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Pohoda
v Jižním
Tyrolsku

JIŽ 20 LET S VÁMI!
Ano, letos je to přesně
dvacet let, co CK Monoï
plní cestovatelská
přání svých klientů.

Č

tyřčlenný dámský tým a tvrdě
ženská energie – že by právě toto byl klíč k úspěchu?
Sebekriticky nutno přiznat, že
úspěch tkví trochu jinde – i když
na přísloví „kam nemůže čert, nasadí ženskou“ rozhodně něco bude.

Je to především
individuální
přístup
ke každému
klientovi, ať je to
jednotlivec, rodina
či skupina.
Schopnost naslouchat a zjistit, co
vlastně klient doopravdy chce.
A do třetice prověřená mapa světa,
co se místních partnerů týče… a my
jsme od dob obchodování bez mobilních telefonů změnily jen málo z nich.

Jsou to nápady a důraz na detail – to
je myslím to, co naše klienty baví.

A o jeden
z originálních
nápadů se chceme
podělit i s Vámi.
Tak tedy zbystřete své smysly horolezci,
horolezkyně a horolezčata, cyklisté
i pěšáci, milovníci přírody, gurmáni i vyznavači dobrých vín, zkrátka VY VŠICHNI, kdo se necháte rádi rozmazlovat.
Řeč je o Jižním Tyrolsku, konkrétně
údolí Tauferer Ahrntal Valley, představujícím ráj pro akční typy všeho druhu,
věku i pohlaví. A když k této, už tak dobré konstelaci přidáte ještě skvělý projekt
dvacítky místních hotelů, nezbývá než
se přesvědčit na vlastní kůži! Ve spolupráci s místním turistickým střediskem
vytvořily klub AKTIVNÍCH HORSKÝCH
HOTELŮ tzv. „active mountain hotels“
www.activemountainhotels.com/hotels.
Jako host si zde v rámci ubytování můžete celoročně vybrat každý den jiný program:
Jízda na MTB, procházka po horách či
údolích, lezení – to vše pod vedením

zkušených horalů. Pánové jistě ocení
dolomitské třítisícovky a dámy navíc
i neodolatelný šarm těchto mužů. Na své
si přijdou golfisté, raftaři, ale i bylinkáři
a milovníci klidných vycházek. A kdyby
se snad dostavila únava, není nad slunečnou terasu a sklenku dobrého vína.
Z místních hotelů jsme vybrali
ten, který máme opravdu rádi –
FELDMILLA DESIGNHOTEL
www.feldmilla.com
Tento rodinný hotel nabízí pohodu a volnost, je jednoduchý i
velmi elegantní, plně respektuje
přírodu. Nadchne Vás michelinskou restaurací, vlastním vinným
sklepem i luxusním SPA.

•
•
•
•
•

exotická dovolená na míru
nekompromisní dobrodružství
splněná přání a společné emoce
100% zážitky
prověření zahraniční partneři

www.monoi.cz
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vyhrál
PRESTIGE MODELS
POLO TEAM

3. ročník Czech Snow Polo Masters 2016!
Foto: Jan Hamaďák

T

itul si po napínavých soubojích odnesl Polo Team Prestige
Models, který vedl zkušený hráč póla John Bunn z Anglie.
Tým Prestige Models současně nese název exkluzivního organizátora turnaje, který měl celý event pod svojí taktovkou. Pořadatelem je pak Gill Polo Club v čele s Naveedem Gillem, který je
považován za zakladatele koňského póla v České republice.

Špindlerův Mlýn
na několik dní ovládlo koňské
pólo. Přímo pod jedním
z nejoblíbenějších svahů České
republiky ve Svatém Petru se
v pátek a v sobotu 5. – 6. 2. 2016
odehrál již třetí ročník Czech Snow
Polo Masters 2016! Na prestižní
turnaj královského sportu se slétli
hráči z celého světa. Zastoupena
byla například Anglie, Saúdská
Arábie, Dánsko i Polsko.

snow polo A4 inzer.indd 2
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ŠPINDLERŮV MLÝN OŽIL TAKÉ VEČERNÍM
VIP PROGRAMEM
To pravé zimní počasí plné slunečních paprsků si diváci i hráči mohli vychutnat oba dny. Na sněžném poli se utkaly vítězný tým Prestige Models, tým Ski Areál Špindlerův Mlýn (obsadil 2. místo v turnaji) a tým Elan (obsadil místo 3.). Nejvíce gólů
v turnaji dal John Bunn, za což obdržel speciální trofej.
Luxusní prostředí Špindlerova Mlýna kromě samotných hráčů přivítalo
také úspěšné podnikatele, ředitele prestižních firem, ale i slavné osobnosti. Moderování se na jedničku zhostila sympatická Lenka Vacvalová,
VIP večery pak provázela čerstvá maminka, elegantní Jitka Boho. Oba
galavečery byla pro VIP hosty připravena přehlídka exkluzivních modelů návrhářky Miriam Janásové, pánských obleků Uomo Napoletano
a luxusního spodního prádla od české značky Werso. Originální outfity
předvedla například známá modelka Dominika Mesárošová, „český ken“
Robert Paulat a finalisté prestižní soutěže krásy Look Bella v čele s vítězkou Markétou Konopáskovou a vítězem Kristianem Szekeresem.

1.4.2016 13:49:44
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NESTIHLI JSTE LETOŠNÍ TURNAJ KOŇSKÉHO PÓLA?
MÁTE ŠANCI PŘÍŠTÍ ROK NA STEJNÉM MÍSTĚ!
Turnaj Czech Snow Polo Maters je v České republice jediný
svého druhu. Fanoušci koňského póla se za svým sportem musí
dále vydat například do rakouského Kitzbühelu nebo populárního švýcarského Svatého Mořice. Do České republiky hráči
koňského póla zavítají opět za rok, a to na stejné místo, tedy
do pohádkového Špindlerova Mlýna. Půjde již o čtvrtý ročník turnaje, tedy Czech Snow Polo Masters 2017. I na ten vás
již nyní zve organizátor turnaje, agentura Prestige Models.
Produkční a modelingová agentura Prestige Models se dále
zabývá organizací eventů na míru, mezinárodních kongresů,
módních přehlídek, společenských programů či promo akcí.
Mimo jiné je také pořadatelem prestižní soutěže krásy Look
Bella, jejíž vítězky a vítězové jsou celosvětově úspěšní. Na finalisty letošního ročníku se můžete zajisté těšit v příštím roce,
tedy na Czech Snow Polo Masters 2017 ve Špindlerově Mlýně.

KOŇSKÉ PÓLO V ČESKÉ REPUBLICE?
ZAKLADATELEM JE NAVEED GILL
Za rozvojem koňského póla v České republice stojí Naveed Gill,
který mimo jiné působil v letech 2000 až 2007 v čele společnosti Tiscali Česká republika. Poté se rozhodl vstoupit na trh služeb
spojených s jezdectvím. Naveed Gill je považován za zakladatele
koňského póla v ČR. V roce 2008 založil první český pólo klub,
který nesl název Prague Polo Club. Později byl přejmenován
na Gill Polo Club a během necelých deseti let své existence si
zaslouženě vybojoval exkluzivní postavení na českém trhu.

Další informace
www.czechsnowpolomasters.eu
www.prestigemodels.cz
www.facebook.com/czechsnowpolo/?fref=ts
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Soutěžní týmy
Czech Snow
Polo Masters 2016
a jejich pořadí:

1.

MÍSTO V TURNAJI VYBOJOVAL
PRESTIGE MODELS POLO TEAM

2.

MÍSTO V TURNAJI ZÍSKAL SKI AREÁL
ŠPINDLERŮV MLÝN POLO TEAM

3.

JOHN BUNN / Anglie (kapitán)
CHAS TAYLOR / Anglie
MARTIN STEGEMAN / Anglie

MICHAEL HOWE / Anglie (kapitán)
HELLE RUGGAARD / Dánsko
MARTA MIRKA / Polsko

MÍSTO V TURNAJI OBDRŽEL
ELAN POLO TEAM
KEVIN SHAW / Anglie (kapitán)
HOSAM ZOWAWI / Saúdská Arábie
JOHANN SMULA / Česká republika Gill Polo Club

Rozhodčí: GABOR SZEGEDI / Maďarsko
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MANMAT
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Dlouholetý výrobce sportovního vybavení (původně
horolezeckých úvazků) je paradoxně známější ve světě
než doma. Ve výrobním sortimentu této firmy dominují
produkty pro psí spřežení. Jedná se o velice úzký okruh
extrémních sportovců, kteří se svými psími miláčky
stráví i několik dní a nocí v severských pustinách.

T

ito lidé se musí stoprocentně
spolehnout na sebe, svoje zvířata, a především na materiál, který
s sebou vezou. V tuto chvíli nastupuje
lety prověřená a zkušenostmi zocelená
malá česká firmička – MANMAT. Fortel
českých řemeslníků pomohl nejednomu musherovi ke světovým umístěním.
Tam, kde pes táhne saně několik
dní ve vichřici a mrazu a ještě ho to
baví, musí postroj dokonale sedět
a nesmí ho dřít, stahovat atd. Tomu
napomáhají samozřejmě moderní
syntetické materiály se svými funkčními vlastnostmi, a hlavně kreativita
vývoje vycházející z potřeb zvířete.
Proto MANMAT dlouhodobě spolupracuje s absolutní světovou špičkou.
Skutečně jenom ti nejlepší vám poví,
co je výborné a co už standardům
neodpovídá. Když se k tomu přidá
líbivý design, úspěch je na světě!
Naše výrobky se ve světě líbí dokonce natolik, že se pár „producentů“
pokusilo zcizit vzory a našili falza.
Naštěstí se ukázalo, že kvalita je
drahá a že když se to správně neumí, kvalitní věc prostě nevypadne.
Další velkou výzvou se pro MANMAT
stalo prostředí koňské. Trochu náho-

dou se přišlo na to, že naše moderní
materiály (vyráběné výhradně v Česku)
mohou být příjemné i koňské srsti a relativní bezúdržbovost je to, co v dnešní uspěchané době lidem vyhovuje.
Vedlejší efekt syntetických materiálů
– stálobarevnost, minimální nasákavost ať už vody či zvířecího potu – se
stal základem dalšího úspěchu. Věci
na koně se ve firmě vyrábějí čtrnáctým
rokem. Nicméně intenzivněji se tomuto
odvětví věnujeme zhruba pět let. Dnes
spolupracujeme mimo jiné s mistry
světa a jejich podněty jsou základem
k dalšímu vylepšování již produkovaných výrobků. Přesto vymýšlíme nové
a nové věci – ročně uvedeme na trh
v průměru čtyři nové produkty.

Stejně jako
u psích věcí,
i u těch
koňských je
na prvním místě
kvalita zpracování
společně
s důrazem
na ergonomii
daného zvířete.

Slušivá ohlávka na slušivém koni

MANMAT
v číslech:
•

100 % materiálu pochází z ČR.

•

80 % objemu produkce
jde na export.

•

Na trhu je firma od roku
1990, ale už od roku 1982
vyráběl pan Jaroslav Soumar
(majitel) na povolení NV
první horolezecké úvazky.

„Ustrojená“ čtyřka před maratonem

Věci od MANMAT jsou opravdu
příjemné!

Polský závodník (mj. mistr světa)
Bartołomiej Kwiatek

I mezi tvrďáckými mushery se najde
jemná květinka
Tak už pojedem?
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tajemstvím
ZA

ISLANDSKÉHO
VNITROZEMÍ
Jan Sucharda,
foto: autor

Island je
v posledních
letech stále
žádanější turistickou
destinací. Jen v roce 2015 se sem
vypravilo více než jeden milion lidí.
Naprostá většina z nich však absolvuje jenom
turistické atrakce v blízkosti hlavní islandské
okružní silnice, které jsou sice krásné a zajímavé, ale
bohužel se doslova „prohýbají“ pod náporem turistů.

Severozápadní část
cesty Svalvogavegur

Prestige clubs & circles

Island autem 4×4
Za spolupráce Klubu islandských fanatiků vychází
v březnu 2016 kniha Island autem 4×4 autora
Jana Suchardy. Tento průvodce po vnitrozemí Islandu se stane nezbytnou pomůckou pro
každého, kdo se vypraví do odlehlých neobydlených končin ostrova. Obsahuje přehledný
a logicky uspořádaný popis vnitrozemských
cest s jejich záludnostmi a nebezpečími a zachycuje prakticky všechna zajímavá místa,
která by návštěvník neměl minout. Text doplňuje více než 130 fotografií, které čtenáři
poskytnou dokonalou představu o jednotlivých trasách. Kniha o 144 stranách na matné křídě a praktického formátu 119×163 mm bude slavnostně pokřtěna
na 15. Islandském dni 9. dubna 2016 v Městské knihovně v Praze 1.
Více informací a objednávky na www.jas-hrotovice.com
nebo www.islandklub.com

Klub islandských fanatiků
sdružuje lidi, kterým učaroval Island a chtějí se
dozvědět více nejen o jeho přírodních krásách,
ale i o zajímavé historii a bohaté kultuře.
Soustředí se na novinky, informace a zajímavosti
spojené s Islandem především prostřednictvím
svých internetových stránek. Také se snaží být
k dispozici všem cestovatelům od praktické rady až po pomoc se sestavením trasy.
Klub každoročně pořádá akci pod názvem Islandský den s promítáním
fotografií a filmů, přednáškami a besedami. Letošní patnáctý ročník se bude
konat v sobotu 9. dubna 2016 v Městské knihovně v Praze 1. Po loňském
programu zaměřeném především na literaturu se bude tentokrát více soustředit
na samotné cestování po ostrově, ať už pěšky nebo terénním autem.
Více informací na: www.islandklub.com

Děkujeme partnerům
Klub islandských fanatiků děkuje svým
dlouholetým partnerům za jejich podporu:
Cestovní kancelář Periscope Skandinávie
nabízí velký výběr zájezdů na Island po celý rok,
zajistí ubytování nebo půjčení auta s garancí
kvalitní výpůjčky pro individuální turisty. Dokáže
i poradit, kdy a kde spatřit polární záři.
Icelandair
Icelandair je jediná společnost na světě, jejíž
zaměstnanci jsou ochotni se cestujícím věnovat i ve svém volném čase
a ukázat jim Island, tak jak ho znají oni. Využijte Stopover Buddy Service.

(SPORT & TRAVELING)

A

tak se ten, kdo chce poznat
Island „do morku kostí“, komu
nestačí vidět jen ta nejznámější a snadno přístupná místa a komu
v žilách koluje aspoň trochu dobrodružné krve, prostě „musí“ vydat
do vnitrozemí. Teprve tam tento ostrov
začne odkrývat svá skrytá tajemství.
Island má rozlohu 103 tisíc kilometrů čtverečních a z toho je oficiálními
islandskými prameny označeno jako
pustina 64 500 km2. Vnitrozemí je
neobývané a neobývatelné, přístupné
výhradně terénními auty a ještě jenom
po menší část roku – zhruba od června do září. V tuto dobu je otevřeno
několik kempů, které poskytují zázemí
pro cestovatele, kteří se do vnitrozemí
vydali. Zajímavých a krásných míst je
ve vnitrozemí doslova nepočítaně…
tak jenom tři příklady za všechny.

SVALVOGAVEGUR – CESTA,
KAM NENÍ RADNO SE VYDÁVAT
ZA PŘÍLIVU
Svalvogavegur je asi padesát kilometrů dlouhá cesta, vedoucí po břehu
jednoho z „prstů“ Západních fjordů,
který odděluje fjordy Arnarfjörður a Dýrafjörður. Svůj název dostala podle dnes
už opuštěné farmy Svalvogar na samotné špici poloostrova. Dříve nesla
jméno průkopníka stavby silnic na severozápadě ostrova Elise Kjarana –
Kjaransbraut (1928–2008). V současné
době je zařazena mezi sedm nejpozoruhodnějších staveb Západních fjordů.
Začíná ve Hrafnseyri odbočkou ze silnice č. 60 a prvních asi dvanáct kilometrů
vede podél pobřeží travnatými loukami
kolem několika opuštěných farem.
Za brodem na říčce Fossá začíná sice
nejobtížnější, ale zároveň nejzajímavější
úsek. Cesta prochází bránou mezi dvěma skalisky a pokračuje po mořském
břehu tvořeném nakupenými ohlazenými kameny. Chtělo by se napsat oblázky, ale přesnější je asi „oblazy“. Vpravo
se zvedá kolmá skalní stěna, která postupně přechází do obrovitého převisu,
„vydlabaného“ dorážejícími vlnami. Při
přílivu a silném příboji bývá tento úsek
cesty zaplavený vodou, a tudíž zcela
neprůjezdný. Na to ostatně upozorňuje
tabule na začátku cesty – ovšem text
je pouze v islandštině, tak si poraďte .
Další část cesty už nevede těsně při
břehu, ale zvedá se do hliněného svahu
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a po dalších zhruba deseti kilometrech nás dovede až k bývalé farmě
Svalvogar a majáku Kögur. A nedaleko
začíná další zajímavý úsek. Cesta je
široká tak akorát na jedno auto a přitom zaříznutá do strmého svahu.
Jedeme tady skoro krokem a v duchu
se modlíme, abychom v protisměru
nepotkali jiné auto. Vzájemné vyhýbání nad stometrovým srázem k moři
by bylo zážitkem, po kterém vůbec
netoužíme. Naštěstí proti nám nikdo
nejede a po několika kilometrech se
cesta rozšíří, klesá opět na úroveň
moře a poté nás dovede do městečka
Þingeyri. A tak jedna malá rada: pokud
se sem vypravíte, jeďte z jihu na sever,
budete při vyhýbání u skalní stěny a to
je přece jenom „o chlup“ lepší než jet
po okraji srázu, který se sesypává.

