŽ O TITUL

MARKETÉR ROKU 2019
MARKETÉR ROKU JIŽ POPATNÁCTÉ
Přihlaste své kandidáty do soutěže!

Česká marketingová společnost vyhlásila soutěž o titul
Marketér roku 2019, nad níž opět převzala záštitu
osobnost světového marketingu prof. Philip Kotler.
Hlavním cílem soutěže, stejně jako cílem činnosti České
marketingové společnosti, je přispívat k rozvoji marketingu v
Česku, popularizovat výrazné osobnosti oboru a vyzdvihnout jejich
odbornou úroveň. Jsme přesvědčeni, že promyšlený a cílený
marketing je jedním z důležitých faktorů zvýšení konkurenční
schopnosti naší ekonomiky.
Patnáctý ročník se opět zaměří především na hodnocení přínosu
konkrétních marketingových projektů.
Jeho součástí bude i kategorie pro vysokoškolské studenty
nazvaná Mladý delfín.
Podmínky soutěže a přihlášku najdete na www.cms-cma.cz.

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2020

Více informací o možnosti
jak získat symbol soutěže
Velkého modrého delfína
najdete na
www.cms-cma.cz
nebo na
Česká marketingová
společnost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel. 732 345 615,
603 421 578
e-mail
info@cms-cma.cz
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tel.: 603 596 848

www.manmat.cz
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Adresa:
K Drůbežárně 220
549 54 POLICE NAD METUJÍ
Czech republic
50°32‘37.1“N 16°14‘09.7“E
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Čeští musheři každoročně potvrzují, že patří mezi nejlepší, a letos tomu
nebylo jinak! Z mistrovství Evropy a světa se vrátili s 32 medailemi!

Čeští musheři

se vrátili s 32 medailemi!
Foto: Fitmin.cz a Helena Jílková

Nejrychlejší závodníci na ME ICF v Belgii.

V

Mistrovství Evropy ICF

Jednalo se o tzv. disciplíny
off-snow tedy na suchu – canicross, bikejöring a scooter.
O titul bojovaly týmy (myšleno
závodník a pes) z 21 zemí: Rakousko, Belgie, Česká republika,
Slovensko, Estonsko, Litva, Francie, Švýcarsko, Rusko, Německo,
Maďarsko, Itálie, Velká Británie,
Holandsko, Polsko, Slovinsko,
Španělsko, Palestina, Kolumbie,
Brazílie a pozvaní sportovci z USA.

V půlce října přivítalo belgické městečko Chevetogne 800
závodníků (týmů) na svém mistrovství Evropy v individuálních
mushingových disciplínách.

Mezinárodní canicrossová federace pořádá evropské poháry již
od roku 1998. A kde se mistrovství
Evropy konalo v minulosti? Třeba již

rcholem podzimní sezony
ve sportu psích spřežení je
vždy bezesporu Mistrovství
světa Mezinárodní federace sportu
psích spřežení (IFSS) a Mistrovství
Evropy Mezinárodní canicrossové federace (ICF) v individuálních mushingových disciplínách.
Tentokrát se čeští musheři vydali
závodit do Švédska a do Belgie.

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 2/2016.
Ale vraťme se zpět k letošnímu
úspěchu české musherské výpravy
www.prestige-media.cz | 2019
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Mořský kolagen | Krmná surovina

Kolagen otestovaný
na lidech, který
opravdu pomáhá
i zvířatům

www.incapetcollagen.com
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v Belgii. Závodní trať měřila 5,5km
a byla technicky náročná hlavně
nespočtem sjezdů a výjezdů, ale
především neskutečného množství
bahna, neboť právě v týden závodu celé dny silně propršelo. Byla
to jedna z nejtěžších tratí, které
závodníci za celou dobu trvání
zmíněných mezinárodních akcí
vůbec zažili. Trať nebyla náročná
jenom pro samotné závodníky,
ale především také pro jejich psí
parťáky, neboť boj s kluzkým a hlubokým bahnem ubíral velmi rychle
na síle a na rychlosti celého týmu.
Česká reprezentace byla zastoupena 70 reprezentanty a získala
23 medailí (z toho 11 zlatých!), a to
napříč všemi disciplínami. Byla
nejúspěšnější výpravou ze všech
a ukázala Evropě, že v tomto sportu
patří opravdu na vrchol. Navíc jsme
opět potvrdili po loňském úspěšném mistrovství světa konaném
v Polsku, že to Češi opravdu umí,
a je zcela jedno, jakou trať si pořadatelé připraví, neboť v posledních
letech patříme vždy mezi nejúspěšnější. Minulý rok závodníky potrápila rovinatá, rychlá trať a slunné
teplé počasí, které psům příliš neprospívá. Letos v naprostém opaku,
tedy na mokré a bahnité trati,
ukázali Češi, že si poradí s každým počasím a každou obtížností.
Pro jisté pobavení lze uvést i fakt,
že při čekání na zveřejnění výsledků další disciplíny jiná zahraniční
delegace rozvíjela úvahy, jak by
vypadal šampionát, kdyby alespoň
jeden rok vynechali závod Češi.