Zpod lávového pole vytéká voda
teplá akorát na koupání

HOLUHRAUN – NEJMLADŠÍ
LÁVOVÉ POLE NA ISLANDU
Island se díky své poloze na rozhraní
evropské a americké litosférické desky,
které se od sebe vzdalují rychlostí asi
1–2 cm za rok, vyznačuje množstvím
aktivních sopek. Zatímco erupce sopky
Eyjafjallajökull na jihu ostrova v roce
2010 vzbudila celosvětovou pozornost, protože na několik týdnů omezila
leteckou dopravu na severní polokouli, daleko mohutnější erupce sopky
Bárðarbunga, která trvala od srpna
2014 do února 2015, proběhla (kromě
samotného Islandu) bez většího zájmu
médií. Na blížící se erupci upozorňovalo několik týdnů probíhající zemětřese-

ní v oblasti kaldery. Láva si cestu na povrch našla v puklině v zemské kůře
severovýchodně od hlavního kráteru
v oblasti Holuhraun. Během erupce se
vytvořilo lávové pole o rozloze 85 km2
(je na Islandu největší od erupce sopky
Laki v roce 1783, která lávou zaplavila
území o rozloze téměř 600 km2) a celkovém objemu zhruba 1,4 km3. Vrstva
lávy má průměrnou výšku 10–14 m,
v oblasti lávových výronů až 40 m.
V době erupce dosahovala láva teploty
téměř 1180 °C a půl roku po jejím
skončení měla ještě v hloubce jeden
metr teplotu přes 100 °C. Předpokládá
se, že bude chladnout několik dlouhých let. V prvních měsících po skončení erupce nebyl přístup k lávovému
poli dovolen zejména z důvodu množství nebezpečných plynů. Od léta 2015
je možné se k lávovému jazyku vypravit
a využít i některou z vytyčených stezek
po samotné lávě. Při „procházce“ je
potřeba dávat pozor, protože láva je
neuvěřitelně ostrá, obrazně řečeno
– ten nejhrubší skelný papír je proti
tomu hladký jako dětská prdelka.
Díky vzdálenosti od civilizace (asi
150 km) zde rozhodně není „přelidněno“. K Holuhraunu vede od sopky Askja
ve východní části vnitrozemí asi dvacet
kilometrů dlouhá cesta černou písečnou pouští. A protože láva přehradila
záplavovou oblast pod ledovcem,
voda „podtéká“ pod lávou, ohřívá se,
a když na konci lávového jazyka vytéká
ven, má teplotu vhodnou na koupání. A protože Islanďané doslova milují
horké koupele jak v termálních bazénech, které jsou na Islandu i v docela
malých osadách, tak zejména v přírodě,
brzy po zpřístupnění začala být oblast
vyhledávána kvůli nové možnosti „máchat“ se v horké vodě. Jestli si budete
chtít dopřát stejný požitek, budete
potřebovat dobré terénní auto, překonat mnoho desítek kilometrů pustiny
a přebrodit několik řek, no neberte to.

Cesta v poušti je značena žlutými kolíky. V pozadí sopka Herðubreið
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Pohoří Kverkfjallarani

NA JINOU PLANETU
Je všeobecně známo, že před cestou
na Měsíc američtí astronauti nacvičovali mimo jiné v islandském vnitrozemí v místech, které bylo označeno
za nejpodobnější povrchu Měsíce.
Šlo o lávové pole Ódaðahraun poblíž sopky Askja. Pokud budete chtít
spatřit podobnou, možná ještě atraktivnější oblast, je potřeba se od sopky
Askja vypravit dále na jih až k ledovci
Kverkjökull, kde je i turistická základna.
Od chaty jsou pořádány s průvodcem
a nezbytnou výbavou celodenní pěší
výlety na ledovec, ale také je možné
samostatně vystoupat na horu Virkisfell,
odkud se naskytne neuvěřitelný výhled
na okolní krajinu. Směrem k západu se
rozprostírá „nekonečná“ pláň ledovce Vatnajökull (jde o největší ledovec mimoarktické oblasti s rozlohou
8300 km2) a severně leží oblast, které
dominuje pohoří Kverkfjallarani, dále
pak sopka Askja a vpravo od ní sopka Herðubreið. A při pohledu na tuto
krajinu vás nejspíš mimoděk napadne
otázka, zda jste se neocitli ne na „blízkém“ Měsíci, ale třeba rovnou na Marsu.

PŘED CESTOU
Islandské vnitrozemí je krásné a zajímavé, ale je i obtížně přístupné
a nebezpečné, s velmi malým pokrytím
signálu pro mobilní telefony. Situace
zde se může změnit ze dne na den,
někdy z hodiny na hodinu – ještě včera
snadno průjezdné brody mohou mít
najednou tolik vody, že se v nich „utopí“ každé auto, snadná cesta s hladkým
povrchem se může v krátké době stát
zcela neprůjezdnou, nečekaně mohou
přijít (i uprostřed léta) sněhové vánice,
povodně či stále častější písečné bouře.
Rozvaha a obezřetnost jsou proto
nezbytnými podmínkami pro úspěšné
cestování ve vnitrozemí. Mějme vždy
na paměti, že se chceme nejenom dostat TAM, ale ve zdraví i vrátit ZPĚT.
Góða ferð! Šťastnou cestu!

POZNEJTE SVĚT
S ADVENTUROU
Letos v únoru se CK Adventura stala držitelem prestižní ceny TTG Awards 2015
v kategorii Nejlepší cestovní kancelář
pro cesty za poznáním v Evropě i ve
světě.
Přes dvacet let vracíme význam slovu
cestování. Navštěvujeme nejkrásnější
světové lokality prostřednictvím aktivní
turistiky, cykloturistiky a poznávacích
zájezdů. Cílem zájezdů je pomáhat uskutečňovat cestovatelské touhy našich klientů.
Individuální přístup, dlouhodobá zkušenost a odborné znalosti nám umožňují
porozumět každému přání. Energie i zapálení našich průvodců pak pomáhají
měnit sny ve skutečnost.

VŠECHNY NAŠE AKTIVITY:
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Splňte si svůj sen a objevte celý svět. Poznávací
zájezdy tvoří jeden ze základních pilířů naší nabídky.
V menších skupinách a v komorní atmosféře míříme letecky
do mnoha zemí všech kontinentů. Originální programy,
zkušení průvodci.
Evropa | Afrika | Asie | Amerika | Austrálie a Oceánie

TURISTICKÉ ZÁJEZDY
Na ta nejkrásnější místa musíte vyrazit pěšky,
odměnou vám bude nevšední zážitek vykoupený
trochou námahy. Turistické zájezdy nabízíme v pestré škále
náročnosti od aktivnějších poznávacích cest s občasnými
pěšími výlety až po náročnou horskou turistiku.
pěší turistika | dobrodružně poznávací | treking

DOVOLENÁ NA KOLE
Pouze v sedle kola poznáte navštívené země jako
nikdo jiný. Perfektně zorganizované cyklopobyty
a cykloturistika po celé Evropě jsou dnes samozřejmostí. Ale
s námi můžete vyjet i za exotikou téměř do celého světa.
cyklopobyty | cyklotoulky | horská kola |
exotická cykloturistika | cyklojachty a lodě

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA
A VIA FERRATY
Vydejte se s námi až na samotné vrcholky hor. Míříme
převážně do Alp, ale i ke světovým velikánům, vždy
v doprovodu skutečných znalců hor.
via ferraty | vysokohorská turistika

RAFTING A VODNÍ TURISTIKA
Řeky a říčky jsou ty nejpřirozenější i nejskrytější cesty
krajinou. Objevte krásy hlubokých kaňonů, úzkých
soutěsek a divokých peřejí na kanoi či na raftu. Aktivní
víkendy, prázdninové putování pro celou rodinu i výpravy
za skutečnými řekami legendami po celém světě.
kajaky | kanoe | rafting

DOVOLENÁ S DĚTMI
Nejlepší rodinné dovolené přinášejí skvělé zážitky
nejen dětem, ale i jejich rodičům. S námi se můžete
už nyní vydat na spoustu zájezdů, které svojí náročností,
charakterem a zázemím umožňují a předpokládají účast
menších i větších dětí. Prožijte svoji dovolenou opravdu
společně.

EXOTICKÉ SILVESTRY
Nabízíme vám příležitost utéci ze silvestrovského
a v některých případech i předvánočního shonu, ohřát se
uprostřed zimy pod jižním sluncem či využít svátečních
dní pro úsporu dovolené. Zkrátka pojmout přelom roku
opravdu netradičně.

A MNOHO DALŠÍCH AKTIVIT
Aktivit zajímavých, jedinečných, ojedinělých,
zábavných, …
cesty s National Geographic |
fotoexpedice | Tatrabus |
gurmánské zájezdy

Dalších 395 zájezdů do 113 zemí
6 kontinentů naleznete
v našich nových katalozích,
které vám rádi zdarma zašleme:

www.adventura.cz

Golf
V ESTONSKU

Vaše příští golfová dovolená
Natálie Redková, www.cestujemezagolfem.cz

Dvacet let golfu
v Estonsku
Golf v Estonsku nemá
dlouhou historii. První
golfové hřiště Niitvälja
bylo otevřeno v roce
1993. Od té doby se
golf v Estonsku rychle
rozvíjel. Dnes se Estonsko
může pochlubit sedmi
18jamkovými hřišti.
Kvalitní hřiště, nádherný
výhled na rozmanitou
přírodu včetně Baltského
moře – to vše může
nabídnout estonský golf.
14
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90. letech to bylo jediné 18jamkové golfové hřiště v Pobaltí. Stalo se
synonymem golfu v Estonsku a je
nazýváno domovem estonského golfu.

NIITVÄLJA PARK COURSE
V roce 1993 bylo otevřeno 9 jamek se
zázemím pro trénink. Osmnáctijamkové
hřiště navržené Švédem Åke Perssonem
bylo otevřeno v roce 1994. V roce 2006
s pomocí anglického golfového architekta Petera Chamberlaina bylo vytvořeno
5 nových jamek. Je zde mnoho vodních
překážek tvořených krásnými rybníky.
Erbovní jamka 15 je známá jednoduše
jako „Island Green“ a je jednou z nejhezčích a současně nejobtížnějších jamek.

Niitvälja je výzvou pro hráče různých věkových kategorií a hráčských schopností.
I když se samozřejmě nemůže pochlubit
velkými výškovými rozdíly, jeho mírně vlnité fairwaye, četné vodní překážky a fairwaye lemované hustým lesem dělají hru
zajímavou a vyžadují přesnou hráčskou
strategii. Hra se musí dobře plánovat,
jinak míč skončí ve vodě a bude vás čekat
zbytečně velké množství trestných ran.
Golfové hřiště Niitvälja je vysoce hodnoceno jak místními, tak i zahraničními hráči. Nachází se 30 km od hlavního města
Estonska – Tallinnu. Hřiště bylo schváleno pro mezinárodní turnaje a již hostilo
několik velkých mezinárodních akcí.
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Praktické
informace
o Estonsku
Oficiální název:
Estonská republika
Hlavní město: Tallinn
Plocha: 45 227 km2
Další velká města: Tartu,
Narva, Kohtla-Jarve, Pärnu

a pláže, středověký hrad a historické
centrum města, vše se nachází v pohodlné blízkostí 15 minut chůze od hřiště.

ESTONIAN GOLF
& COUNTRY CLUB
Toto hřiště je považováno za jedno
z nejlepších estonských golfových
hřišť a má své právoplatné místo
v prestižních Top 100 evropských
hřišť podle Golf World Magazine,
což je jistě velkolepý úspěch pro
zemi golfových začátečníků. Je zde
18jamkové mistrovské hřiště Sea
Course a 9jamkové Stone Course,
vybudované na místě starého archeologického naleziště. Hřiště mají
odlišný charakter. Stone Course je
hřiště bez vody a vodních překážek.
Není ale samozřejmě jednoduché.
Sea Course je skutečné mistrovské
dílo, kde do hry vstupují důležité faktory, jako je vítr, voda a vysoká tráva.

SAAREMAA GOLF COURSE
V Estonsku si můžete zahrát golf
i přímo na ostrově. Vedle středověkého
města Kuressaare na největším ostrově Estonska Saaremaa se nachází
jedna z předních golfových destinací
v Pobaltí. Hřiště Saaremaa poskytuje
jedinečnou příležitost spojit mistrovskou úroveň golfu s mnoha dalšími
volnočasovými aktivitami a atrakcemi
Kuressaare. Jsou zde slavné lázně

Toto osmnáctijamkové hřiště bylo navrženo finským architektem Lassi Pekka Tilanderem a otevřeno v roce 2008. Architekt využil všech možností krásné krajiny
a majestátní přírodní scenerie, aby vytvořil nezapomenutelný golfový zážitek. Hřiště je rovinaté, ale s množstvím vodních
překážek. Jedinou nevýhodou je poměrně dlouhá cesta z Tallinnu. Jízda autem
včetně plavby trajektem trvá 4 hodiny.
Na ostrově je také mezinárodní letiště.

Místní lidé říkají, že když Bůh stvořil pobřeží, kde se v současné době nachází
Estonian Golf & Country Club, musel
vědět, že zde jednou bude golfové
hřiště. Vine se tak harmonicky podél
pobřeží Baltského moře a delty řeky
Jägala. Obě hřiště harmonicky zapadají
do okolní krajiny a poskytují golfistům
to nejlepší zázemí na hřišti i mimo něj.
Hřiště se nachází jen půl hodiny
od centra estonského hlavního města
Tallinnu, a jen 15 minut jízdy od mezinárodního letiště v Tallinnu. Klub má
ideální polohu a může být snadno přístupný ze všech hlavních měst v Evropě.
Klub se může pochlubit moderní klubovnou s panoramatickým výhledem na obě hřiště
s deltou řeky Jägala v dáli.

www.prestige-media.cz | 2016
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PÄRNU BAY GOLF LINKS
je nejnovější golfové
hřiště Estonska.
Otevíralo se v září 2015. Je také
dílem architekta Tilandera. Jak již
název naznačuje, nachází se vedle
letního hlavního města Estonska
– lázeňského městečka Pärnu.
Je velmi citlivě zasazené do přírody,
která zde hraje absolutní prim, včetně
pobřeží Baltského moře, respektive
Rižského zálivu. Mírně zvlněné, šťavnatě zelené fairwaye, klasické, skoro
„skotské“ roughy. Ale dostanete se tam,
jen pokud zahrajete opravdu velmi
nepovedenou ránu. Greeny jsou často
víceúrovňové. Jsou chráněné četnými
bunkery, někdy se spoustou převislých
chomáčů trávy. I když bunkery tady
vlastně ani nejsou. Písčité plochy na hřišti jsou označeny jako „waste areas“, čili
plochy, kde můžete v klidu založit hůl
za míč a nemusíte nutně použít hrábě.
Hřiště je velmi přehledné, celé vybudované na písku. Hráli jsme tam po docela vydatném dešti a jak fairwaye, tak
greeny byly za chvilku absolutně suché.
Na konci druhé devítky jsou krásné
jamky podél pobřeží Rižského zálivu. Dostane vás tam jamka 14, par 3.
Jamky 15–18 jdou souběžně s pláží.
Z druhé strany lemují fairwaye krásné pinie. Tato část hřiště je otočena
na jih, máte zde sluníčko po celý den
až do jeho západu. Nádherné jamky.
Toto hřiště můžeme doporučit těm
nejnáročnějším hráčům golfu.

Tallinn, město
s bohatou historií
Určitě navštivte Vanalinn, tedy Staré
město, které vás vrátí do středověku.
Spletité uličky, romantická zákoutí, krásné
vyhlídky z hradeb i krásně zdobené chrámy, to vše nabízí perfektně zachovalé
centrum Tallinnu. Má stále stejnou atmosféru jako před mnoha staletími.
Při své návštěvě rozhodně nevynechejte prohlídku hradeb, které obepínají více než
polovinu Starého města. Jejich starší část pochází až ze třináctého století, novější ze
šestnáctého a dodnes se zachovaly obranné věže a brány střežící vstup do města.
Na jejich část jsou přilepené malinké staré domy, ve kterých dodnes žijí lidé.
V Tallinnu je mnoho krásných kostelů. Kousek od sebe zde stojí střídmé
protestantské a bohatě zdobené pravoslavné. Většina Estonců se hlásí k některé
z protestantských církví a naopak početná ruská menšina k pravoslaví. Jedním
z největších je překrásný pravoslavný chrám Alexandra Něvského.

16
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NEJLEPŠÍ ČAS HRÁT GOLF
V ESTONSKU
je v létě, kdy slunce vychází brzy a zapadá pozdě. Je velmi populární začít
kolo po večeři a zakončit hru o půlnoci!
Estonsko nemusí být prvním místem,
které vás napadne, když plánujete
golfovou dovolenou, ale krásná krajina,
kvalitní hřiště a možnost zahrát tři kola
za den vám pomohou změnit názor.
Kromě v článku popsaných hřišť jsou
v Estonsku další hřiště: White Beach
Golf Links, Otepää Golf, Suuresta Golf.
Bavte se golfem uprostřed krásné
estonské přírody, obdivujte starověké
estonské památky, ochutnejte estonskou
kuchyni! Přidejte další golfovou perlu
do své sbírky golfových zážitků!

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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Algarve je již dávno synonymem pro golf. Tato nejjižnější provincie Portugalska
je Mekkou golfistů a jedním z nejvyhledávanějších turistických míst v Evropě.

Algarve
NA GOLF DO
Natálie Redková, www.cestujemezagolfem.cz

J

ižní pobřeží Algarve po roce 1960
objevil pro golf Sir Thomas Henry
Cotton, trojnásobný vítěz British
Open. Tenkrát to byla chudá oblast
se suchou půdou a nízkým výskytem
dešťů. Nebylo to tak dobré místo pro
zemědělství, ale pro vybudování golfových hřišť byla tato část Portugalska
ideální. Algarve nyní nabízí více než
30 golfových hřišť a hlavním lákadlem
je jak nabídka rozmanitého golfu, tak
i skvělé podnebí. Více než 300 dní
z celého roku je totiž zalité sluncem.

NAU HOTELS & RESORTS
– NOVINKA GOLFOVÉHO
ALGARVE
NAU Hotels & Resorts jsou součástí nově vytvořeného řetězce,
zastoupeného od severu k jihu.
V samotném Algarve mají osm čtyřa pětihvězdičkových resortů, které
provozují jak na bázi B & B (bed &
breakfast), tak i all inclusive. Kdo má
však zájem, může si vybrat apartmán
ve vilách s kuchyňkou a vařit si
sám. Dva další resorty mají v Lisabonu a v Alentejo – v Montargil.
Golf v luxusních resortech na jižním
pobřeží samozřejmě nesmí chybět. NAU
Hotels & Resorts provozuje tři hřiště.
Nedaleko prvního golfového hřiště Algarve – Peniny – najdete jeden z golfových
resortů NAU Hotels & Resorts – Morgado
do Reguengo Resort. Tento resort se nachází vedle městečka Portimao na úpatí
hor Monchique. Resort má 98 velkých
pokojů většinou s výhledem na golfové hřiště Morgado. Má dvě hřiště. Již
zmíněné Morgado a Alamos. Obě hřiště
jsou produktem European Golf Design.
NAU Hotels & Resorts

První devítka Morgado je spíše rovinatější, druhá se vine do kopce. Také greeny
jsou vlnité. Hřiště je příjemné, pravé
dovolenkové, i když je zde velmi mnoho
bunkerů. Fairwaye jsou ale dost široké
na to, abyste se jim dokázali vyhnout.

ALAMOS
Druhá osmnáctka, která je součástí resortu Morgado, nazvaná Alamos,
patří mezi nejnovější přírůstky v Algarve. Od první se výrazně liší. Hřiště

postavili před deseti lety na bývalé
farmářské půdě, o čemž svědčí i opuštěné statky kolem. Původní farmaření
připomínají i olivové sady. Fairwaye
jsou bohatě tvarované, několik se
táhne podél vodní přehrady. Greeny
jsou velké a často i víceúrovňové, což
výrazně zvyšuje náročnost hry. Celkově je toto hřiště kratší, techničtější,
náročnější na přesné umístění míčku.
info@golfedomorgado.com
bookings@golfedomorgado.com
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Co ještě
můžete
navštívit
FARO
Faro je hlavním městem Algarve od roku 1756. Město a jeho
přístav jsou chráněny nízkými
písečnými ostrovy Ilha de Culatra,
Ilha da Barreta a Ilha da Faro. Ten
poslední je spojen s městem hrází,
a je tedy přístupný i po silnici. Faro
je sídlem univerzity a biskupství
a také důležitým průmyslovým
a obchodním centrem jihu země.
Ve městě si můžete prohlédnout
mimo jiné i Staré město Cita de
Velha. Nejkrásnější paláce z 18.
a 19. století můžete vidět v okolí
hlavního náměstí Largo da Sé,
kterému vévodí katedrála (Sé).
Kostel se na náměstí začal stavět
na místě, kde dříve stávala mešita.
Tato katedrála byla ale zničena zemětřesením v roce 1755.
Z původního kostela se zachovala pouze masivní věž, v níž se
nachází vchod do katedrály.

LAGOS

DALŠÍM GOLFOVÝM HŘIŠTĚM
SKUPINY NAU JE HŘIŠTĚ
SALGADOS.
Nachází se vedle městečka Albufeira
a pláže Salgados. Je to hřiště linksového
typu, ovšem velmi netradičně s množstvím palem. Je zde neuvěřitelné množství vody. Chybí jen na jedné jamce.
Velmi pěkné hřiště, technické, kvalitní
fairwaye a greeny, velmi dobře udržované. Jelikož se nachází v podstatě
v přírodní rezervaci, je zde mnoho ptáků
všech druhů. Hrát zde je velmi příjemné
i díky krásným výhledům na moře. A pro
každý případ je lepší si vzít více míčků.
Ubytovat se můžete samozřejmě v jednom z hotelů NAU Resorts – Salgados
Palace (vybrat si můžete pobyt se snídaní, polopenzí nebo all inclusive), Salgados Vila das Lagoas (self catering) či Salgados Dunas Suites (pobyt se snídaní).
Jsou zde i krásné procházky, jelikož
hotely se nacházejí asi 800 m od pří-

rodní rezervace, laguny Salgados, kde
hnízdí více než 160 druhů ptáků. Hotely
nabízí také devět venkovních bazénů.
www.nauhotels.com
info@salgadosgolf.com
bookings@salgadosgolf.com
Algarve má nádherné klima. Dostat se
do této oblasti není těžké – přímou linkou
do Lisabonu a pak přestoupit na letadlo
do Faro nebo si půjčit v Lisabonu auto
a dojet sem krásnou poloprázdnou dálnicí za necelé dvě a půl hodiny. Je to velmi atraktivní destinace pro hráče golfu,
kteří zde mohou hrát téměř každý den
v roce. Mají z čeho vybírat, jelikož golfová hřiště na tomto pobřeží jsou hojná.
Přes třicet golfových hřišť pokrývá celé
jižní pobřeží, takže máte možnost vybrat
pro sebe nejvhodnější terén a typ hřiště.
K tomu většina golfových hřišť není příliš
daleko od pobřeží, takže často můžete
vychutnat nádherný výhled na oceán.
Pobyt v Algarve bude pro vás zážitkem, který si určitě zopakujete!

Lagos je město, které se nachází v jednom z největších zálivů
Algarve. V 15. století byl Lagos
důležitým přístavem a sídlem
algarvského guvernéra Jindřicha Mořeplavce. Tady byly
uváděny do praxe teoretické
poznatky námořní školy z jiného města – Sagres. Ve zdejším
přístavu se stavěly a vyplouvaly
na moře portugalské karavely
na své slavné zámořské objevy.
Přístav s nábřežím je lemován palmovou promenádou,
která vede na náměstí Praça
do Infante Henriques s památníkem Jindřicha Mořeplavce.

MYS SVÁTÉHO
VINCENTA
Mys Svatého Vincenta je nejjihozápadnější bod Evropy. Na šedesát metrů vysokém skalnatém
útesu stojí maják, který tu nechala
postavit královna Marie II. Jeho
světlo je vidět až do vzdálenosti
devadesáti kilometrů. Maják je
důležitým orientačním bodem pro
všechny lodě, které plují z Atlantiku do Středozemního moře.

www.prestige-media.cz | 2016
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2016 EDGA EUROPEAN
INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP

FOR GOLFERS WITH DISABILITY

GOLF RESORT BARBORA

18. - 21. 6. 2016

WWW.CZDGA.CZ

CZDGA@CZDGA.CZ

a

Praha 5 U závodiště 251/8 Tel: 720 694 944; Liberec, Dr. Milady Horákové 1093/116a, Tel: 602 750 656;

Prestige clubs & circles

(SPORT & TRAVELING)

Amfora volala – Děkujeme Holandsko
aneb Bedankt Nederland…
Pražská Amfora se v roce 2015
vydala za fotbalem
do 31. země světa…
Tentokrát bylo cílem nádherné Holandsko (konkrétně
sever země Friesland) a dopravním prostředkem flotila
sedmi velkých motorových lodí. Výprava čítala 54 osob
a všichni, díky Danielu Hagenovi, majiteli spol. Dutch
Masters a profi kapitánovi Petru Bouškovi, prožili
doslova báječné dny. Z loděnice De Drait v Drachtenu,
kam členy a hosty Amfory dopravil autobus velkého
srdcaře Pavla Steinera (Umbrella Group), vyplula
Amfora v pátek 3. 7. 2015 do města Leeuwarden.
Ukázalo se, že ovládání 13 – 15 metrových lodí nebude
v silném prázdninovém provozu žádná legrace.
Nakonec všichni úspěšně zakotvili. Někteří pravda,
s malými oděrkami (kormidelníci pořadů
Všechnoparty a Videostop)… Druhý den jsme
proplouvali kouzelným městečkem Wergea, kde
všechny posádky skládaly doslova lodní maturitu,
protože plavební dráha byla tak úzká, že na každé straně
zbývalo max 20 cm. A nutno dodat, že odmaturovali
všichni… Na jezeře Sneekermer jsme se vykoupali
a koupel doprovázela spousta legrace. Automobilový
ME Marcel Kusín například volal, vida plavajícího Leška
Semelku: „Harpunujte vorvaně…“ Pozdě odpoledne
Amfora směřovala do dalšího kotviště, města Sneek.
Nedaleko přístavu byla k vidění výstava soch z písku a ta
se stala cílem řady účastníků zájezdu.
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V neděli 5. 7. 2015 se trochu pokazilo počasí a teplotu
35°C vystřídala obrovská bouřka, která flotilu lodí
zastihla na jezeře Hegermeer. Hned poté, jak Amfora
zakotvila v přímořském Stavorenu, přišla ještě větší
větrná a deštivá smršť. I tu zdárně přežila a vyrazila
na nedalekou hráz, která stojí v cestě Jižnímu moři –
Ijsselmeer, kde všichni zakoupili vynikající ryby
a o večeři bylo postaráno. Večírek, který následoval,
rozezpíval jinak klidný přístav a zpěvu dominovaly
hity Mám malý stan, Růže z Texasu, Slavíci z Madridu
nebo Každý ráno na piáno… Po dlouhé noci přišlo
pondělní ráno 6. 7. 2015 (někteří se tréninkově
proběhli okolo moře a smočili v něm i své nohy) a už
se odplouvalo. Dalším cílem byla městečka Woudsend
a Sloten. Během další plavby do města Lemmer, si
malý syn Petra Salavy Matěj rozrazil hlavu a Daniel
Hagen předvedl, že umí zajistit nejenom bleskové
odstranění technických závad lodí, ale i transport do
nemocnice. Zranění naštěstí nebylo vážné a lékaři
v nemocnici ve Sneeku hrozivě vyhlížející ránu
vyčistili a zasvorkovali. Ztrátu krve a slzy vyrovnala
pěkná hračka, zakoupená už v přístavu v Lemmeru.
Zde se stal hrdinou primář Suchý z Ordinace v Růžové
zahradě, který při průjezdu velmi úzkou komorou
urazil lodní schůdky, které šly ke dnu a dočkal se tak
bouřlivého potlesku přihlížejících návštěvníků
místních kaváren… V úterý 7. 7. 2015 se výprava
přesunula do města Joure. Cestou zcela zastavila velmi
rušný provoz na dálnici A6, když byl zvednut most
Scharsterrijnbrug a stovky aut čekaly, než náš
fotbalový konvoj propluje. V Joure se k nám připojili
Antonín Panenka a Jan Berger, protože právě v Joure
sehrála Amfora fotbalový mač. Na místní fotbalový
stadion zamířilo skoro 400 diváků a to jak českých
a slovenských turistů, tak i místních milovníků
fotbalu, protože Antonín Panenka je v Holandsku
doslova milován. Mezi diváky byla i velvyslankyně ČR
v Nizozemském království Mgr. Jana Reinišová. Hráči
Amfory potkávali v útrobách fotbalové tribuny řadu
mladíků a všichni se mylně domnívali, že místní
dorost má pravidelný trénink. Jaké bylo ale naše
překvapení, když se ukázalo, že je to náš soupeř…
Věkový průměr hvězdného týmu STREEKELFTAL
LANGWEER, jehož trenérem je někdejší player Ajaxu
Guido Pen, byl cca 25 let. Tým Langweeru tvoří
mimo jiné hráči z první holandské ligy Jelmer Tromp,
Sebastiaan Walinga, Arjen Bergsma, borci z druhé ligy
Hendrik Zijlstra, Johanees Lindeboom, Guide De
Weert a další. Prohra 1:4, tak byla pro Amforu
nakonec výborným výsledkem.
Foto: Jiří Markvart a archiv

www.amfora.cz
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Vynikající výkon podal brankář Pavel Steiner
a technickými fintami se blýskl Antonín Panenka.
Autorem jediné branky byl bývalý ligista Bohemians
1905 Michal Jiráň, který ještě nastřelil tyčku. Po utkání
pozvali domácí Amforu do klubovny na pivo a končilo
se s úsměvem. Sestava Amfory: P. Steiner, J. Rosák,
P. Salava, J. Lébr, K. Dobiaš, F. Jakubec, J. Berger,
P. Větrovec, P. Fürst, J. Čenský, V. Trčka, A. Panenka,
V. Staš, F. Hřebík, M. Kusín, K. Šíp, V. Tittelbach,
A. Přikryl, F. Slováček, P. Kopal, M. Jiráň. Čestný výkop
Karel Štědrý a Lešek Semelka. Na utkání dorazila řada
novinářů a několik TV kamer. Výsledkem tak byly
jednak celostránkové reportáže, kterým dominoval
Antonín Panenka, ale i velký zpravodajský šot odvysílaný
regionálními stanicemi i celoplošnou holandskou televizí
TV NOS. Reportáž posléze převzala i Belgická státní
televize a utkání Amfory tak dostalo evropský rozměr.
Z toho měl jistě radost i samotný předseda FA ČR
Miroslav Pelta... Ve středu 8. 7. 2015 odplula Amfora
opět do města Sneek. Zde pozdě odpoledne potkal
prezident Amfory některé členy, kteří sháněli nějakou
štětku... Petra Salavu to zarazilo už proto, že tito členové
Amfory byli na cestě po Holandsku i s partnerkami.
Ukázalo se však, že ke štětce shánějí i tmavě modrou
barvu, která se shodovala s barvou loděnice De Drait.
A protože se už blížil návrat do loděnice, bylo zřejmě
nutné zapravit drobné oděrky na některých lodích… Ve
čtvrtek 9. 7. 2015 vyplula amforácká flotila do klidného
městečka Eernewoude. Večer výprava v pořádku
dorazila do mateřského přístavu De Drait, nastal úklid
lodí, loučení s nádherným Holandskem a návrat do ČR.
Konec tohoto článku, který sepsal Petr Salava, nemůže
být jiný, než nadpis. Děkujeme Holandsko, děkujeme
Dane Hagene!!! A další cíl v roce 2016? Republika San
Marino…

www.holandskonalodi.cz
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Perličky z Amfory...

Ručička váhy se skoro utrhla…

Zdravý životní styl, tolikrát citovaná věta, byla vlastně
impulsem k zásadnímu rozhodnutí prezidenta Amfory
Petra Salavy…
Petr se naprosto vylekal, když jeho osobní váha poskytla
na jaře 2015 nelítostný údaj 116 kg. Tedy potvrzení jasné
nadváhy… Protože je to ale muž činu, neváhal a pustil
se okamžitě do nelítostného boje s kilogramy. Začal,
v počátku pěkně funící, denně běhat. Žádné maratony,
každý den „jen“ 4 kilometry. Z vesnice do vesnice a zpět.
Zvládnul jich ale už skoro 1200. K tomu upravený
jídelníček a správné doplňky stravy, které mu doporučil
olympijský vítěz z Barcelony 1992 desetibojař Robert
Změlík, jinak majitel velmi úspěšné společnosti
STARLIFE, zabývající se právě doplňky stravy a zdravým
životním stylem. Robert, který o svých skvělých
produktech nejenom krásně vypráví, ale snad úplně
všechny na sobě i vyzkoušel, povyprávěl i o tom, jak to
chodí v potravinářském průmyslu. Prostě, co běžně jíme
a pijeme. Petr se vylekal podruhé a zakousl se do svého
snažení ještě víc. Výsledky se brzy dostavily. Letos
v únoru, už měsíc před výročním termínem, snížil váhu
na 100 kg. Cítí se skvěle a svojí filosofii nabízí
a doporučuje i dalším. Nebojí se nyní tam, kam by se
před rokem moc nehnal. Na jeviště, jako moderátor akce
Den pro vás a vaše zdraví se spol. STARLIFE. Této
tradiční akci, zaměřené právě na vyznavače zdravého
životního stylu, patří v pražském hotelu Clarion ve
Vysočanech datum 2. 4. 2016. Petr se chystá, že si tam
s Robertem po roce připije. A na co si oba pánové připijí?
No přeci na zdraví…
www.starlife.cz

Posila jako hrom...
Velkokluby, jako Arsenal, Bayern Mnichov nebo
Juventus jen tiše závidí!!!
Vynikající středopolař, herec, komik a populární
tanečník podepsal přestupní lístky pražské Amfoře.
Už teď se všichni soupeři třesou strachy, vždyť na
hřišti se objeví Lukáš Pavlásek.

Král Moravy oslaví 70 let
na jevišti…
Legendární zpěvák lidových písní Jožka Černý oslaví letos
70 let na jevišti.
Zpívat začal, jako malý čtyřletý chlapec a jeho kariéra je
opravdu pozoruhodná. Jistou dobu spojil své jméno
i s populární Moravankou. Je majitelem řady Zlatých
desek i Diamantové desky. Ve své Síni slávy má i Zlatý
rozhlasový mikrofon. Po celý život rozdává radost pomocí
krásných lidových písniček a neúnavně propaguje svojí
milovanou Moravu. Na svých koncertech vystupuje ve
slavnostním kroji, tradičně doprovázen cimbálovou
muzikou Gracia. S tou také vyrazí během září a října 2016
na turné po České republice. Vystoupí v Pardubicích, Ústí
nad Labem, Brně, Olomouci, Praze a dalších městech.
Záštitu nad těmito koncerty převzali i někteří hejtmani.
Agentura Amfora je producentem tohoto turné a Petr
Salava bude i moderátorem koncertů.
Bližší na www.amfora.cz
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Hotel Klostermannova chata
nabízí neopakovatelnou atmosféru
Ať už chcete relaxovat nebo hledáte
aktivní dovolenou, ideální volbou je
Klostermannova chata v malebné
Modravě, v nedotčeném koutě
Národního parku Šumava. Úžasný
výhled dovedený do dokonalosti
při západu slunce se stane
nezapomenutelným zážitkem rodinné
dovolené i ﬁremní akce.
Klostermannova chata leží ve svahu
nad obcí Modrava, jen kousek od značených turistických tras, po kterých
hosté mohou vyrazit na skvělé pěší
i cyklistické túry, v zimě na běžky na
strojově udržované trasy. Jen 300 m
od hotelu je lyžařský vlek pro začátečníky. K relaxaci kromě nádherné
přírody mají hosté k dispozici saunu,
bowling či billiard a stolní tenis, salonek s kachlovými kamny.
Ubytování je možné ve dvou-až čtyřlůžkových pokojích a apartmá, součástí
vybavení všech pokojů je vlastní sociál-

62
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ní zařízení, televize a telefon, bezplatné
wi připojení je v celé budově. Hotel
je ideální pro rodiny s dětmi, kterým
nabízí dětský koutek a hřiště, stejně tak
i pro rmy, pro jejichž akce je k dispozici salonek s krbem pro až 35 osob
vybavený ipcharty a projektorem.
Po horské túře i odpočinku v sauně
není pak nic lepšího než se pohodlně

usadit v nekuřácké restauraci a kochat se výhledy do malebného okolí
a vybírat z nápaditého jídelního lístku.
Místní kuchyně je proslavená například
Biftekem provoněným směsí bylinek,
Vepřovou pečínkou v zákysu s houbami. Menu nabízí i řadu skvělých bezmasých pokrmů. Gurmánský zážitek
bude dovršen výběrem vína z rozsáhlé
vinotéky, která nabízí řadu kvalitních
českých i zahraničních vín. Jedinečnost
Klostermannovy chaty, kulturní památky, dotváří kámen a dřevo v interiéru
i exteriéru stavby.
www.klostermannovachata.cz

10
0.
HC
OLYMP
OSLAVÍ
LETOS

výročí

Eva Tuháčková, Manager
HC OLYMP Praha z.s.,
foto: autor

HC OLYMP Praha z.s. – hokejový klub pod
vedením zakladatele a kapitána Martina Dejdara
oslaví letos již deset let od svého vzniku.