Úspěšní závodníci
V disciplíně bikejoring získaly
medaile veteránky, a to mistryně Evropy Ilona Erlebachová (MC
Český ráj) a stříbrná Linda Suchá
(TJ Sokol Maxičky). V juniorské
kategorii máme vicemistryni Evropy Lucii Dostálovou (TJ Sokol
Maxičky) a bronzovou Veroniku Chlumskou (MC Český ráj).
Juniorka Lucie Dostálová závodila se psím parťákem Blackem
(Evropský saňový pes). Sama před
závodem zhodnotila, že příprava
byla letos dobrá. Chtěla obhájit
loňský titul mistryně. Kopcovitěj-

ší trať v Belgii uvítala s nadšením,
neboť je od Prachatic, takže trénuje
v přírodě na tamních kopcích,
tudíž danou obtížnost tratě brala
jako výhodu, na rozdíl od rovinaté tratě loňského MS v Polsku.
Nikdo neočekával až tak složitou bahnitou trať, takže nakonec
Lucie vybojovala titul vicemistryně
Evropy a byla velmi spokojená.
V mužích jsme získali titul mistra Evropy, a to v osobě cyklisty
Martina Klára (MC Český ráj), dále
pak bronzovou medaili pro Jiřího Mencáka (MC Metuje). Titul
mistra Evropy si odvezl i veterán Ivo Vacke (MC Český ráj).
Martin Klár poslední měsíc před
mistrovstvím onemocněl, a vypadl
tak ze svého tréninkového plánu.
Své psy měl ale připravené perfektně, takže si nakonec vybojovali
titul mistra Evropy. Jak sám přiznal,
během závodu i spadl, což byl
na dané bahnité trati velmi častý úkaz. Přesto mu to na vítězství
stačilo, i když se jednalo o pouhé
tři vteřiny náskoku, který získal před
druhým závodníkem. Obecně byla
bahnitá trať pomalejší, a jak Martin
zhodnotil, v Belgii měli během závodu průměrnou rychlost pětadvacet kilometrů v hodině, ve Švédsku
na mistrovství světa o týden později
to bylo o dvanáct kilometrů víc.
Disciplína scooter vypadala spíše
jako české mistrovství. Naši reprezentanti nedali nikomu šanci. V ženské kategorii si pro titul
nejvyšší dojela Jana Tomášková (SK
Děti Severu) a veteránka Martina
Štěpánková (SK Děti Severu). Vicemistryní Evropy se stala v ženách
Veronika Navrátilová (MC Český
ráj). Stříbrnou medaili vybojovala
nakonec v ženách Nicole Marešová
(TJ Sokol Maxičky) a ve veteránkách
bronz Monika Strašáková (MC Český ráj). V mužské kategorii se stal
mistrem Evropy Václav Vančura (MC
Český ráj) a ve veteránské kategorii
Jiří Suchý (TJ Sokol Maxičky). V mužích se na druhém místě umístil
Michal Ženíšek (TJ Sokol Maxičky)
a bronzovou medaili získal veterán
Michal Tobiášek (MC Český ráj).
Mistru Evropy Václavu Vančurovi
sedla rozbahněná trať. Paradox-