Hokejová exhibice v Chomutově – společné foto v nových dresech
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P

o tuto dobu jezdí tento hokejový
tým se svými členy a hosty, kterými
jsou například Jiří Hrdina, Pavel
Richter, Dominik Hašek, Jiří Zelenka,
Pavel Nový, David Suchařípa, Jakub Kohák, Jiří Mádl, Sagvan Tofi a další známé
osobnosti, po celé republice a do zahraničí, aby pobavili své návštěvníky
hokejovou exhibicí. Na této show, kterou
provází náš moderátor (Tomáš Měcháček, Eva Decastelo, Petr Vacek nebo Petr
Jančařík…), mají diváci kromě hokeje příležitost zhlédnout vystoupení krasobruslařek v synchronizovaném krasobruslení
OLYMPIA PRAHA (1. místo na mistrovství ČR), hořící kaskadéry, soutěže pro
diváky o ceny a na závěr je připravena
autogramiáda s focením se známými
osobnostmi, které město navštíví. Tak
to tedy bylo doposud. Od příštího roku
však bude koncept pozměněn, protože
jsme přece jen za 10 let navštívili stovky
měst a viděli nás tisíce diváků a do některých měst si nás po letech zvou
znovu, a tak je potřeba scénář trochu
obměnit a oživit. Takže se moc těšíme
na start nové sezony nejen v nových
dresech, které jsme letos nechali vyrobit
a jejichž design nám pomohl vytvořit český kreslíř a karikaturista Štěpán
Mareš, ale také s novým scénářem.
A co jsme v letošní sezoně 2015/2016
vlastně všechno stihli? S naší hokejovou
exhibicí jsme navštívili Soběslav, Ostravu, Uherský Brod, Světlou nad Sázavou,
Chomutov a začátkem dubna jedeme
za dětmi základních škol do Frýdku-Místku. V září 2015 jsme se zúčastnili
spolu s týmem HC Stará Kovárna (členové kapely Tři sestry) a týmem Radegastu
nultého kola české hokejové extraligy,
ve které nešlo o body, ale o hokejovou

Tomáš Měcháček a Martin Dejdar

exhibici. Před Vánocemi jsme byli pozváni od Městské části Prahy 1 na akci Vánoce na ledě, která byla připravena pro
veřejnost na kluzišti na Ovocném trhu.
Celou akci uváděl Aleš Valenta a za náš
tým přišli akci podpořit Martin Dejdar,
Jakub Kohák, Pavel Nový, Horst Siegl
a Jiří Zelenka. Dále jsme sehráli přátelské mezinárodní utkání v Polsku – VIP
ČR versus VIP Polsko, které se odehrálo
v lednu 2016 ve městě Tychy. V dubnu
tohoto roku nás čeká ještě zahraniční
přátelské utkání v Nassfeldu (Rakousko).
Rádi vzpomínáme na návštěvu olympijského parku na Letné v únoru 2014, kam
jsme přišli tuto akci podpořit a pobavit
diváky přátelským utkáním dvou týmů,
sestavených z našich členů a hostů.
Snažíme se udržovat formu, a tak trénujeme každou neděli od 19.30 na Spartě

v Praze a také jezdíme každým rokem
vždy poslední týden v srpnu na soustředění do Liberce, kde trénujeme 2x denně a připravujeme se na další sezonu.
Každý rok nám do týmu přibývají noví
členové a hosté. Jinak tomu nebylo ani
letos. V našich řadách jsme přivítali ze
známých tváří například herce Martina
Stránského a Filipa Blažka, z řad hokejistů Daniela Brandu, bývalého hráče Slavie.
Závěrem mi dovolte připomenout
naši spolupráci s nadací NROS –
Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme dlouhodobý
charitativní projekt Kuře – pomozte
dětem, spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, kterou pořádá NROS
společně s Českou televizí. Přináší
přímou a účinnou pomoc ohroženým
a znevýhodněným dětem do 18 let
v celé České republice. Veškerý výtěžek
z prodaných kalendářů HC OLYMP
Praha putuje na účet této nadace.

V loňské sezoně
jsme na našich
akcích vybrali
bezmála
50 000 Kč.

Hokejová exhibice v Ostravě - předání cen výhercům soutěže pro diváky
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Sledujte naše webové stránky
www.hcolymp.com a přijeďte se
na nás podívat na některou z našich
dalších hokejových exhibic. Věříme, že
si nejenom odvezete příjemný zážitek,
ale podpoříte s námi dobrou věc.
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Dominik Hašek rozmlouvá s nejmenšími PIRÁTY
z Chomutova

Hokejová exhibice v Chomutově - předání cen
výhercům soutěže pro diváky

Předání šeku v Uherském Brodě

Jiří Hrdina

Předání šeku v Ostravě
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Létání
S DRAKY

Co je to kiting?
Za pomoci draka, kterého pohání vítr,
jste taženi po vodě, sněhu i zemi.

Co potřebujete
k provozování
kitingu?
Z vybavení potřebujete draka
a nějaké to vozítko v podobě boardu
na vodu, sníh i trávu, travní nebo
zimní lyže, buggy nebo brusle.

Jaké máte
možnosti?
Jezdit po celý rok a za každého
ročního období. Jezdit lze po rovině,
z kopce, do kopce, ale můžete také
skákat i několik metrů do výšky.

Iveta Minářová, majitelka kite školy a instruktorka kitingu.
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Létání s draky neboli
„kiting“ je sport, který si
v České republice buduje
jméno zhruba od roku 2002.
V té době byla jen hrstka
lidí, kteří věděli, co název
kiting vůbec znamená.
A jak je tomu dnes?

T

éměř každý z vás ví, o co jde.
Možná jste se s ním sami setkali na dovolené u moře,
na horách či v dáli zahlédli létat draky
na polích, když jste jeli v autě…

JAK TO VIDÍM JÁ?
Nejprve snad řeknu, kdo vůbec jsem.
Jmenuji se Iveta Minářová. S kitingem jsem sama začínala v roce
2003, kite instruktorkou jsem od roku
2005 a od roku 2007 vedu instruktory a organizuji kite kurzy v několika destinacích v Česku i zahraničí.
Metody profesionální výuky jsem
studovala od zkušených světových
lektorů a jezdců. Vytvořila jsem vlastní
metodický postup výuky, vydala
jsem několik příruček postupů výuky
kitingu a denně jsem ve styku s instruktory a klienty, od kterých stále
čerpám inspiraci k dalšímu rozvoji.

Kiteboarding na vodní hladině se můžete naučit i na letní dovolené.

A teď zpět ke kitingu. Je to skvělý sport
hlavně proto, že nepotřebujete sjezdovky ani vodní či zimní vleky. A možná proto, že kiting lze provozovat během celého roku, si získal u lidí takovou oblibu.
Největší boom byl asi v podobě snowkitingu – čili formě provozované na sněhu – v letech 2008 až 2010. To lidi
v Česku nadchlo myslím úplně nejvíce.
Bohužel ale poté přišel i pád, a to
kvůli oteplování a stále horším zimám.
Přece jen, když vidíte, jak je teplo
a není sníh, zrovna se do zimních
radovánek nehrnete. Ale co se dá
dělat… počasí neporučíme. Ovšem
není třeba zoufat. Existuje řešení!
I u mne patřil snowkiting k té nejoblíbenější formě kitingu (tedy když jsem
začínala). Ale v momentě, kdy jsem se
naučila skákat, rychle jsem pochopila,
že jakmile spadnete při učení nových
triků, vodní varianta bolí o dost míň.
Navíc je teplo, sluníčko, večer něco
ugrilujeme s přáteli, posedíme a probe-

Bezpečnost na prvním místě. První pravidla, teprve pak adrenalin ve vzduchu.
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Landkiting
rozhodně
doporučuji
vyzkoušet!
JE TO PERFEKTNÍ ÚVOD
DO SVĚTA KITINGU
A UŽIJETE SI SPOUSTU
ZÁBAVY.
Do budoucna to vidím tak, že
landkiting čili varianta provozovaná
na travnatých plochách bude v České
republice nejčastější variantou kitingu.
V České republice už máme spousty
krásných a udržovaných ploch pro
provozování landkitingu, stačí se
jen trochu poohlédnout po vašem
okolí. Jistě nějakou najdete i u vás!
Nejstarší klient naší školy měl 78 let. Nikdy není pozdě začít!

Jak s kitingem začít?
Pokud vás kiting opravdu láká
a chcete ho vyzkoušet, nekupujte hned vlastní vybavení, ale radši
investujte mnohem menší obnos
do pořádného kite kurzu! V něm se
naučíte veškeré potřebné techniky
od prvotní manipulace s drakem
přes bezpečnost i techniku ovládání při jízdě až po samotnou jízdu.
Kolik času zabere naučit se kiting?
Maximálně 2 dny. V prvním dni se
naučíte veškerou práci s drakem
a druhý den se budete věnovat jízdě.
A nemyslete si, že za hodinu nebudete mít co dělat. Náš výukový plán
je propracovaný a jedna část kurzu
přímo navazuje na druhou. Takže
nudit se rozhodně nebudete .

Travní lyže na landkiting ještě v Česku zažijí boom...

reme zážitky z daného dne. No a když
náhodou nějaký ten den nefouká,
nezoufáme a uděláme si skvělý výlet.
U vody je totiž vždy co vymyslet.
Landkiting čili formu provozovanou
na zemi jsem vnímala jako tu nejméně oblíbenou, více bolestivou a ne tak
záživnou jako sníh či vodu. A jak se
na to dívám dnes? Po asi třech opravdu špatných zimách jsem se rozhodla
nakoupit k nám do kite školy mimo
boardy s kolečky a buggy i travní lyže.
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Ty máme v nabídce od jara 2015 jako
jediná česká škola. A výsledek? Klienti
jsou nadšení! Baví je to, princip výuky je
totožný jako při výuce na sněhu, navíc
je jim teplo, ruce ani nohy jim nemrznou, nesetkají se s mlhou ani nepřízní
počasí, která na horách někdy panuje.
A z pohledu kite vybavení? To už za ty
roky tak pokročilo, že není čeho se
bát. Draci létají téměř sami, odpustí
nespočet chyb, takže i landkiting je už
forma kitingu, která je z mého pohledu
pohodová, příjemná a relaxační.

Investice?
Dvoudenní kurz vás vyjde na 3390 Kč.
Je v tom zahrnuta práce instruktora, veškeré kite vybavení dle vaší
váhy i větru (drak, trapéz, travní lyže i bezpečnostní ochranné
prostředky), opotřebení vybavení,
pronájem ploch i úrazové pojištění.
Za den vám projde rukama vybavení v hodnotě zhruba 70 000 Kč
a veškeré starosti necháte na nás.
Vy si to přijdete jen užít a naučit se.
Co když nejsem lyžař, ale jezdím na snowboardu?
Nevadí, máme pro vás obdobný board podobný snowboardu, jen má kolečka.
Přijeďte si kiting užít spolu s námi!
Iveta Minářová
Kite-skola.cz
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Co je důvodem, že nejemotivnější a nejznámější dvousedadlový sportovní vůz Ameriky je
tak úspěšný i v éře vozů s asistenčními systémy, směřujícími k automatizovanému systému
řízení vozidla? Stále zůstává autem, které do současné doby neztratilo svoji tvář. I když
za šedesát let od jeho představení vznikly téměř dva miliony vozů několika generací.
Vyrábí jej americká firma General Motors od roku 1953 a jméno převzala od rychlé
lodi korveta, která eskortovala ve II. světové válce konvoje a bojovala s ponorkami.

Chevrolet Corvette

KULTOVNÍ SPORŤÁK JAKO
ELEKTRICKÝ SUPERSPORT
– PRAVDA NEBO FIKCE?
Historie vzniku,
cesta na vrchol
a budoucnost
ve 20. letech
21. století

V

ozy Corvette tvoří nejslavnější
americkou sportovní řadu všech
dob. Provázanost této linie je
dána průběžnými modifikacemi, které
zákazníkům přináší emoční závislost dílčí
modernizací a speciálními sériemi. Zatím
vzniklo sedm generací typů (C1–C7).
Každá z generací má ještě i vlastní verze.

V USA jsou prodávány jako Chevrolet,
v Evropě a Japonsku mají vlastní značku
Corvette. První generace Chevrolet
Corvette C1 a její interiér vznikla na základě vlny sportovních vozů evropské
provenience, zvláště anglických, italských
a německých vozů. Evropští vítězové
i poražení byli u organizátora Lend-Lease Act velkými dlužníky a chtěli využít
poptávku zhýčkané americké klientely
po jejich sportovních vozech, zvláště
MG, Jaguar, Alfa Romeo, Mercedes-Benz
a Porsche. Museli ale čelit útokům domácích, evropských zákazníků, na které
z obnovené poválečné produkce skoro

Mobility Club, z. s. Jaroslav Švehla za přispění místopředsedy klubu pana Aleše Grňy,
viceprezidenta Corvette Clubu Praha, foto: GM Chevrolet Press Photo, Corvette Club Praha,
Mr. Steve Fecht
nic nezbylo. Leč Amerika měla potraviny
a to bylo lepší platidlo než zlato. Evropané byli po šesti letech války vyhladovělí.
Na tento stav samozřejmě hleděli pánové z Detroitu nelibě. Chtěli
vydělávat stále více a zde viděli příležitost. Zvláště General Motors, jeden
z velkých válečných výrobců armádní
techniky, zejména leteckých motorů
a letadel ve městě Buffalo, měl v bankách uloženo hodně úspor. Příprava
projektu započala tedy v nejlepším lůně.
Otcem byl charismatický šéfstylista
koncernu GM, Mr. Harley Earl, mimo
jiné autor špičatých nárazníků „Dagmar“
evokujících hrotité poprsí dívčích postav
v tehdejších populárních TV seriálech.
Při vzniku hliněného modelu Corvetty
ale byla i inspirace ve stylu Jaguaru XK
120 (?) a modelů vzniklých ve studiu
Itala Giambattisty „Pinin“ Fariny. Ten
byl americkým autům vždy nakloněn
a podpořilo jej i jeho přijetí prezidentem
Dwightem Eisenhowerem. Bylo zde ale
jedno omezení. Ocel byla ještě celkem
krátce po válce stále na příděl. Proto
byly do navrhované karoserie evropského střihu vloženy panely ze sklolaminátu
(že by to okoukali němečtí soudruzi
v roce 1957 při konstrukci vozů P70/Tra-

bant s karoserií z duroplastu?). Ve studii
sportovního vozu v roce 1952 je GM
umístil do návrhu karoserie v udivujícím
počtu čtyřiceti šesti kusů. Technologové
výroby řvali odporem, ale byli zlomeni
původně uvažovanou pouze malosériovou produkcí vozu. Podle dnešního pohledu (viz studie Škody VisionS
na letošním autosalonu v Ženevě) GM
prezentoval „experimentální vozidlo“, futuristický vůz EX-122, de facto
Corvettu, na lednovém Motorama 1953,
ve Waldorf Astoria Hotelu v New Yorku.

Interiér Chevrolet Corvette 1C - 1953

Chevrolet Corvette 1C - 1953
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se specifickou charakteristikou pružení, samotlumícím účinkem a nízkou
hmotností – je již záležitostí současné
doby. Kompozitové listové pero, jedno
napříč podvozkem pro každou nápravu,
adaptivní tlumiče, standardem je samosvorný diferenciál. Současná generace
C6 má komfortní a zároveň sportovní
podvozek. I na horší silnici se chová
perfektně a nevytřese z cestujících
duši. Převodovka je buď automatická
s osmi rychlostmi a možností sekvenčního řazení, nebo přímo řazená.
Corvette Stingray Coupe Pacific concept

Italský Farinův vliv zde byl znát světlomety zapuštěnými do blatníků a před
poškozením chráněnými mřížkou.
Žraločí zuby byly překlopeny do přední
masky v budoucnu typické pro vozy
Ferrari od mistra „Pinina“. Fenomenální
úspěch „experimentálu EX-122“ vdechl
následně život reálnému projektu Chevrolet Corvette. Podobně jako VisionS
budoucímu Škoda Kodiak/Kodiaq?

do roku 1963. Již od počátku šedesátého roku docházelo ke zlepšení.
První byla instalace stabilizátoru zadní
nápravy. V již zmíněném roce 1963
však dochází na podvozku k zásadní
změně. Zadní náprava má nezávislé zavěšení a lepší rozložení váhy. Přestože
má delší rozvor, je lehčí a stabilnější.
Druhá generace Corvetty v podobě
„rejnoka“ Sting Raye se prostě povedla!

Ještě k Pininfarinovi, dvornímu stylovému kultovnímu designérovi Ferrari
a Peugeotu. Pro „náš“ Zetor studio
navrhlo v roce 2015 velice povedený
design nové řady traktorů. Dnes jsou
vlastníky designerského „know-how“,
největšího bohatství evropských výrobců, noví majitelé – indická skupina
Mahindra Group (Jaguar, Land Rover).

Dopomohly jí k tomu kotoučové brzdy
na všech kolech, v motoru „Turbo Jet“
na přípravu benzinové směsi (i když
šlo o karburátorovou variantu). Motor se od objemu 3,9 a 5,4 dostal přes
6,6 na objem 7,0 litru s výkonem přes
400 k. A to v roce 1967 přicházi verze
L-88. Podle techničáku měl výkon
430 k. Znáte to, v USA je pojištění POV
podle výkonu motoru. Po uzavření
pojistky jste ale oba s rejnokem věděli,
že v něm bije srdce s 550 k, a proto to
chce okolo baráku pojišťovny jezdit
pomaleji!!! Perfektně zmodernizovaný
podvozek – napříč uložené „lisťáky“

Papírově byla Corvetta favoritem
amerických sportovních vozů, ale
skutečnost byla trochu jiná. Podvozek
byl proti karoserii zastaralý. Koncepce
archaické zadní tuhé nápravy zůstala až

Chevrolet Corvette C7 Stingray Z06
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První vozy vycházely z malosérie
s velkým podílem ruční práce. Jako
byl Ford T prodáván v barvě černé,
Corvetta byla nabízena v bílé barvě
s efektním červeným čalouněním. Pod
kapotou byl šestiválec o objemu 3,9
litru o výkonu 150 k (akcelerace a max.
rychlost 10 s/100 a 170 km/h). Sportovní image snižovala americká dvoustupňová samočinná převodovka. Sice pružný motor měl tedy k řazení ve vysokých
„sportovních“ otáčkách dosti daleko!
Američtí patrioti se však novým
sporťákem nadchli. Bohužel nezůstalo u původního loga s americkou
károvanou vlajkou, ale byla změněna
na šachovnicový prapor, brand GM
a lilii. Americké předpisy neumožňovaly použití státní vlajky v obchodní
značce. Sportovního ducha tedy měl
i na kapotě. Šestiválec brzy nestačil,
a tak došlo i na osmiválec! Zajímavým drbem je, že šlo v rámci Chevroletu o teprve druhý od roku 1919.
Rok 1984 znamenal pro Corvettu
rok zlomu. Nastoupila generace C4,
která byla kompletně přepracována
a chtěla se vrátit do klubu opravdových sporťáků. To se jí povedlo
i za pomoci sklolaminátových per
na všech kolech a elektronické palubní desce s metrickou soustavou. To
vše bylo super, ale opravdový návrat
Vetty se konal až v roce 1990. Co
je na ženách nejhezčí? Ano, pěkně
vytvarovaný, zaoblený zadek! Tak
tím, a ještě se čtvercovými světly se
chlubí nová Corvetta ZR-1!!! Vpředu
pod kapotou čekal celohliník V-8, 32V
= LT-5 od Lotusu, již sice ne od Colina Chapmana (ten bohužel zemřel
v roce 1982), ale od Roye Midgleye.
Mělo to takovou odezvu, že došlo
ke srovnání – v TOP GUN 1993 (USA,
EU a Japan). Chevy Corvette ZR-1,
Dodge Viper RT/10, Lotus Esprit
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Turbo, Mazda RX-7, Porsche 911
Turbo, Toyota Supra Turbo. V tomto týmu snů se soutěžilo o prestižní
ocenění MVP (Most Valuable Performer) – nejlepší sportovní vůz světa.
Vyhrála sice Toyota Supra Turbo, ale
Corvetta jako jediná s osmiválcovým
motorem se zařadila mezi nejlepší.
Na této vlně úspěchů a moderních
technologií a materiálů pokračovala
v roce 1997 generace C5. Vůz se díky
přechodu na koncepci Transaxle stal
členem dobrého oddílu vozů s převodovkou umístěnou vzadu. Představte si,
že první na světě byly automobily Enka
a Aero z Československa (píše se rok
1934)! Poté ji následovala Škoda Rapid.
Po válce to již bylo zahraničí: Lancia,
Ferrari 275GB (nyní veterán za 26,4
mil. USD), Daytona 456, Alfa Romeo
Alfetta, 90, 75, Porsche 928, 944 a 968
a také od roku 1997 až dodnes Chevrolet Corvette! Až potom Aston Martin
DB9 (kultovní vůz Jamese Bonda – film
Spectre!), Maserati Quattroporte, Nissan
GT-R, a konečně i Mercedes-Benz
SLS AMG. Vůz bylo již možné vybavit
šestistupňovou manuální převodovkou
Borg-Warner s barevným head-up displayem (HUD), který umožňuje sledovat
provozní údaje ve vozidle v zorném poli
řidiče. Tedy zároveň i vozovku. Jako
benefit může být vybavena i převratným magneto-reologickým pérováním
(kromě automatického režimu lze navolit též sportovní, tvrdší režim; brzdná
dráha je kratší a je odstraněno „ponořování“ přídě při nouzovém brzdění).
Rok 2005 je startem šesté generace
C6. Chevrolet Corvette Z06 má přeplňovaný motor o objemu 6,2 l (stále
jde o vidlicový V8 s dvouventilovým
rozvodem OHV) o výkonu 650 k a vstupuje do sféry supersportovních vozů.
Jako vůbec první supersportovní vůz
je stavěn jako kupé i jako kabriolet s manuální nebo automatickou
převodovkou, s výkonem motoru
přes 650 k. Sportovní verze Z06 míří
na řidiče, jde o to poskytnout mu
zcela nový zážitek díky novým technologiím. Ty pocházejí ze závodních
vozů Corvette Racing C6.R a Corvette
C7.R a aplikují se do sériových vozů
Corvette, které se v roce 2013 vrátily k oblíbenému rejnokovi – jménu
Stingray, jenž byl vyhlášen „Severoamerickým autem roku 2014“. Mimo jiné
má instalován „Selektor jízdního režimu

– Drive Mode Selector“. Ten umožňuje výkonové nastavení dynamiky
vozu pouhým otočením přepínače.
Typ Chevrolet Corvette je nejslavnější
americkou sportovní řadou všech dob!
Vyplývá to z realizovaných dílčích modernizací a speciálních sérií. V letošním
roce 2016 se chystá představení několika
novinek, které se zaměřují na výlučnost
tohoto typu vozu. Jde ale pouze o kosmetické změny. Hlavní bomba se možná
chystá na rok 2017. Zatím se objevila
studie Chevrolet Corvette ZR1 (myšleno
C8?!), která ukazuje na novou dimenzi
tohoto sportovního vozu. Vozu s motorem uprostřed!!! Hliníkový prostorový
rám a karoserie z kompozitů vychází
ze současného závoďáku C7 Vette. Vůz
umožní GM předvést vyspělé technologie, jako třeba dveře vytvořené z hořčíku. Cílem je dosáhnout lehké konstrukce
podvozku i karoserie. Motory asi zasáhne downsizing, V8 půjde na V6 s twin-turbem, ale hlavně jde o budoucnost.
GM začíná hrát hru BMW i8 či Honda
NSX! Jde o elektropohon! Těžké baterie
bude kompenzovat lehká konstrukce
vozu. Zpočátku asi hybrid, ale hlava GM
cílí na konkurenta – Porsche Mission E
a další (Audi, BMW, Jaguar, Lamborghini
či Mercedes-AMG, do hry vstupují i elektronické společnosti, viz vůz firmy Faraday Future FFZero, který se představil
na veletrhu elektroniky CES v Las Vegas
2016). Elektřina má zkrátka u sportovně
zaměřených aut své výhody. Historie se
opakuje, GM reaguje na připravující se
vlnu elektrických vozů s výjimečnými
vlastnostmi. Tak jako reagoval na Jaguary, MG, Alfy a Porsche v roce 1953. Připomeňme si Teslu S P85D se systémem
Insane (3,4 s/100 km), to jsou velice
sportovní parametry. A copak asi chystá
Apple? Ten, který je zvyklý na marži 50–
70% z výjimečné produkce. To nebude
obyčejné auto. Uvidíme, rozhodující se
zdají končící roky dekády 2017–2020.
General Motors s Chevroletem Corvette
ale určitě nespí. Vždyť to byl on, který
v Kalifornii od roku 1990 učinil výjimečný počin a vyráběl životaschopnou
elektrickou GM EV1. Ta vlastně připravila půdu Tesle Motors a i Nissanu.
Čeká nás sledování zajímavého technického boje jak o pohon automobilu,
tak i o jeho automatické řízení. Noví
hráči si pomalu oblékají trička – Apple,
Google, Tesla, a samozřejmě ani „staří“
borci GM, Toyota, Ford a snad i VW

(SPORT & TRAVELING)

nezůstávají pozadu. Jedno je ale jisté,
Corvette se odstrčit jen tak nedá!!!
V České republice se požitkem z vlastnictví vozů Corvette zabývá Corvette
club Praha, který svým členům
poskytuje společenské aktivity. Zahrnují jak účast na závodech na okruzích, spanilé jízdy, tak i společenské
akce u nás i v zahraničí. Cílem je, aby
si jeho členové vlastnictví Corvette
řádně užili a propagovali svojí činností zodpovědnost a úctu k hodnotám
svobody a tolerance. S tímto mottem
souvisí i zodpovědná a bezpečná
jízda na veřejných komunikacích.
Na stránkách Corvette clubu Praha
www.corvetteclubpraha.cz se dozvíte
více, najdete zde kontakty a můžete
se zúčastnit diskuse o technických
problémech. K dispozici jsou zkušenosti klubových členů s cestováním,
opravou vozů a možná vám i pomohou
s nalezením potřebné součástky či náhradního dílu pro opravu vaší Corvette.

JARNÍ A LETNÍ AKCE
Z mnoha akcí pořádaných klubem Corvette v roce 2016 rádi
doporučíme některé zajímavé.
•
Soutěž elegance 2016 ve spolupráci
se zámkem Sychrov, v sobotu 23. 4.,
•
Dobročinnou akci v Holanech,
zaměřenou na děti 28. 4.,
•
a zvláště luxusní akci – 16. Mezinárodní sraz Corvette Clubu Praha-Senohraby – hotel
S.E.N. ( víkendová akce od pátku
22. 7. do neděle 24. 7.).

Chevrolet Corvette C1 – 1958

Chevrolet Corvette C6 – 2004
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Jak

SI VYBRAT
IMPLANTÁT?

Zubní lékařství má
v dnešní době k dispozici kromě všeobecně
známých konvenčních metod i velmi
moderní léčebné prostředky. Mezi ně
patří i obnova chrupu pomocí zubních
implantátů. Protézy a zubní můstky
ustupují do pozadí – nejsou pacientům příjemné, způsobují přetížení
zubů a mohou být zdrojem nových
poškození. Zubní implantát je umělý zubní kořen, který je stejně jako
zuby doslova vrostlý do čelistní kosti,
a umožňuje nám přenos žvýkacího
tlaku a plnohodnotné kousání. Kromě
estetických aspektů je tato funkční
rehabilitace chrupu neméně důležitým faktorem, který zvyšuje kvalitu
života pacientů. Zubní implantáty jsou
vyrobeny z titanu, a mají tvar šroubku,
který se zavede do čelistní kosti. K implantátu se po zhojení připevní umělý
zubní pilíř, a na něj se poté zhotoví
korunka či pevný můstek, popřípadě se
využije jako podpora snímací protézy.
Zavedení implantátů nepatří mezi
standardní výkony zubařské praxe.
Pacient je většinou odeslán na doporučení na stomatochirurgii, kde jsou
z valné většiny využívány 1–2 systémy. Z tohoto důvodu je lepší zvolit si
pracoviště, které nabízí širší spektrum
systémů ve více cenových kategoriích.
Samotný výběr implantátů je hlavní
otázkou, která se nabízí při zvolení
implantologické léčby. Na klinice
EsthetX seznamujeme pacienty s veškerými možnostmi, které jsou v daném případě nasnadě. Zeptali jsme se
proto MUDr. Václava Kopeckého, jak si
nejlépe zvolit ten nejlepší implantát.
Jak se od sebe liší jednotlivé
implantologické systémy?
Lze s jistotou říci, že spektrum implantologického trhu nabývá souměrně
jak na své kvalitě, tak na kvantitě.
Nabídka implantátů je ale na druhou
stranu velmi nepřehledná jak pro
odborníky, tak pro pacienty. Implantologické systémy se navzájem kopírují,
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jsou si hodně podobné, konkurence
je obrovská. Za poslední dva roky
došlo k zjevnému poklesu cen, což je
velmi příjemné kritérium pro potencionálního pacienta. Na český trh se
už nedostávají výrobky nízké kvality, i přesto se ale objevuje značná
diferenciace. Po vypršení licence je
tendence k napodobování výrobních
postupů od konkurenčních značek.
Laicky je možné tento stav přirovnat
například ke koupi obuvi. Pokud si zakoupíme známé značky, jako jsou Nike
či Adidas, kupujeme kvalitu. Pokud
zvolíme koupi jiné, neznámé značky,
může být výrobek stejně kvalitní nebo
taky ne. Vždy záleží na úhlu pohledu.
Je ale dobrou zprávou, že se na českém trhu nevyskytují implantáty z Číny
či Pákistánu, většina výrobků pochází
z Evropy. V dnešní době zaznamenáváme velký vzestup výrobků z Jižní
Korey, která se dá označit za novodobou velmoc. Tyto implantáty zaručují
špičkovou kvalitu a příjemný cenový
standard, srovnatelný s evropskou
ekonomickou variantou implantátů.

Je možné při jedné návštěvě provádět extrakci a hned implantovat?
Ano, je to ideální stav. Ne vždy je to ale
možné. Je důležité pokaždé posoudit daný stav pacienta a přistupovat
ke každému případu individuálně. Nelze, jak se říká, házet všechny
do jednoho pytle. Před zákrokem se
vždy provádí vyšetření kosti, z kterého můžeme vyvodit, v jakém stavu
se nachází kost určená pro implantaci. Celý proces se provádí pomocí
CT vyšetření, které nezabere více
než 15 minut. Každé specializova-

né pracoviště by mělo mít techniku
na zhotovení 3D snímků k dispozici.
Bez nich nelze zákrok vykonat.
V případě, že není možné provádět
implantaci přímo do extrakční rány, je
nutné čekat cca 3 měsíce, než se vše
zhojí. Zároveň se však nedoporučuje
čekat déle než půl roku od zákroku, z důvodu snížení objemu kosti.
Finální výběr implantátů je vždy přisuzován lékaři, který dle zmíněného vyšetření stanoví nejlepší možný systém.
Kdy se vyplatí záchrana zubu
a kdy naopak implantace?
V současnosti vnímáme velký rozmach
ošetření pod mikroskopem. Hodně
zubů je možné zachránit právě využitím této metody. Endodoncie je jedním
z oborů, kde má použití mikroskopu
zcela zásadní význam. Vnitřní prostor
zubu je pro lidské oko bez optických
pomůcek nerozpoznatelný. Mikroskop
zprostředkovává dokonalý vizuální přehled o vnitřním stavu zubu, respektive
kořenových kanálků. Stojí ale za zvážení, pokud se záchrana zubu nepovedla
napoprvé, zdali ji ještě opakovat. Kvalitní
reendodontické ošetření se cenově velmi podobá ceně implantátů, u kterých
můžeme s jistotou říci, že už nikdy nebudou bolet. Implantáty nejsou zdrojem
zánětů a pacient po několika měsících
není většinou schopen říci, kde je
implantát a kde je zub. Endodontické
ošetření nezaručuje, že se zub v budoucnu opět „neozve“. Prognóza je nejistá a pacient je vždy o stávajícím stavu
poučen. Opět vždy záleží na aktuálním
stavu chrupu. Nelze jednostranně tvrdit,
že určité pravidlo platí vždy a za všech
okolností. Je nutné přistupovat ke každému pacientovi individuálně a stejně
tak i posuzovat jeho stav a možnosti.
Velmi děkujeme za milý
a velice přínosný rozhovor primáři kliniky
EsthetX MUDr. Václavu
Kopeckému, který jak
doufáme, rozšíří obzory nejednomu čtenáři.

1.český
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Nejstarší a nejprestižnější klub v České republice,
založený v roce 1893, se nachází v samotném centru
Prahy v prostředí ostrova Štvanice s možností
bezproblémového parkování nebo dopravy metrem.

LAWN-TENNIS
KLUB PRAHA
N

ajdete zde 15 antukových
venkovních kurtů, z toho
3 s umělým osvětlením,
1 dvorec s tvrdým povrchem
Rebound Ace a 2 kurty v pevné hale. V zimě pak 10 krytých
dvorců (8 s umělým povrchem
a 2 antukové). Centrální tenisový
dvorec má kapacitu 8000 diváků.
Při akcích pořádaných v TAŠ
(Tenisový areál Štvanice) mají
členové klubu přednostní právo na volné vstupenky, firmy
a podnikatelé, kteří jsou našimi
obchodními partnery, pak i na místa v čestné lóži a V.I.P. karty.

Kromě toho je členům k dispozici
venkovní bazén, fitness, regenerační jednotka se saunou, vířivkou
a masážemi. Klubový restaurant
s venkovní terasou vás přivítá nejen
po sportovní aktivitě, ale i při klubových nebo soukromých párty a při
vašich obchodních jednáních. Sportovní recepce umožňuje členům
operativní rezervaci kurtů, právě
tak jako rezervaci individuálních
tréninků u profesionálních trenérů.

I. ČLTK Praha se nachází na ostrově Štvanice
Pronájmy venkovních dvorců pro veřejnost jsou možné ve všední dny pouze do 15.00
hodin, o víkendech po celý den. Informace na telefonu recepce klubu 222 316 317,
popř. e-mailem savrda@cltk.cz, plocova@cltk.cz.
Jakékoliv informace o možnosti získání členství v I. ČLTK Praha, ať už individuálního
hrajícího i nehrajícího, rodinného nebo firemního, získáte v sekretariátu klubu
na telefonu 222 324 601 nebo 604 230 721.
Ostatní kontaktní informace najdete v sekci kontakty na www.cltk.cz.
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SLUŽBY V RÁMCI ČLENSTVÍ
PRO ROK 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

v létě k dispozici 15 venkovních antukových
kurtů, z toho 3 s umělým osvětlením, 1 kurt
s tvrdým povrchem a 2 kurty v pevné hale
hřiště na plážový volejbal a minitenis
multifunkční hřiště (možnost využití pro
kondiční přípravu nebo sportovní hry)
vyhřívaný venkovní bazén
se zahradním nábytkem
fitness
regenerační linka s whirlpoolem a saunou
kartový přístupový a zabezpečovací systém
klubový časopis I. ČLTK Revue (2x ročně)
klubový měsíčník I. ČLTK
Newsletter (i v angličtině)
pořádání a organizace sportovně-společenských akcí (celosezonní turnaj
nezávodních hráčů, jednodenní turnaje pro
rekreační hráče, klubové dny, Mikulášská
besídka pro děti, vánoční párty, golfový turnaj)
rezervační systém I. ČLTK On-line
veškeré informace o akcích a dění
v klubu prostřednictvím e-mailu
tradiční dárek při včasné platbě
plnohodnotných členských
příspěvků do 30. dubna

Pohled na nově zrekonstruovaný vestibul

ZVÝHODNĚNÍ PLACENÝCH SLUŽEB
PRO ČLENY KLUBU

•
•
•
•
•

•
•

v zimě k dispozici 10 krytých kurtů
(8 s umělým povrchem a 2 antukové) – pro
členy přednostní možnost rezervace kurtů
při pronájmu celého zimního období
sleva 10 % pro řádné hrající členy klubu,
při jednotlivých pronájmech sleva 5 %
pronájem Full swing golfového
simulátoru s 25% slevou
slevové nabídky v klubovém Tenis Servisu
pronájem venkovního dvorce pro hosta
řádného člena klubu: 100 Kč/h. (každý řádný
člen klubu má možnost neomezeného počtu
hostů, téhož hosta však pouze třikrát; další
návštěvy stejného hosta za 400 Kč/h.)
pronájem venkovního dvorce pro člena
klubu platícího pouze nehrající členství je
totožný s cenou pro veřejnost: 400 Kč/h.
host člena klubu u bazénu – 200 Kč/den

Fitness pro závodní i rekreační hráče

OSTATNÍ SLUŽBY

•
•
•
•
•
•
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klubová restaurace s terasou
včetně moderního vestibulu
dětské minihřiště v blízkosti terasy u restaurace
pořádání a organizace sportovních akcí
(mezinárodní turnaje ITF a ATP, celostátní
turnaje všech věkových kategorií)
webové stránky www.cltk.cz
privátní trenéři, tenisová škola
a akademie, závodní tenis
pronájem venkovního dvorce na Slavoji
pro veřejnost: 250 Kč/h.
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Nový Tenis Servis
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Vestibul
Pohled na venkovní bazén

Regenerace a fyzioterapie
Pohled na antukové kurty 2 - 4

Tenis Servis

Klub se nachází v samotném centru Prahy
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Milí čtenáři, dovolte mi, abych vám představila
a přiblížila nejkrásnější karetní hru, která se jmenuje
BRIDŽ (angl. bridge ve významu most).

bridž
CO JE
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Bridž již více než čtyři
desetiletí naplňuje můj
život. Stal se pro mne
aktivitou pro volný
čas, sportem, zábavou
a pravidelným tréninkem
mozku. V neposlední
řadě mi umožnil potkat
a poznat spoustu zajímavých lidí. Mnozí z nich
se stali mými blízkými
přáteli a kamarády.