ně považoval bahno za výhodu.
Jak sám uvedl, na blátivém povrchu se nebojí víc pustit spřežení v zatáčkách. Na belgické
trati tím získal víc než minutový
náskok a v cíli zlatou medaili.
V canicrossu ukázali Češi, že patří
mezi špičku, a to už i od těch nejmladších, když titul mistra Evropy
získali starší žák Sebastian Bohun
(TJ Sokol Maxičky) a mladší žákyně Sofie Erbsová (SK Děti Severu).
Rozálie Štihlová (Mushing team
Ostrava) získala jako starší žákyně
stříbrnou medaili, a bronzovou
medailí uzavírala mladé nadějné
sportovce juniorka Adéla Anna
Mateiciucová (MK Jihočeský canicross). Ve veteránských kategoriích jednoznačně zvítězila Martina
Štěpánková (SK Děti Severu).
Martina Štěpánková zhodnotila
podmínky na mistrovství Evropy
velmi expresivně a plná náročných
dojmů: „I přes šílené počasí, kdy
pršelo téměř 5 dní v kuse a trať byla
opravdu místy nebezpečná, bahno
všude, nic horšího jsem nikdy nejela
a ani bych sama sobě nevěřila, že
to zvládnu projet a potom i odběhnout. Tak se nám podařilo získat
titul se psem Timem ve scooteru
a s Nickem v canicrossu. Tato trať
všechny prověřila, vyhrál hlavně
ten, kdo nespadl a kdo se nebál
jet bomby. Dnes už vím, že projedu všude všechno. V neděli jsme
si s holkami ještě zaběhly štafetu
na hezkém druhém místě. Velmi mě
překvapilo, že se vyhlašovalo i absolutní pořadí, kde jsem byla vyhlášena jako nejrychlejší canicrossařka
a scooterka ze všech kategorií žen.“

Závodní víkend
uzavíraly národní
štafety, kde Češi
získali zlatou
a stříbrnou
medaili.
„Věřím, že česká reprezentace je
zastoupená velmi kvalitními závodníky, což již potvrzovaly výsledky
v samotných nominačních závodech. Se vzrůstající popularitou
www.prestige-media.cz | 2019
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tohoto sportu, která s sebou přináší
více závodníků a zájem o účast
na šampionátech, se nominační
národní závody staly přehlídkou
velmi kvalitních výkonů a ‚těžkých‘
soubojů o místa v reprezentaci.
Vše samozřejmě plně v duchu fair
play. Myslím, že loňské a předloňské úspěchy z mistrovství Evropy a mistrovství světa závodníky
hodně namotivovaly. Troufám si
odhadnout zisk alespoň 20 medailí,“ řekla před samotnou akcí Kamila
Šrolerová, předsedkyně vysílajícího
klubu Tělocvičné jednoty Sokol
Maxičky pro mistrovství Evropy
ICF, a zároveň i team leader reprezentace na šampionátu v Belgii. Její odhad byl téměř přesný.

Mistrovství světa
O týden později, tedy ve dnech
24. až 27. 10. 2019 se česká reprezentace účastnila Mistrovství světa
IFSS v lesním sportovním areálu
poblíž švédského městečka Nybro.
Celá výprava čítala 32 závodníků.
Na závodníky čekala nabitá konkurence, krásný areál a rychlá

závodní trať, kterou někteří závodníci znali z loňského mistrovství
Evropy. Na rozdíl od Belgie uvítalo závodníky sucho a slunce.
Čtvrtkem již započalo závodní klání, a to v individuálních kategoriích
– canicrossu, bikejöringu a scooteru s jedním psem. Sobota a neděle patřila týmovým disciplínám
– scooteru se dvěma psy a kárám
se 4, 6 nebo 8 psy (psí spřežení). Celé závody ukončily národní
štafety, složené ze tří závodníků.
Dojem z dobře šlapající organizace a všeho okolo kazilo nepochopitelné omezování namáčení
psů i v teplotách přes 12 °C. Pod
hrozbou diskvalifikace musel
mít pes suchá záda, namáčet se
směly tlapy, slabiny a hlava.

Úspěšní závodníci
Na tomto světovém šampionátu
získala česká reprezentace 9 medailí (z toho 4 zlaté!), které získaly
v disciplíně scooter mistryně světa
Hana Štípalová a vicemistryně Marie Ševelová (obě TJ Sokol Maxič-

ky). V disciplíně scooter se zapřaženými dvěma psy zvítězila Veronika
Navrátilová (MC Český ráj).
Hana Štípalová titul mistryně světa
získala se svým evropským saňovým psem Kvapem, který se
ale od března 2019 léčil po těžkém zranění stehenního svalu.
„Prognóza nebyla vůbec dobrá
a nikdo nedokázal říci, jestli bude
ještě pes závodit,“ uvedla Hana
Štípalová. Díky její péči a péči
fyzioterapeutky se tento pes
v říjnu 2019 stal mistrem světa.
V canicrossu si pro titul vicemistra světa doběhl atlet Tomáš Jaša
(TJ Sokol Maxičky), který bojoval
v dané disciplíně s opravdu kvalitní a velmi náročnou konkurencí. Juniorky vybojovaly ve stejné
disciplíně titul mistryně světa
v osobě Zorky Lehké a bronzovou
mediali díky Anetě Erlebachové
(obě MC Český ráj). V disciplínách
psího spřežení zvítězil a titul mistra
světa získal Martin Vrtěl (Askino),
který závodil se šesti zapřaženými psy. Bronzovou medaili zís-

Stříbrná štafeta na mistrovství světa ve Švédsku.