J

ak jinak, i moje rodina je bridžová. Můj nedávno zesnulý manžel
patřil mezi špičkové hráče. Dlouhá
léta byl členem československého
reprezentačního týmu, pravidelně hrál
nejvyšší soutěže, získal několik titulů
mistr republiky. Zároveň pracoval jako
člen Ústředí českého bridžového svazu,
ale nejvíc se věnoval výchově nových
talentovaných hráčů jako trenér mládeže. Syn i snacha hrají bridž závodně
jako členové prvoligového týmu Triga,
syn je navíc od svých sedmnácti let
mezinárodním bridžovým rozhodčím.

NĚKOLIK SLOV
O PRINCIPU BRIDŽE
Bridž se hraje balíčkem dvaapadesáti
karet typu RUMMY. Karty se rozdají
mezi čtyři hráče, takže list každého z hráčů čítá třináct karet. Hra se
točí kolem třinácti zdvihů, které lze
z rozdaných karet vytvořit. U jednoho
bridžového stolu sedí čtyři hráči, kteří
tvoří dvě soupeřící dvojice – naproti
sobě sedí partneři. Obě dvojice se snaží
dosáhnout výsledku s co nejvyšším
bodovým ziskem. Základní jednotkou
bridžové hry je rozdání. To má vždy dvě
fáze, dražbu a sehrávku. V první části
bridžové partie se soupeřící dvojice
domlouvají o spojené síle svých listů
(rozdaných karet) s cílem zjistit, kolik
z původních třinácti zdvihů mohou
uhrát. Komunikace se provádí pomocí
speciálního jazyka, kterému říkáme
dražební systém. Jednoduchému
dražebnímu systému se snadno naučí
i úplný začátečník. S rostoucí výkonností začnou hráči používat náročnější,
přesně definované a popsané dražební systémy. Výsledkem dražby je
závazek. Silnější dvojice (linka) zvítězí

v dražbě a určí, jaký závazek se bude
v následující fázi hry – sehrávce – hrát.
Dražba stanoví výši závazku (kolik
zdvihů ze třinácti vítězná linka uhraje)
a jaká ze čtyř barev (trefy, kára, srdce,
piky) bude v daném rozdání povýšena
na barvu trumfovou, či zda se bude
hrát závazek beztrumfový. V druhé fázi
hry – sehrávce – se vítězná linka snaží
uhrát pro sebe slíbený počet zdvihů,
druhá dvojice (obránci) hraje tak, aby
závazek porazili, tedy aby nedovolili
soupeřům slíbený počet zdvihů uhrát.
Každý závazek má svoje bodové skóre,
a kdo uhrál nejvíc, vyhrál rozdání.
Výsledek se zapíše, zamíchají se karty,
rozdají se a hrajeme další rozdání.
Jedno bridžové rozdání trvá přibližně
sedm minut a soutěžní večer nabízí
k odehrání zpravidla 22 až 32 rozdání.

Dle mého soudu přitažlivost a popularita
bridže vyplývá z toho, že se jedná nejen
o intelektuální, náročnou hru, ale i hru
s nevídanou vnitřní dynamikou. Během
sedmi minut prožijeme jeden život,
splníme s lepším či horším výsledkem
úkol, který nám byl v tomto životě určen,
a okamžitě začíná život další, ve kterém
budeme hrát zcela jinou roli, než tomu
bylo v životě předchozím. A tak se to
opakuje zhruba třicetkrát za večer. Dražíme, sehráváme, bráníme se, bojujeme
o splnění závazku, vítězíme, prohráváme,
radujeme se i truchlíme, a to všechno
v příjemném prostředí v přítomnosti
lidí, kteří během hry prožívají podobné emoce. Bridžová hra nás uchvátí
natolik, že zapomínáme na všechny
svoje starosti a problémy, dokonce
nevnímáme například ani bolest zubů.

Jmenuji se
Marie Jelínková,
je mi 65 let. Bridž jsem se naučila hrát
během vysokoškolských studií a stal se mým
celoživotním koníčkem. Sportovnímu bridži
se věnuji od roku 1975 a od té doby jsem
se účastnila nejen celostátních a klubových
soutěží a turnajů, ale i soutěží mezinárodních jako členka ženského reprezentačního
týmu. V posledních dvaceti letech se věnuji výuce sportovního bridže. Učím
začátečníky i pokročilé hráče, píši pro ně učebnice a cvičební materiály, pořádám
pro ně výukově-rekreační zájezdy a vedu pražský bridžový klub BK TOP Praha, kde se
pravidelně každé úterý scházíme a já zde pro své žáky organizuji dlouhodobé soutěže.
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KDE SI MŮŽETE ZAHRÁT BRIDŽ
Ve větších městech České republiky
fungují bridžové kluby, kam se můžete přihlásit a účastnit se pravidelných
i jednorázových soutěží. Kontakt
na kluby a další cenné informace najdete na webových stránkách Českého
bridžového svazu www.bridge.cz/cbs.
Bridž si můžete zahrát i v rámci dovolené. Organizujeme mnoho výjezdních
akcí do turisticky atraktivních destinací, kde je součástí pobytu i bridžový
program, a to v tuzemsku i v zahraničí. Každý si může ze široké nabídky
vybrat přesně podle svého gusta.

Stejně tak
můžete hrát
jenom podomácku,
prostě se sejít
s přáteli a pustit
se do hry.
Moderní formou bridžové hry je hraní
on-line na počítači, stačí si jenom
stáhnout instalační program a vy se
můžete kdykoli zapojit do hry s hráči s výkonností od začátečníků až
po světoznámé bridžové hvězdy.
Můžete nejen hrát, ale i pozorovat
hru jiných. Na těchto bridžových
serverech (u nás je oblíbený především
Bridge Base Online) můžete prakticky
denně sledovat přímé přenosy z nejrůznějších turnajů po celém světě.

KDE SE MŮŽETE NAUČIT
HRÁT BRIDŽ
Výuka bridže se samozřejmě mění.
Mnozí z nás, starých hráčů, se naučili
jako samouci nebo zkrátka tak, že jako
děti pozorovali své rodiče hrající bridž
doma s přáteli. Dnes máte možnost
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navštěvovat kurzy pro začátečníky
i pokročilé v některých bridžových
klubech, stejně jako můžete použít
služby lektorů. Dokonce lze vyučovat
on-line prostřednictvím skype a bbo.
Samoukům mohu poskytnout učební
texty a všem zájemcům jsem připravena pomoci a zprostředkovat veškeré
informace, aby mohli začít s učením.
Věřte, stojí to za trochu námahy.

HISTORIE SOUTĚŽNÍHO
BRIDŽE U NÁS
V první polovině dvacátého století patřilo umění hrát bridž k nutné
společenské výbavě. V období totality
byl bridž zařazen do kategorie buržoazních přežitků, hrál se v klubech,
ale bylo lepší o tom příliš nahlas
nemluvit. Socialistické Československo přestalo být členem Evropské
bridžové federace a kontakty s bridžovou Evropou a světem na dlouhá
léta zanikly, nemohli jsme se účastnit
oficiálních mistrovských soutěží a jen
sporadicky (v závislosti na tzv. devizovém příslibu) jsme vyráželi na velké
evropské turnaje. Tato smutná skutečnost se neblaze odrazila především na stavu členské základny a samozřejmě i na výkonnosti. Po roce
1989 se situace zásadně změnila,
znovu jsme řádnými členy Evropské
bridžové federace, naše reprezentační týmy pravidelně startují na mistrovstvích Evropy ve všech kategoriích
(open, ženy, senioři, junioři). Bohužel
neustále bojujeme s problémem velikosti členské základny. V současnosti
má Český bridžový svaz přes 500
registrovaných hráčů, což je zoufale
málo. Přesto se v Čechách pravidelně
hraje první, druhá a třetí celostátní
liga družstev, každoročně se pořádají přebory republiky v několika
kategoriích, v průběhu každé sezony se hraje seriál Velkých cen ČR.

Stále
je nás málo,
potřebujeme
nové, mladé
a perspektivní
hráče
CO VÁM BRIDŽ PŘINESE
Bridž je hra zcela výjimečná. Vyžaduje
talent, píli, soutěživého ducha, soustředěnost, rozvážnost, ale i představivost, intuici
a někdy také značnou dávku odvahy. Bridž
tedy klade na člověka vysoké nároky,
ale zároveň mu dokáže vynaložené úsilí
stokrát vrátit. Přinese vám nejen dobrou
zábavu a radost z vítězství, ale výrazně
rozvíjí četné morální a volní vlastnosti. Trénuje soustavně a dlouhodobě vaši paměť,
schopnost soustředit se, kombinovat,
předvídat, plánovat, zkrátka nutí váš mozek pracovat na plné obrátky. Léta obdivuji
duševní svěžest hráčů, kteří již dávno překročili osmdesátku, a nemusejí se obávat
setkání s panem Alzheimerem… Stejně tak
je pro mne potěšením sledovat nastupující
bridžovou generaci, je příjemné pozorovat
desetileté děti, s jakou chutí a obrovským
nasazením usedají k bridžovému stolu a bojují svoje první bridžové bitvy…
Bridž se opravdu může naučit každý. Možná se nestane mistrem, ale rozhodně prožije mnoho zábavy a potěšení u bridžového stolu ve společnosti příjemných lidí.
A proto na závěr:

Přijďte mezi nás,
slibuji, že vám
ráda pomůžu.
RNDr. Marie Jelínková
Tel.: 604 953 517, m.jelinkova@volny.cz

Krása

A ELEGANCE
V ŽIVÉ PODOBĚ
Jaroslav Lacina, foto: Renáta Kolářová

T
Ano, i takto by
se dal nazvat
národní
a mezinárodní
šampionát
plnokrevných
arabských
koní Prague
Intercup, konaný
již pravidelně
každým rokem
o prvním
zářijovém
víkendu v Praze.
Císařský ostrov
nedaleko pražské
Troji tradičně vítá
to nejkrásnější
plemeno koní
na světě,
plnokrevného
arabského koně.
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en je již po staletí ceněn pro svou krásu, dokonalý charakter, výjimečné jezdecké vlastnosti a unikátní pohyb. Toto plemeno je také nejdéle doloženým žijícím
plemenem koní na světě a je jedním z mála opěvovaných i v náboženství zvaném islám. To je v současnosti velmi negativně diskutováno ve spojení s uprchlickou krizí, avšak díky Koránu (islámská bible) se toto plemeno koní dochovalo v mnoha případech v původní verzi a také, a to především, v původních krevních liniích.
V současnosti jsou tito koně velmi hojně využíváni v jezdeckém sportu v tzv. vytrvalosti, kdy
musí společně se svými jezdci překonávat tratě dlouhé i více než 160 km. V tomto sportu nebyl doposud arabský plnokrevník překonán a již po mnoho let dominuje těmto tvrdým
a náročným soutěžím. Tento kůň se však díky své inteligenci, eleganci a jezdeckým schopnostem hodí i pro jiné sportovní disciplíny, jako je například drezura, parkurové skákání či
westernové disciplíny. U těchto sportů již však není vrcholovým koněm, nýbrž koněm pro
dorostence, neboť jeho nižší výška jej v těchto disciplínách eliminuje. I přesto je nenahraditelným učitelem a koněm schopným provádět všechny jezdecké cviky ostatních plemen koní.
Plnokrevný arabský kůň ale není jen koněm čistě jezdeckým, neboť jeho unikátní vlastnosti
a vzhled daly před více než čtyřiceti lety vznik výstavám, na kterých jsou tito koně hodnoceni
na základě exteriéru a pohybu. Právě takovéto výstavy se konají v Praze a koně na ně nepřijíždějí jen z celé ČR, ale také ze všech koutů Evropy a Blízkého a Středního východu. V předchozích ročnících mohli diváci zhlédnout mnoho koní králů, princezen či princů, šejků a také koně
významných celebrit. V loňském roce dokonce do Prahy na tuto akci osobně přijeli manželé
Wattsovi (Charlie Watts je bubeníkem Rolling Stones) a přivezli s sebou i dvě své klisny, které se
nakonec umístily na velmi vysokých příčkách. Oba poté velmi pochválili organizaci celé akce
a přislíbili svou účast i na budoucích ročnících. Kromě nich do Prahy pravidelně jezdí koně
ze Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie, Kataru, Jordánska a mnoha dalších zemí.
Celý víkend na Císařském ostrově ale není věnován jen koním, neboť organizátoři každý rok připravují bohatý doprovodný program. Milovníci koní pod kapotou se mohou
pokochat novými vozy zn. Porsche či si prohlédnout automobilové veterány, děti zaujmou draví ptáci či miniaturní koně, dámy pak zaujmou akrobatická nebo taneční vystoupení a každým rokem na všechny čeká mnoho nových překvapení. Z těchto důvodů si vás dovolujeme pozvat o víkendu 3. až 4. září 2016 od 10.00 do jezdecké haly
na Císařském ostrově, neboť již nyní víme, že se určitě nebudete nudit a zažijete víkend
plný nezapomenutelných zážitků! Více informací na www.pragueintercup.cz.
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Espresso přes telefon?
NOVÁ PRIMADONNA ELITE.
Italská společnost De´Longhi, číslo jedna ve
světě plnoautomatických kávovarů, nezahálí
a i na podzim 2015 představila převratnou
novinku.

složením a dokonalou teplotou pro jakýkoliv mléčný kávový
nápoj. Vše pouhým jedním stiskem pro perfektní mix potěšení.
Nová nádobka na mléko s dvojitými stěnami udrží mléko ještě
déle studené. Díky funkci CLEAN pro automatické čištění může
být po použití jednoduše umístěna do lednice.

Nový prémiový plnoautomatický kávovar PrimaDonna Elite je dokonalou kombinací dynamického designu, nejmodernější technologie pro
přípravu kávy a snadného použití. Představuje
novou generaci plnoautomatických kávovarů
De´Longhi, které stylově a s chutí uspokojí každou touhu. Tento přístroj je určen pro všechny
milovníky kávy, kteří hledají designový kávovar
využívající ty nejmodernější technologie.

Dokonalá horká čokoláda

Dokonalé espresso a káva
Novinkou je také možnost nastavení až 6 individuálních uživatelských
profilů. Všechny nápoje, od klasického espressa, přes cappuccino až
po horkou čokoládu si můžete personalizovat dle preferované chuti
nebo velikosti pomocí jednoduché technologie s dotykovou obrazovkou.
Kávovar má zabudovaný 13ti stupňový tichý ocelový mlýnek pro použití zrnkové kávy, zásobník má kapacitu až 400 gramů. Je možné použít
i již namletou kávu. Samozřejmostí je vyjímatelná spařovací jednotka
pro jednoduchou údržbu a nádržka na vodu o objemu 2 litry.

Dokonalé nápoje z mléka
Exkluzivní LatteCrema Systém připraví jemné horké mléko, ale
i dokonale hustou a krémovou mléčnou pěnu s hedvábně jemným

Díky novému kávovaru PrimaDonna Elite si můžete připravit
hustou horkou čokoládu v pohodlí svého domova. Do speciální nádobky na výrobu horké čokolády stačí nalít mléko, přidat oblíbenou čokoládu v prášku, zvolit preferovanou hustotu
a stisknout tlačítko. Poté si již můžete vychutnat svůj šálek horké
čokolády.
Velkou inovací u PrimaDonny Elite je bezesporu plně dotykový
4,3“ barevný TFT displej. Kávovar je navíc propojený s mobilní
aplikací Coffee link dostupnou pro Apple a Android zařízení,
díky které si uživatel jednoduše připraví svůj oblíbený nápoj
i z pohodlí své sedačky. Nabízí spoustu možností osobního nastavení a zároveň rad a doporučení, jak o přístroj pečovat. Pokud
si nebudete jisti nastavením přístroje, v sekci nápověda a manuály
najdete velmi jednoduché a přehledné rady pro obsluhu přístroje, v některých případech dokonce jednoduchá pomocná
videa. Pokud náhodou ztratíte návod k použití, nic se neděje,
celý návod je v aplikaci nahraný a lze jej jednoduše stáhnout
v PDF souboru. Veškeré nastavení je přenášeno pomocí Bluetooth
technologie.

Tento prémiový kávovar nové generace byl uveden na trh pod
označením PrimaDonna Elite ECAM 650.75.MS.

ZCELA NOVÁ. UNIKÁTNÍ.
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Prof. dr. Ing. arch. Bořek Šípek (14. června 1949 Praha – 13. února 2016) byl světoznámý
český výtvarník, architekt, designér a vysokoškolský učitel, známý zejména jako tvůrce
skleněných uměleckých objektů a nábytku nebo jako hlavní architekt Správy Pražského hradu
z období prezidenta Václava Havla (1992–2002). Byl také uměleckým ředitelem společnosti
Czech Deco Team – sdružení architektů, designérů, výrobců a dovozců designového nábytku,
kteří se rozhodli spolupracovat na společných realizacích a přispět k propagaci českého designu.