Předávka stříbrné štafety na MS Haně Štípalové v disciplíně scooter.

Zuzana Jílková a Jiřina Heroudková po dojezdu bikejoringu
na bahnitém ME v Belgii.

Tomáš Jaša běží pro stříbrnou medaili na MS v canicrossu.
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kal se svými šesti čistokrevnými
severskými psy musher Roman
Habásko (Klub severských psů).
Závodní víkend opět uzavírali
národní štafety, kde čeští závodníci získali stříbrnou medaili.

Bikejöring je nejrychlejší ze všech
disciplín. Jedná se o sprint v pravém slova smyslu. Pes a jeho
pán jedou terénem v rychlostech
mnohdy přesahujících 40 km/
hod. Vítězové musí být velmi
kvalitní cyklisté, schopní jet celý
závodní trail v obrovském tempu.

Jednotlivé disciplíny
Canicross je disciplína, kdy je běžec
zapřažen za svého psa. Průměrná
rychlost vítězů je přes 22 km/hod.
na 5–6km trailové trati. Canicross
je jediná disciplína s hromadným
startem, kdy se na začátku závodu
sejde několik desítek natěšených
atletů a jejich psích kamarádů. Je to
zážitek, který si nikdy nenechají ujít
ani závodníci ostatních disciplín.

Disciplíny
bikejöring
a scooter
se startují
intervalově.

Koloběžka (scooter) je dynamicky rostoucí sport oblíbený mezi
závodníky. Koloběžka tažená
jedním nebo dvěma psy se však
stává adrenalinovým zážitkem pro
opravdové dobrodruhy. V kategorii scooter nedosahují závodníci
takových rychlostí jako na kole, ale
koloběžka je často označována
za královskou disciplínu individuálních mushingových sportů,
protože je zde nutná optimální
souhra a forma jezdce a jeho psa.
Nejrychlejší závodníci jezdí průměrnou rychlostí přes 30km/hod.,
a to jak s jedním, tak se dvěma psy.
Spřežení se čtyřmi, šesti, osmi
psy (SP4, SP6, SP8) je disciplína
pro skutečné mushery, kteří jsou

hlavou své smečky. Psi se zapřahají
po dvojicích, úplně vpředu jsou
tzv. lídři. Ti udávají spřežení tempo
a směr. Jsou to rychlí a ovladatelní
psi, kteří dokážou vnímat pokyny
jezdce i v závodním zápalu. Spřežení se čtyřmi psy se jezdí s károu
se třemi koly, větší spřežení se
šesti a osmi psy s károu se čtyřmi
koly, všechna kola musí být bržděná. Spřežení dosahují průměrné rychlosti okolo 30 km/hod.
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 oddílu sportu
psích spřežení TJ Sokol Maxičky
Letošní team leadr české
reprezentace

ČESKÁ
VÝROBA
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Prague Country and Polo Club se nachází na jednom z největších a nejznámějších
dostihových závodišť Evropy, Velka Chuchle, které se v novém plášti mění na jezdecké
centrum se všemi koňskými sporty současnosti.

Prague Country &

Polo Club
Foto: Kathrin Gralla
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M

ezi tyto sporty patří neodmyslitelně i koňské pólo.
Prague Country & Polo Club
nabízí možnosti členství, pravidelné
lekce jízdy na koni a zkušební hodiny póla s profesionálními hráči pro
ty, kteří se chtějí dostat do kontaktu
s tímto zajímavým týmovým sportem. Od roku 2014 se koná každoročně Diplomats Polo Cup, letos
tedy už úspěšný 5. ročník. Tento již
tradiční turnaj se konal pod záštitou brazilské ambasády za účasti
Jeho Excelence ambasadora pana
Marcia Cambraira. Více než 500
lidí se přišlo podívat na 4 týmy
profesionálních pólo hráčů a jejich
koní z Německa, Polska, Argentiny
a hostujícího týmu z České republiky. Počasí celému dni přálo, diváci
si užili skvělé odpoledne s adrenalinovou podívanou. Nechybělo ani
slunečné počasí, skvělé argentinské
burgery z George Prime Burger,
osvěžující koktejly s Tanqueray
Ginem, a bublinkové osvěžení
společnosti Taittinger Champagner. Travnatá plocha se proměnila
díky DJ Tim Otisovi na taneční parket. K ochlazení pomohla
i ledová káva a stinné místo pod
střechou obrovského party stanu.