POSLEDNÍ ROZHOVOR

Bořek Šípek
Martin Severa

Bořek Šípek a jeho pocta Václavu Havlovi

Kdo je Bořek Šípek? Umíte to říct?
Asi umím, i když… sám sebe znám
úplně nejmíň. Jsem člověk, který
v dětství osiřel. Tím jsem se dostal
do situace, že jsem se o sebe musel starat sám. A to jsem vydržel až
do dneška. Z toho vznikl můj celoživotní pocit – vadí mi, když mě mé
okolí začíná měnit. Takže jsem člověk,
který strašně bojuje za svá práva.
Ale právě to okolí vás přece změnilo…
Jasně, vždycky vás okolí mění. Mě
určitě změnila emigrace… je vždy těžké
o tom mluvit zpětně, protože člověk
nikdy neví, jak by to vypadalo, kdyby se
to nestalo. Ano, každý člověk se mění
kontextem – lidmi i kulturou. Tady lidi
určitě dost ovlivnila doba komunismu. Jestli si dnes stěžujeme na špatné
charaktery, tak mají původ v té době.
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Souhlasíte s tím, že život je
útržkovitý, fragmentární,
epizodický? Že je člověk
v každé takové etapě jiný?
Těžko. Já se cítím být takový
kontinuální. Ano, žil jsem
v různých zemích, což by se
dalo rozdělit na jednotlivé
etapy, ale o tom můj život ani
tak není. Já jsem spíš proti
sobě samotnému neustále
bojoval. Tam bych možná
ty útržky viděl. Určitě to tak
mám v práci. Když mám něco
navrhovat a dostanu něco
do hlavy, a přitom vím, že to
není ten správný nápad, tak je strašně
těžké se ho zbavit. Pořád se vrací. A já
proti tomu musím bojovat. Vždycky
si říkám, že výsledek bude dobrý, až
nakonec sám sebe porazím. Na mé
práci se to dá pochopit, horší je to ale
v životě. Když člověk o sobě ví, že něco
dělá špatně, že není v pořádku charakterově, a pořád si to musí uvědomovat a snažit se na sobě pracovat.
Myslím, že to má každý člověk. Kdo
to tak nemá, nemá ctižádost na sobě
pracovat a je sám se sebou spokojen. Tam by se ty útržky daly najít.
Daly by se najít třeba v Holandsku? Máte tam dvě děti a asi jste
nepředpokládal, že to skončí, že to bude jen etapa…
Já jsem takový buddhistický. Buddhista zdaleka nejsem, i když tu filozofii
obdivuju. Já žiju okamžikem. Dnešním

dnem. Nepomýšlím na to, co bude
zítra. Každý den ke mně přichází znovu
a znovu. Všechno se musí znovu
osvědčit, znovu verifikovat, klasifikovat.
Každý den. Nikdy jsem nemyslel na to,
jestli v Holandsku zůstanu celý život.
Šel jsem tam proto, že jsem si myslel,
že to tak bude, a pak to dopadlo jinak.
Dnes už mám k Holandsku takový
odstup, že ani nefandím holandskému nároďáku. Předtím jsem studoval
v Německu. Když jsem tam přišel,
bydlel jsem na koleji, můj spolubydlící byl Turek, dívali jsme se na fotbal,
hrálo Německo, myslím proti Anglii.
Já nebyl z mého přesvědčení zrovna
fanda Němců, tak jsem fandil Anglii
a ten Turek Německu. Já jsem mu
říkal – jak můžeš jako Turek fandit
Němcům? A on říkal – já už tady
žiju tři roky, tak už fandím Němcům.
A mně se to pak stalo taky – za nějakou dobu jsem začal fandit Německu.
Přestal jsem až ve chvíli, kdy začal
hrát tenis Boris Becker. Toho jsem
nesnášel. Hlavně mi vadilo, že se z něj
pobláznilo celé Německo. Když vyhrál
Wimbledon, tak ve zprávách neřekli
žádný jiný výsledek. Celý Wimbledon existoval jenom jako Becker.
A já chtěl vědět, jak hrál třeba Korda
nebo i někdo jiný. To se nikdo nedověděl. Všechno se orientovalo jenom
na Beckera. Ale to už bylo ve fázi, kdy
jsem odcházel do Holandska, a tam
jsem začal být okamžitě Holanďan.

Prestige clubs & circles
Já se ještě vrátím k tomu útržkovitému životu. Ty etapy jsou často
ohraničeny deziluzemi. Co bylo
vaší největší iluzí a co deziluzí?
Na takové otázky se těžko odpovídá,
protože když se na ně přímo odpovídá,
tak to začne být naivní. Ale jedna deziluze byla velká. Když jsem v Německu
začal studovat architekturu, tak jsem si
myslel, že architektura je matka umění,
že to je absolutně výtvarný umělecký
obor. Do Německa jsem přišel v roce
1968 – to byl významný rok nejen
tou naší okupací, ale studentskými
revolucemi v Evropě, byl to takový
sociálně-kulturní převrat. A to změnilo dost věcí, například studenti začali
rozhodovat, co se bude vyučovat.
Na škole byly do té doby obory jako
kaligrafie, kreslil se portrét a modelovala se hlava… a během roku všechny
tyhle předměty zmizely a začala se
vyučovat politekonomie, sociologie,
psychiatrie, prostě se to nahrazovalo
moderními sociálními vědami, které
já nějakou vrozenou vadou nesnáším. Takže jsem začal studovat něco,
o čem jsem měl velkou iluzi, a skončilo to velkou deziluzí. Ale nakonec
to dopadlo dobře. Všechno se tehdy
prostě měnilo, architektura nejvíc.
Kdy nastal ten zlom, kdy jste si uvědomil nejen to, že budete architekt,
ale že budete dobrý architekt?
Já jsem měl štěstí, že mým poručníkem
byl pan René Roubíček. Dodnes náš
nejvýznamnější umělecký sklář. A on
mne jednou vzal k panu Rothmayerovi
na zahradu. Já tam s ním strávil dvě
odpoledne a on mi povídal o světě.
O Plečnikovi. Krásně mluvil o světě
a skoro vůbec o architektuře – kromě
toho Plečnika tedy. Ale z jeho života bylo cítit, že ho dovede převádět
do svého díla. A když jsem pak studoval v Hamburku architekturu, nějak
jsem si padl do oka s mým holandským profesorem Jaapem Bakemou.
Pak jsem za ním jezdil do Holandska
a tam jsem se jednou zúčastnil nějaké diskuse Bakemy s Aldo van Dijkem
a bavili jsme se v nějakém kabinetu půl
dne o architektuře. To byly neuvěřitelné zážitky. A já jsem si říkal, takový
jako oni chci být taky. Měl jsem strašně
rád Plečnika, tedy jeho architekturu, ale jako člověka jsem ho neznal
a nestudoval. Ale až ta debata mne
vedla k tomu, že jsem chtěl být dobrý
architekt, ale hlavně jsem si uvědo-

mil, že mne k tomu dovede pokora
a upřímnost k sobě samotnému.
Václav Havel říkával, že jste každý
jeho návrh přešípkovatěl. Jak jste
hledal tu svou „šípkovskou“ cestu?
Já měl moc vzorů. Prošel jsem si to
od Bauhausu (jedna z nejvýznamnějších avantgardních škol umění, designu a architektury založená v roce
1919, pozn. red.) až k extrému, jako je
Gaudí, a ze všeho jsem se snažil něco
vzít a dostat do toho něco svého. Ale
nebavilo mě to kopírovat. Jen jsem si
říkal, že je to krásná inspirace. Třeba
v Gaudím, tam je jí hodně. Spousta věcí, které udělal, jsou technicky
a staticky velmi náročné. On dělal
analyticky. Třeba střechu domu, která
je formálně velmi složitá, tvořil tak, že si
zavěšoval řetízky. A tím, jak se ty řetízky
prověšovaly, tak to pak otočil nahoru. Geniální. To jsou pak impulzy, se
kterými jsem pracoval. Není to kopírování, je to jen poznání něčeho jiného.
Co pro vás znamená svoboda? To, že
žijete přítomností a máte neustále
sbalené kufry? Není svoboda v poznání mantinelů – prostoru, ve kterém se můžete pohybovat? Pokud
nejsou mantinely, je to anarchie…
Ano. Svoboda je možná jen v těch
mantinelech. Já ale vidím anarchii
pozitivně jako boj proti normám. Ale
i ona má své limity. Když chce být
člověk anarchistou, tak musí akceptovat, že někdo jiný chce jím být taky
a může mít jiný názor. I v anarchii musí
být tolerance. To, co dělám já, musím dopřát i někomu jinému. Pokud
bych někomu jinému vnucoval, co
chci, tak bych to nazval terorismem.
Možná ty vaše sbalené kufry znamenají nějaký obranný mechanismus. Bráníte se vědomí, že něco
skončí, a navozujete pocit, že
můžete kdykoli odejít jinam.
To ne. To by byl útěk. Ty sbalené kufry
nejsou o tom, když mi něco nepůjde,
tak odejdu. Já jsem docela bojovník
a snažím se to vyřešit. Dám trošku jiný případ. Když jsem byl ženatý
s Angličankou, měli jsme nádherný
vztah, neuvěřitelně intenzivní. Rozuměli jsme si a navzájem se doplňovali,
uměli jsme se i šíleně pohádat, ale
pořád to nějak fungovalo. A najednou,
po dvaceti letech jsem zjistil, že už
nemám co říct. Že už jsme si všech-
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no řekli. Že už všechno proběhlo.
Začala se do toho dostávat všednost.
V tom okamžiku jsem z toho odešel.
Říkal jsem si, že to bylo tak krásné,
že si to nechci ničit tou všedností.
Jaký životní pocit je pro vás nejdůležitější? Být užitečný?
Být užitečný je určitě dobrý pocit. Ale
já jsem o tom takhle nepřemýšlel. Já
jsem se díky svému anarchismu – boji
proti normám – dopracoval k Michelu Foucaultovi. Jeho filozofie byl
jeho životní osud. V době mých studií
filozofie ve Stuttgartu mě to začalo
strašně zajímat. Tam jsme se hodně zabývali filozofy před Sokratem.
Vznikla lingvistická diskuse o tom, zda
se vůbec tihle filozofové dají překládat.
Protože od Sokrata se změnilo myšlení
od syntetického k analytickému… Tyhle
všechny poznatky mě nějak ovlivnily
a tady bych možná odpověděl na ty
fáze života. Já jsem od té doby začal sledovat okolí. Totiž, všechno, co
děláme, děláme analyticky. Nejsme
schopni jakéhokoli syntetického života.
Existuje snad jen jediný národ, nějací
indiáni v Mexiku, kteří ještě mají syntetickou řeč. Asi musejí mít jiné fyzikální
zákony, protože například neznají čas.
Minulý ani budoucí. Všechno formulují
v přítomnosti. Takže nemůžou zformulovat třeba volný pád. Znamená
to, že přizpůsobují svoje tělo. Já jsem
zjistil, že když je venku zima, tak začínám vevnitř topit. Nikdy nenosím dva
svetry. Jen jednu vrstvu. A když je v létě
vedro, tak se začínám chladit. A když
pozoruju lidi kolem, jak si stěžují, že je
buď zima, nebo vedro a vymýšlejí klimatizaci a topení… když tohle všechno
budete sledovat, tak zjistíte, jak nás
ten analytismus šíleně ničí – všechno se snažíme přizpůsobit vlastnímu
pohodlí. Ničíme vše kolem. Přírodu,
jenom proto, aby se nám vedlo dobře.
Když jste dělal projekt v Tokiu, bojoval
jste proti normám? Nebo jste si řekl,
to je dobrý kšeft, a přizpůsobil se?
Tam to funguje tak, že oni dávají absolutně volnou ruku. Respektují toho
architekta, kterého si vybrali. Chtějí
Šípka. Do Japonska jsem přijel s návrhem obchodního domu a vysvětloval
jsem stavební firmě, nikoli zadavateli,
jak si ten návrh představuju. Jeden tam
mluvil anglicky. V devět ráno začala
schůze a v místnosti bez oken s umělým osvětlením sedělo 24 lidí a já.
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Jeden z nich mluvil anglicky, ostatní
dělali, že ne. Ale seděli a poslouchali. Já
se snažil říkat konsekvenčně, že uděláme tohle a tohle a takhle… nastínil jsem
celý průběh. Asi po třech hodinách se
otevřely dveře a přišla sekretářka, něco
pošeptala tomu překladateli, on se
zvedl, že musí na nějaké jiné důležité
jednání a nahradí ho prý jiný kolega.
Ten přišel a já musel znova. Všechno
od začátku. Tři hodiny ten samý proces.
Když to skončilo, tak jsme se tak nějak
dohodli a já zjistil, že všichni, co seděli
kolem stolu, rozuměli anglicky. Pak
jsem zjistil, kde byl problém. Japonci
totiž nenávidí to evropské konsekvenční myšlení. Ten krok za krokem.
Oni fungují tak, že si všechno dají
do jedné řady. To, čemu jsme my tady
říkali strukturalismus, oni neznají. Oni
věří tomu, že když jeden krok udělají
špatně, že budou všechny špatné.
Takže oni si to všechno zanalyzují a pak
se rozhodnou, kterou cestou se vydají.
Je důsledkem toho konsekventního myšlení to, že se dá důvěra architektovi, ten vymyslí Blob,
a až se to vše nejen vymyslí, ale
i schválí, tak se řekne ne?
Já si myslím, že ty procesy nikdy
nejsou u konce. My jen víme, ve kterém momentě máme přestat. Ale to
neznamená, že je to ten moment,
kdy je něco hotového. Existuje jedna hezká historka – Pierre Bonnard,
který maloval obrazy jen tečkami
a měl je už pověšené v Louvru, tak
tam prý každý týden chodil a vždycky nějakou tečku ještě dodělal.
Ale jak má člověk ten moment poznat?
To se nepozná. To je na tom to nebezpečné. Architektura mění myšlení. Architekti mají v rukou neuvěřitelnou moc.
Pokud si to neuvědomí, pak je to hodně
špatně. Není náhodou, že počet sebevražd v panelácích je větší než ve vilách.
Souvisí s tím samozřejmě i sociální selekce, která to ovlivňuje, jenže tu selekci
zaviňuje právě architektura. Panelový
dům je jakási Faradayova klec, takže se
tam nedostanou magnetické vlny a lidi se
snadno dostanou do psychických problémů. Je tam neregulovaná vlhkost, což
je na psychiku to nejhorší… to všechno
patří k architektuře. Když například vejdu
do místnosti, moji psychiku okamžitě
ovlivní dopad světla – poznání místnosti. V architektuře je strašně důležité,
že to, co vidíme, není vůbec podstat-
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né. Daleko důležitější je haptický efekt.
A akustický. Když jsem v místnosti, tak je
důležitý pocit. Třeba ten, že jsem zezadu
chráněný. Ne to, co vidím před sebou.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil?
No… neodpovím René Roubíček… odpovím Václav Havel.
Ale bez pana Roubíčka byste se nedostal k architektuře ani k Václavu Havlovi.
To je pravda… pan Roubíček má neuvěřitelné zásluhy na mé cestě, jsem
mu neskonale vděčný, ale v době, kdy
na mne měl vliv, jsem nebyl schopen
jej zcela absorbovat. Kdežto v případě
Havla to už bylo jiné. On byl neuvěřitelně rozvážný. A měl v sobě obrovskou
toleranci. Uměl odpouštět. Zároveň
byl přizpůsobivý svému okolí. Je to
vidět i v tom filmu Občan Havel: Klause
do Reduty nepozvu… a pak tam ten
Klaus sedí… byl to neuvěřitelně otevřený
člověk. Jednou jsme seděli na Hrádečku na zahradě, bylo to takové příjemné
odpoledne a kolem plotu šel nějaký
starší pán, zastavil se a řekl: dobrý den,
pane prezidente. Havel se zvedl a šel
k němu, bavili se spolu asi čtvrt hodiny
a velmi přátelsky se rozloučili. A Havel
si zas ke mně přisedl a říká – tak tohle
byl ten estébák, který mně tady systematicky sypal cukr do benzinu, abych
nemohl odjet, který mě zatkl, když jsem
šel z lesa s plným košíkem hub. Mě odvezli a on si nechal ty houby. A já říkal,
a to ses s ním takhle bavil? A Havel říkal,
no, vždyť je to starý dědek, on za to
nemůže, to přece bylo jeho povolání…
Když jste přišel na Hrad, věděl jste vůbec, kde začít?
Věděl. Bylo to poměrně jednoduché. Já
jsem se předtím s Havlem vůbec neznal.
On jenom chtěl, aby se vyměnily židle
ve Španělském sále. Nic víc. Tam byla
taková šílená bronzová křesla. Bytelně upevněná, ani se to nedalo odvézt.
A Havel požádal pana Felbauma, který
je majitel firmy Vitra ve Švýcarsku, jestli
by mu mohl pomoct se sponzoringem
nových židlí. A on mu na to řekl ano, ale
s jednou podmínkou – že ty židle navrhne Bořek Šípek. Havel si mě nechal vyhledat v Amsterodamu a požádal, abych
přijel. Tak jsem se s Havlem seznámil.
Trošku jsme se bavili o světě, o názorech, a tak ho napadlo, abych dělal
společně s Mirkem Masákem. Byli jsme
v radě Hradu zodpovědní za vývoj Hradu
a začali formulovat koncepci. Architekt

Masák měl zájem o ten opravdový rozvoj
Hradu, o severní předpolí, což jsou ty
Lumbeho zahrady v severním předpolí,
a mně přenechal jižní část Hradu, což
je historický Hrad samotný. Tak jsme se
začali bavit o tom druhém nádvoří, které
vůbec nefungovalo… ale ono se to vyvíjelo krok po kroku. Mezitím jsem pořád
dělal na té židli a diskuse s Havlem byly
čím dál intenzivnější a bylo to opravdu
tak, jak jste říkal. On byl z rodiny stavitelů, takže k tomu měl intenzivní vztah, tak
mi dal konkrétní zadání, přesně věděl,
jak to má vypadat, a já mu to měnil.
Z čeho jste vycházel při tvorbě Havels place?
Zadání přišlo z ambasády od velvyslance Gandaloviče, který to celé vymyslel
– že by po celé Americe mohlo být
na univerzitách místo na počest Václava
Havla. Řekl mi, že by to měla být lavička, kde se dá posadit, a u ní česká lípa
jako symbol českého státu. Zároveň má
lípa list ve tvaru srdce, což je pro Havla
typické. Já z toho vycházel, ale nechtěl
jsem, aby byla lavička pod lípou, spíš by
měla s tou lípou komunikovat. Tak jsem
vymyslel kulatý stoleček, ve kterém ta
lípa roste, a u stolku jsou dvě křesla. Nazval jsem si to demokracie debat. Zpočátku jsem měl dva návrhy, ten druhý
byl demokracie konfrontace – to by se
k Havlovi také hodilo. Tam byly ty židle
proti sobě, kdežto u debaty jsou paralelně vedle sebe. Já jsem ve Washingtonu otevřel to první místo a druhý
den mi někdo poslal fotografii, jak tam
studenti sedí a obědvají, takže to hned
začalo fungovat, jak by mělo. Původně
to mělo být jen pro Ameriku, ale rozkřiklo se to a začínají si to objednávat i jiné
země. Další budou v Dublinu a Barceloně. A název… hlavně jsem byl proti
tomu, aby se tomu říkalo památník. To
slovo nic nevystihuje. Nakonec Havel
place se mi líbí nejvíc. Ono je to takové
celé skromné, což se k Havlovi hodí.
Kdo vám v životě nejvíc chybí?
Moje matka. Hlavně proto, že jsem jí
nemohl nebo nestihl dát to, co mi dala
ona. Tak vždycky přemýšlím, že kdyby
byla, tak by z toho kolem mě měla
trošku radost… ale ona ji někdy určitě má…. Mně v podstatě chybí někdo
kolem mě s absolutním porozuměním.
Nikdo vám nerozumí?
Asi jo, ale chybí mi taková ta totální harmonie. Ale to je asi sen…
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V Dubaji

VZNIKÁ NOVÝ LUXUSNÍ
HOTELOVÝ KOMPLEX DIC RESORT
POD TAKTOVKOU ČESKÉHO INVESTORA
Ivana Jenerálová

V letošním roce začala výstavba nového luxusního hotelového komplexu
na umělém ostrově Al Marjan ve Spojených arabských emirátech. V čele
tohoto projektu stojí český obchodník s diamanty Luboš Říha, který resort
vnímá nejen jako možnost skvělé dovolené, ale především a hlavně také jako
výjimečnou investici pro budoucí majitele luxusních vil a apartmánů.