Partneři

14letého, velmi nadaného hráče
koňského póla, Maxe Kexela.
Poslední čtvrté místo získal zelený tým sponzorovaný společností
Taittinger Champaigner a George
Prime Burger, za účasti hráčů z Německa, Christiana Hartiga a Evy
Marquard, podporovaný Williamem
Prestes a Eugeniem Arburu.
Turnaj moderovala mezinárodně uznávaná bývalá hráčka
póla a dnes velice úspěšná moderátorka Jan-Marie Kiesel.

Dalším úspěšným eventem sezony se stal Prague ladies picnic,
sponzorované značkou El Arte,
která dodala k ochutnávce skvělé
druhy sýrů. Byl to přátelský turnaj s rodinnou atmosférou, týmy
tvořily převážně ženy-hráčky.
Diváci mohli sledovat zrychlenou
verzi hry s hráči z České republiky,
USA a Německa za podpory týmu
profesionálních hráčů z Argentiny.
Sezona bude pokračovat po celou
zimu díky nové moderní jízdárně,
postavené novými majiteli dostihových závodišť Velké Chuchle.

Hlavní atrakcí však byly čtyři
týmy, které všem divákům připravily úžasnou podívanou.
Vítězný tým v modrých barvách
byl sponzorovaný společností
značkové kávy Darboven a skládal
se z hráčů Polska (Ingy Stawinsky
a Kingy Nowakowsky, za podpory
dvou argentinských hráčů Romana
Rampella a Raula Fernandeze).
Druhé místo vybojoval oranžový tým s Kristinou Wiedelmann-Breloer a Johannou Droste,
s turnajovou ředitelkou Solveig
Zoske a argentinským profesionálním hráčem Beto Fariasem.
Sponzorem oranžového týmu
a dodavatelem všech turnajových
trikotů byla německá firma Cosmo
Polo a česká realitní společnost
Karlin Port. Třetí pozici vybojoval
tým v šedých barvách zastupující
společnost Alira Wine a Letenský zámeček. Vynikající argentinský hráč Jesus Bordoni si do
svého týmu vybral svého syna,
www.prestige-media.cz | 2019
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Moldavsko slaví

Národní den vína
Největší festival vína ve východní Evropě
a jediný celostátní Den vína na světě připomíná státní svátek

Moldavsko má největší
hustotu vinic na světě
– plocha vinic zaujímá
3,8 % území. Vinařský
průmysl představuje
3,2 procent HDP a 7,5
procent celkového exportu.
Zaměstnává kolem 250
tisíc lidí ve více než 140
vinařských společnostech.

R

oční produkce vína se pohybuje řádově v desítkách
milionů litrů. Rozloha vinic je
148 500 hektarů, z toho 114 400
slouží komerční produkci, zbývajících 34 100 hektarů jsou malé
vinice většinou kolem domů
k výrobě domácího vína. Nutno
ovšem podotknout, že tyto údaje
se v různých zdrojích liší. Do tohoto výčtu spadají i vinice, které
jejich majitelé po ztrátě sovětské-

ho a posléze ruského trhu opustili
a věnují se pěstování méně náročných plodin jako slunečnice či
kukuřice. Každý hektar na obnovu
vinic totiž vyžaduje investici 10 000
dolarů, a to si nemůže dovolit
každý. Přesto se do moldavského
vinařství investují z veřejného i soukromého sektoru nemalé peníze.
Za posledních deset let dosáhly
částky 350 milionů eur, z toho
do nové výsadby 184 milionů.

Historie
Archeologické nálezy dokládají,
že na území dnešního Moldavska
zdomácnělo vinařství již před sedmi
tisíci let. Krajina mezi Dunajem,
Dněstrem a Černým mořem kdysi
nazývaná Besarábie je dnes geograficky téměř shodná s Moldavskou republikou (Republica Moldova). V osmém století před naším
letopočtem věnuje vínu tohoto
kraje pár veršů Homér v eposu
Iliada. O kultuře vína se zmiňuje

i Ovidius, který zde pobýval na přelomu letopočtu ve vyhnanství. Víno
bylo součástí historie po mnoho dalších století až do nástupu
Osmanské říše, kdy byla většina
vinic zničena. Připojením Besarábie k Rusku jako jeho gubernie
v roce 1873 pak vinařství podléhalo
zájmům aristokratů a generálům
ruské armády. Ti přivezli spolu
s francouzskými vinaři, kteří se
snažili uniknout před révokazem,
odrůdy z Francie a vyvinuli mikrozóny s vynikajícím potenciálem.
V roce 1878 tak získalo víno Negru
de Purcari na mezinárodní výstavě
v Paříži zlatou medaili. Jenže koncem 19. století se mšička révokaz
(hmyz z čeledi phylloxeridae, jeden
z nejnebezpečnějších škůdců vinné
révy, na přelomu 19. a 20. století
zdecimovala vinice v celé Evropě)
objevila i v Besarábii a pro tamní vinařství nastala další krize. V dobách
Sovětského svazu se začalo s novou výsadbou, která krizi zažehnala,
www.prestige-media.cz | 2019
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jenže program rozšíření viniční
plochy byl bezhlavý a sledoval jediný cíl: aby se Moldavská sovětská
socialistická republika stala jakousi
sýpkou Sovětského svazu. Počátkem 80. let tak bylo v Moldavsku
240 tisíc hektarů a země pokrývala
pětinu sovětské spotřeby vína. Jinými slovy, každá druhá lahev v SSSR
pocházela z Moldavska. Po nástupu
Gorbačova a jeho protialkoholového programu nastal úbytek plochy
vinic, ale podepsala se na něm i série krutých zim. Po rozpadu Sovětského svazu byly vinice v rámci restitucí a privatizace rozparcelovány,
což bylo na úkor produkce. Dnes
díky projektu Wine of Moldova dochází k revitalizaci vinařství a moldavské vinice zabírají 1,9% plochy
světových vinic. Za rok 2018 činil
export moldavských vín 56 717 000
litrů v lahvích za 66 500 000 eur.

Wine of Moldova
a Národní den vína
Po získání nezávislosti v roce 1991
přišlo Moldavsko kvůli sporům
o ceny ropy a plynu o odbytiště v Rusku. V návaznosti na krizi
v letech 2006–2011 se rozhodl pomoci stát. V roce 2013 byl
z rozhodnutí vlády založen propagační program Wine of Moldova.
Zaměřuje se na kvalitu, diverzifikaci trhů, modernizaci technologií
a legislativu. V roce 2015 následně proběhla reforma vinařského
zákona, do modernizace vinařského průmyslu bylo investováno
75 milionů eur, bylo vysázeno
30 tisíc hektarů nových viničních
ploch, byly zřízeny 4 regiony pro
výrobu IGTV (chráněné označení původu, které přesně definuje
oblast, odrůdy a technologii). Wine
of Moldova funguje na základě
spolupráce soukromého a veřejnoprávního sektoru, je řízeno
koordinační radou na Ministerstvu
zemědělství, regionálního rozvoje
a životního prostředí a legislativně
spadá pod Národní úřad pro hrozny
a víno. Každoročním vyvrcholením neboli prezentací činnosti
Wine of Moldova je Národní den
vína, který připomíná státní svátek
se vším všudy. Hlavní třída s přilehlými parky se v Kišiněvu první
sobotu v říjnu promění v jeden
velký degustační areál. Nenechá si
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ho ujít jediné moldavské vinařství,
účast je otázkou prestiže. Program
začíná vyhodnocováním nejlepších
vinařů a nejlepších vín. A netýká
se to jen kvality samotného moku,
ale i plnění podnikatelských záměrů a podílu na celkovém oživení
moldavské ekonomiky. Udílení
těchto „vinařských Oscarů“ je
spojeno s bohatým kulturním programem a vysílá ho veřejnoprávní televize v přímém přenosu.

Geografie a odrůdy
S trochou nadsázky by se dalo říct,
že Moldavsko svým tvarem odpovídá hroznu a je jakýmsi „sendvičem“
mezi Ukrajinou a Rumunskem.
S Ukrajinou ho spojuje nedávná
společná „sovětská“ historie a s Rumunskem oficiální jazyk, i když
drtivá většina obyvatel hovoří také
rusky. (V 90. letech byly snahy
uznat jako oficiální jazyk moldavštinu, ale dodnes není jasno, zda
se opravdu jedná o jazyk či dialekt,
proto je úředním jazykem rumunština.) Je zde evidováno celkem
50 odrůd, z nichž 10 procent tvoří
odrůdy autochtonní, 17 procent
kavkazské a 73 procent evropské.
K výrobě kvalitních vín se však
všechny nepoužívají, viz dále.
Za vznik svých prvotřídních hroznů
vděčí Moldavsko kontinentálnímu
klimatu, vlivu Černého moře a své
zeměpisné šířce – stejné jakou má
francouzské Burgundsko (46–47
stupňů severní šířky). Nízké pahorky
střídají roviny, zasluněné plošiny
protínají říčky a řeky, které se vlévají
do velkých řek Prut a Dněstr. Většina révy roste na jihu a v centrální
části země v okolí hlavního města
Kišiněv. V zimě je zde chladno,
v létě horko, což je obzvlášť příhodné pro bílé víno. Typickou bílou
domorodou odrůdou je Feteasca
alba. Poskytuje bílá vína s vůní
po broskvích a meruňkách, ale
vzhledem k nízkým kyselinám se
našinci bude zdát, že postrádá svěžest. Rkaciteli je s největší pravděpodobností autochtonní gruzínská
(kavkazská) odrůda, ale zdomácněla i v Moldavsku. Vyznačuje se
kořeněným, květinovým buketem
a je příjemně svěží. Moldavští vinaři
s oblibou pěstují i francouzské bílé
odrůdy jako Sauvignon blanc,
Chardonnay nebo Aligoté, což je

domorodá burgundská odrůda
a nutno dodat, že v žádné jiné zemi
na světě (kromě Francie) není tak
rozšířená jako tady. Modrá Saperavi
je zdomácnělá kavkazská odrůda
s dobrou texturou a větším potenciálem zrání. Oblíbenější jsou
ovšem francouzské modré odrůdy
jako Cabernet sauvignon a Merlot.

Vinařské regiony
Moldavsko má tři vinařské oblasti.
Největší z nich je Codru v centrální části země. Plocha vinic zabírá
61 200 hektarů s příznivým klimatem zejména pro bílé odrůdy
Feteasca alba, Chardonnay, Muscat
ottonel, Sauvignon blanc a Rýnský
ryzlink. Z modrých odrůd zde převažují Cabernet sauvignon, Merlot
a Pinot noir. Symbolem této oblasti je vinařství Cricova ležící 11km
od Kišiněva. Jeho 120 kilometrů
dlouhé podzemní chodby vznikly
těžbou vápence. Ročně vyprodukuje kolem 5 milionů lahví vína.
Vyhlášenou odrůdou je Muscat
ottonel, unikátem zdejší produkce
je pak perlivé červené víno vyráběné metodou champenoise.
Jsou zde uloženy sudy s několika
miliony hektolitrů vína a několik
desítek milionů lahví. Jednotlivé „ulice“ sklepních prostor jsou
pojmenovány vinařskou terminologií. A tak elektrický vláček projíždí
ulicí Dionis, Tramín, Chardonnay
či Feteasca alba. Narazíte zde
i na Národní vinotéku, která obsahuje vzácnou sbírku lahví, jež Rudá
armáda ve druhé světové válce
zabavila nacistickému pohlavárovi
Hermannovi Göringovi, i vína osobností z celého světa. Svou kóji tady
má Angela Merkelová, John Kerry
či Vladimír Putin (ten zde mimochodem oslavil své 50. narozeniny).
Na návštěvě tady byl před časem
i Miloš Zeman, ale namísto lahví
najdete v jeho sekci jen jmenovku…
Česká produkce tu však své zastoupení má: ve vitríně je vystavena
originální lahev becherovky z roku
1902, která ovšem pochází rovněž z Göringovy sbírky. Za zmínku
stojí i skutečnost, že zde svého
času degustoval vína Jurij Gagarin.
Pobyl zde dva dny a údajně ochutnal sto vzorků. Do pamětní knihy
pak napsal: „Je mnohem snadnější
opustit Zemi a vydat se do kosmu
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než vstát od stolu s tolika vynikajícími vzorky vín.“ Co se týká délky
chodeb vinařství, pak prvenství patří vinařství Milestii Mici. Jeho
chodby mají celkovou délku 240 kilometrů, a to je také rekord
zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů. V jeho sbírce jsou lahve
v hodnotě 480 eur, které byly vyrobeny většinou v letech 1973–74.
Nejvíce slunečných dní v roce, 310 až 320, má nejjižnější vinařský region Valul Lui Traian. Plocha jeho vinic čítá 43 203 hektary
a ze 60 procent se zde pěstují modré odrůdy, zejména místní
Feteasca neagra, Saperavi a „akvitánské“ Cabernet sauvignon
a Merlot. Bílé zastupují Sauvignon blanc, Chardonnay, Muscat
Ottonel, Rýnský ryzlink a burgundská Aligoté. V tomto regionu je také největší plocha vinic s chráněným označením původu IGTV – 3 177 hektarů, což je 35 procent všech vinic IGTV
v Moldavsku, jejichž celková plocha je 9 200 hektarů a podílí se na ní 71 vinařství. (IGTV je obdobná známka chráněného
označení původu jako francouzská AOC – appellation d’origine controlée – nebo naše VOC – víno originální certifikace.)
Nejblíže k Černému moři má region Stefan Voda (a také s ním
několika kilometry sdílí pobřeží) nazvaný podle stejnojmenného
okresního města. S deseti tisíci hektary patří sice k nejmenšímu regionu, zato se na kvalitě hroznů projevuje vliv moře. Převažují zde
modré odrůdy. Z těch domorodých to jsou Rara neagra a Fateasca
neagra a k akvitánským Cabernetu sauvignon a Merlotu se ještě
přidal cotoidní Malbec. Nejznámnějším vinařstvím tohoto regionu
je Purcari. Asambláž z Cabernetu sauvignon a místní Saperavi totiž
nesmí chybět na vánočním stole britského královského dvora. Moldavané tuto výjimečnou směs hrdě nazývají víno anglické královny.
Kromě těchto vinařských regionů nutno zmínit i severní region
Balti. Není to typický vinařský kraj. Nacházejí se zde malé roztroušené vinice, jejichž vína jsou určena spíše pro lokální konzumaci. Slouží také k výrobě slavné moldavské pálenky divin.
Jeho výroba má přísná pravidla, podobně jako francouzský
koňak. Technologie výroby spočívá mimo jiné ve dvojí destilaci a následně je divin archivován tři roky v dubovém sudu.
I tento produkt má chráněné označení původu IGTV.

„Gagarinova“ degustační galerie
v podzemí vinařství Cricova.

Degustační galerie v podzemí vinařství Cricova.

Vinařství Purcari.

Budoucnost patří ořechům?
Moldavské vinařství prochází v poslední době bouřlivým vývojem
a směřuje od kvantitativního ke kvalitativnímu vinařství. Proto existuje mnoho různých zdrojů o produkci, exportu, podílu na HDP či
ploše a výnosu. Mnohokrát jsem při psaní tohoto článku přepočítával průměrné výnosy z hektaru na plochu vinic či upřesňoval původ
a zdroje investic. Informace jsem zjišťoval samozřejmě i na místě
od samotných vinařů. Ale zachytit vše v číslech objektivně nelze –
pokud moldavské vinice navštívíte za rok, bude ve statistikách zas
všechno trochu jinak. A vůbec: ani statistiky, ani technický list vína
(cukernatost, kyseliny, třísloviny, objem alkoholu atd.) nemohou
nahradit chuť vína. Tu ostatně nelze ani dost dobře popsat a ani
se o ni nemohu podělit s někým, kdo v Moldavsku nebyl. Protože
jinak chutná víno ve své domovině, jinak v „obýváku někde na sídlišti“. Moldavsko má ale ještě jednu plodinu, o které se nikde nepíše.
Umíte si představit, že jezdíte denně po celé zemi a po celou dobu
lemují silnice po obou stranách vlašské ořechy? Mám takový dojem, že kdyby se sečetla plocha osázená ořešákem královským (název stromu, který plodí vlašské ořechy), bylo by to více hektarů, než
je plocha vinic. Nakonec – misky plné vlašáků nechyběly na žádné
degustaci. Pro mne je Moldavsko nejen zemí vína, ale i ořechů.
Text a foto: Martin Severa

Hlavní třída Kišiněva se proměnila
v jednu velkou degustaci.

Růže ve vinicích jako indikátor
možného napadení škůdci.
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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.