C

elý komplex je umístěn v lokalitě
Ras Al Khaimah, která se nachází
jen 45 minut cesty od Dubaje
a jež je díky svým nedotčeným plážím, krystalicky čistému moři a velmi
příznivému podnebí vyhledávanou
oblastí cestovního ruchu. Zdejší dlouhodobá obsazenost hotelů dosahuje
více než 70 % a v roce 2016 se očekává příjezd více než milionu turistů.
O funkční a zejména luxusní propracovanosti rezidenčního a hotelového
komplexu nelze pochybovat. Obzvlášť
když víte, kdo stojí v pozadí! Jsou to
proslulý architekt Tony Ashai, který
navrhoval domy v Beverly Hills i pro
samotného Davida Beckhama či Britney Spears, a společnost Paramount
Hotels & Resorts, prestižní celosvětový
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řetězec vedoucí ty nejluxusnější hotely
světa, jako pravděpodobný budoucí
provozovatel komplexu DIC resort.

„Koncept hotelů PARAMOUNT je
úplně odlišný, než mají standardní
známé hotely. Vzhledem k tomu, že

Luboš Říha při podpisu smlouvy s Abdullahem Al Abdoolim, generálním manažerem Al Marjan.

PARAMOUNT je nejúspěšnější filmová společnost na světě, i jejich hotely
mají velmi blízko k filmům, světovým
hercům a různým filmovým a společenským akcím za účasti světových
celebrit. Proto je požadavek Paramountu vybudovat v každém svém resortu
také luxusní prostor, který může sloužit
jako velký kinosál na předpremiéry
a premiéry hollywoodských filmů nebo
jako reprezentativní prostor pro řadu
společenských akcí ve stylu předávání
filmových cen a podobných akcí včetně
možnosti provozování kongresů. Celý
interiér hotelových i rezidenčních
apartmánů včetně vil musí splňovat
jejich korporátní, designové a materiálové požadavky té nejvyšší úrovně,“
dodává Luboš Říha, developer
projektu a majitel společnosti Diamonds International Corporation.

DIC RESORT, na jehož projektování
se velkou měrou podílejí i vynikající
čeští architekti Ing. arch. Pavel Kučera – ARCHSTUDIO a Petr Dohnal, se
drží nejnovějších trendů v bydlení a má
v plánu nabízet také apartmány s unikátním systémem tzv. bytů dlouhověkosti,
tedy s využitím technologie Hypoxico, která simuluje čisté vysokohorské
prostředí v domácích podmínkách.
Celý komplex je sestaven tak, aby 4/5
všech pokojů a bytů byly orientovány
s výhledem na moře. Resort se skládá
z hotelové budovy a rezidenční části. V hotelu se ve dvanácti podlažích
nachází celkem 575 pokojů, od velikosti
50 m2 typu Deluxe až po 230 m2 typu
Premier, přičemž každý z nich má vlastní
terasu. Kromě kongresového centra se
zde nacházejí obchůdky, wellness zóna,
fitness centrum a samozřejmostí je
několik restaurací, včetně té zážitkové.
DIC resort není jen o hotelu, resp.
výhodné investici na nákup hotelových
apartmánů, ale vybírat je zde možné hned
z několika typů rezidenčního bydlení.
Komplex tří obytných věží spolu s mezonetovou věží a vilami tvoří část resortu určenou pro VIP klientelu. V třech věžích se
nachází celkem 84 bytů se čtyřmi, třemi
anebo dvěma pokoji. V další, mezonetové
věži vzniknou jen 4 vyloženě VIP přepychové byty s 5 ložnicemi, 2 obývacími
pokoji, privátním bazénem, ze kterého je
výhled pěkně shora na celý resort, a převýšenými terasami přes dvě podlaží. Vedle
toho RESORT nabídne i osm luxusních

dvoupodlažních vil,
které mají
v úrovni vodní
hladiny bazénu
Plán projektu DIC Resort
své privátní molo
navazující na centrální obytný prostor. Luxusní vily jsou
Investice nabízí mnoho dalších výjikvůli zajištění maximálního komfortu
mečných výhod, jako je například právo
a soukromí odděleny od hotelových
vlastníka nemovitosti na rezidenční
hostů VIP branami. Do vily se její mavízum včetně založení bankovního
účtu. Tím si investor otevře dveře k nujitel může dostat i zcela inkognito tak,
lovému zdanění svých příjmů ze zisků
že si zajede do své privátní podzemní
z pronájmu apartmánů a též svého zisgaráže a svým privátním výtahem se
ku v případě jeho prodeje. Vše ohledně
dostane až do svého obývacího pokoje.
vytvoření víza klientům, respektive
Samozřejmě, že i majitel vily nebo reziinvestorům zajistí/zorganizuje DIC.
denčního apartmánu je také může dát
do RENT POOL (do pronájmu Hotelu)
RESORT je ideální turistickou destinaa mít procentuální zhodnocování své
cí pro ty, kteří hledají dobrodružství,
investice v době své nepřítomnosti.
vzrušení, krásu a přírodní bohatství.
Současně je také skvělou investiční
„Přestože stavba komplexu započala
příležitostí pro ty, kteří docení skutečteprve nedávno, již teď jsou jednotlivé
nou kvalitu služeb a patřičný luxus.
hotelové i rezidenční apartmány k pro-

deji včetně vil. Případní zájemci mají
na výběr ze tří možností investice. Mohou apartmán zakoupit a poskytnout
jej k celoročnímu pronájmu s výnosem
8–10 % ročně, s příležitostí vlastního
bezplatného využívání po dobu 14 dnů
v roce. Nebo v apartmánu mohou sami
celoročně pobývat a využívat veškerého
komfortu resortu. Poslední variantou je
kombinace těchto dvou možností v podobě krátkodobých pronájmů v čase, kdy
sám majitel nebude apartmán či vilu
využívat,“ doplňuje Luboš Říha.

Velkou bezpečnostní výhodou pro
všechny klienty tohoto projektu je zdejší
povinnost zřízení tzv. „escrow účtu“, která zásadním způsobem chrání vložené
prostředky investorů před zneužitím, zcizením či jejich využitím k jiným účelům.
V podstatě jde o to, že peníze z tohoto
účtu jsou řízeny stavebním úřadem
a bankou a odcházejí jen na stavební
činnost prokazatelně provedenou na resortu. Developer si svůj zisk může vzít
úplně až po skončení celého projektu.
Navíc klient nehradí celou kupní cenu
hned, ale je rozložena do tří let splácení.

Více informací naleznete také
na dicresort.com/cs.

O společnosti
Diamonds International Corporation
(DIC) je česká společnost zabývající
se od roku 2005 prodejem
investičních diamantů a výrobou
vlastních luxusních řemeslných
šperků. DIC působí na trhu v České
republice, na Slovensku, v Maďarsku,
Rusku, Bulharsku a Spojených
arabských emirátech. DIC v roce
2016 zahájila stavbu velkého
developerského projektu DIC
RESORT. Luxusní hotelový komplex
vyroste nedaleko Dubaje. DIC je
rovněž akcionářem diamantové
burzy v Antverpách (Beurs Voor
Diamanthandel) a členem diamantové
burzy v Dubaji (Dubai Diamond
Exchange). Společnost je partnerem
Miss Universe Organization a tvůrcem
diamantové korunky pro soutěže Miss
Universe, Miss USA a Miss US Teen.
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Mužský
Poslední hra

ELEMENT...

Za poslední roky už si našla Galerie sv. Jan své
pravidelné příznivce a obdivovatele nejen z řad
golfistů, kteří jejími expozicemi procházejí při
návštěvě hřiště. Vnitřní i venkovní instalace
v poslední době ovládly neplánovaně samé ženy.

N

ejen rok 2015 se totiž shodou
okolností a řízením osudu stal
na Slapech rokem žen – od jara
až do podzimu tady v interiérové
části galerie, ale i venku kolem budovy
vystavovaly pouze samé ženy malířky
a sochařky. Proto na jaře 2016 opět
přichází na řadu výstava se silným
mužským elementem. Galerie bude
patřit severomoravskému autorovi Andrzeji Cieslarovi – výtvarníkovi,
který studoval výtvarnou školu v polských Katovicích a představí cyklus
abstraktních maleb. Jeho obrazy
na první pohled působí pochmurnějším dojmem, ale zdání klame! Stačí se
jen na chvíli zadívat do každé z maleb
a člověk objeví tu jiskřičku rudé barvy,
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tu probleskující odstíny okrových,
oranžových a jiných slunečních tónů,
jinde mu zase padne oko na blankytně modrou, která nás ve fantazii
zavádí do nebeských výšin, stejně jako
do magických vodních hlubin… stačí
jen postát a nasát atmosféru neuvěřitelně živoucích obrazů tohoto nadaného malíře. Od jara v Galerii sv. Jan!

měli jsme doma obrazy Jaroslava Kapce, Antonína Kroči, grafiky architekta
Zbigniewa Gądka a sochy Oty Ciencialy. Společně s otcem jsem od dětství
navštěvoval ateliéry těchto umělců
a tam pravděpodobně došlo k těm
prvním impulzům, setkáním s uměním
jako takovým. Vidět malovat například
Antonína Kroču je opravdový zážitek.
Kromě mě se v rodině nikdo jiný malování nevěnuje a nevěnoval, ale jedna
z mých sester – Anna Cichá, která
momentálně žije v Brně – je módní návrhářka vlastnící módní značku About
a její manžel, původní profesí malíř, se
dnes věnuje grafice. Takže to výtvarno přece jen nějak v rodině máme.

Co vás v dětství nejvíce ovlivnilo
a „nutilo“ malovat?
Na začátku mě nejspíš ovlivnila profese
mého táty, který je architekt. Sledoval
jsem ho jako dítě nesčetněkrát během jeho práce, napodoboval jsem
ho a kreslil si své vysněné domy. Navíc
jsem vyrůstal v podnětném prostředí –

Andrzej studoval na Slezské univerzitě
(US) v Katovicích, konkrétně na Institutu pro umělecká studia sídlícím
v Těšíně, a to v ateliéru malby prof. Tadeusze Ruse. Trochu legrační bylo,
že coby zahraniční student bydlel
vlastně nejblíž institutu – na české
straně Těšína. A protože se na školu
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nedostal hned napoprvé, může se pochlubit i zajímavými zaměstnáními…
Poprvé, když jsem se na tuhle školu
hlásil, jsem byl takzvaně pod čarou ,
a proto jsem nějaký čas po maturitě pracoval v Těšínském divadle, kde jsem se
začal zajímat o scénografii, které se sice
okrajově, ale velmi rád i v současnosti
věnuji. Poté jsem nastoupil na Slezskou
univerzitu. Na škole nějak nebyl čas
na zahraniční stáže, ale v posledních
letech se účastním sympozií v Chorvatsku a na Slovensku. Jedná se o projekt
Bílá-Modrá-Červená, v rámci kterého
se setkávají umělci ze slovanských zemí
majících trikoloru na vlajce. Výstupy
z tohoto projektu dosud byly společné
výstavy na Slovensku, v Chorvatsku,
ve Slovinsku a u nás v Ostravě. Vlastně
malování na sympoziích na Slovensku
a v Chorvatsku je téměř jediným mým
malováním v plenéru, venku… Jinak
pracuji v ateliéru sám, ale jednou za rok
mě baví tvořit ve skupině jiných malířů.
Kdo ze současných kolegů je
pro vás zajímavým umělcem?
V poslední době mě baví obrazy Jakuba Špaňhela. Podněty pro malování
mi přináší nejen výtvarné umění, ale
i jiné umělecké obory, např. divadlo
a konkrétně představení v Divadle
Petra Bezruče. Jsem také velkým
fandou kapel Romana Holého.
Myslíte, že se malováním
dneska dá uživit?
Obrazy s větší či menší pravidelností
prodávám. Velkým pomocníkem při
prodeji jsou mi v současnosti sociální
sítě a různé virtuální galerie. Naštěstí
se v poslední době zvyšuje počet lidí,
kteří chtějí mít doma originál. Většinou
jsou ale umělci nuceni mít ještě druhé
zaměstnání, učí na uměleckých školách
nebo jsou zaměstnaní v reklamních
agenturách. Nejsem v tom výjimka, nárazově se věnuji grafickým projektům,
ilustracím a scénografii – v té bych
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se rád realizoval mnohem více. Chtěl
bych se někdy živit jenom malováním
a uměleckou tvorbou. To je můj tajný
sen. Taky bych si přál mít svoji galerii
a ateliér ve Vídni, Paříži a New Yorku .
Andrzej Cieslar se rád nechává inspirovat různými podněty – ať už jsou
to například nová média a instalace
jeho kolegů nebo různorodé materiály
a postupy. Nejčastěji maluje akrylem
na klasické plátno, hodně ale používá také třeba spreje. Nedrží se jedné
techniky, kombinuje práci s barvami
a vodou. A při malování často využívá
i náhody. Věří v interpretaci barev?
Interpretace barev nemusí být jednoznačná. Ačkoli používám více tmavší barvy, nejsou pro mě spojeny se
smutkem nebo depresí, jak si to někteří
občas vysvětlují. Tmavší odstíny jsou
pro mě tajemnější než jasné barvy. Ale
ani těm se při své práci nevyhýbám.

Andrzej
Cieslar
Narozen 7. 4. 1981 v Českém Těšíně

Vaše ideálně strávené odpoledne?
Při jakékoliv aktivitě nebo pasivitě s rodinou, ve společnosti mé
manželky a syna, který se mi nedávno narodil. Večer bych vyrazil na koncert, např. Prince .
Kolik času věnujete malování?
Snažím se chodit do ateliéru pravidelně každý den. Někdy můžu v ateliéru
strávit celý den, přijít domů unavený,
ale bez jakéhokoli výsledku, jindy zase
stačí tři hodiny a je „vymalováno“ .
Na slapskou výstavu vybral Andrzej
své nejnovější malby. Témata obrazů,
které budou v Galerii sv. Jan k vidění od začátku března, se navzájem
doplňují a prolínají. Zastoupeno je
téma industriální krajiny, architektury a geometrických obrazů. Přijeďte nasát neobyčejnou atmosféru
jeho obrazů a užít si den v magické
přírodě, budete překvapeni, jak
výborně se obojí doplňuje!

2002–2006 Slezská univerzita
v Katovicích (PL), pobočka Těšín
– Institut pro umělecká studia
„Potěšilo mě, když mi jednou
jeden známý český jazzman řekl,
že by se podle mých obrazů
dalo hrát. To je také často mým
cílem – ztvárnit náladu jazzové
muziky. Chtěl bych ve svých
obrazech zachytit humor a ironii.
Snad přijdu na to, jak na to .“
Bydlí v Hlučíně
Výstavy
2015 Výstava obrazů
Galerie u Zlatého Kohouta – Praha
2014 Výstava obrazů
Galerie Radost – Havířov
2014 Výstava obrazů
Galerie Milotić – Pula (Chorvatsko)
2013 Výstava obrazů
Důl Michal – Ostrava
2013 Výstava obrazů
Galerie BCPB – Bratislava
2012 Výstava obrazů
Galerie Červený kostel – Hlučín
2012 Mezinárodní malířské
sympozium Rab (Chorvatsko)
2012 Výstava obrazů
Galerie Tinta – Praha
2009 Výstava obrazů
„Cieślar plus dva“ – Gliwice (Polsko)
2007 Výstava obrazů
Kunstfrühling – Würzburg (SRN)
ANDRZEJ CIESLAR,
andrzejcieslar@email.cz

Motýl

Katedrála
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Příběhy uměleckých děl
a starožitností se opět
protnuly se světem dámského
klubu – proběhla první
letošní předaukční výstava
z našeho celoročního cyklu
ve spolupráci s aukčním
domem Dorotheum.

S

etkání neslo název Akademie
umění a sešly se na něm členky
dámského klubu spolu se členy
projektů Ocenění Českých podnikatelek, Štik českého byznysu a Exportní
ceny DHL UniCredit. Hosty přivítala ředitelka pražské pobočky Mária Gálová,
která je seznámila se zajímavou historií
společnosti a představila přední odborníky v oblasti umění a starožitností. Kdo
by si nechtěl vyslechnout fascinující
příběhy uměleckých děl a jejich autorů,
které jsou skryty za tajemným půvabem
vystavených předmětů? Dovednost
našich předků stvořila krásu, která
přetrvala desetiletí i staletí, aby přinášela radost a inspiraci i nám. Investice
do umění spojuje vzrušující zážitek ze
samotné aukce, zhodnocení financí a umělecký zážitek. Michal Šimek,
znalec výtvarného umění společnosti
Dorotheum, hosty uvedl do problema-
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tiky technik prací na papíře, Miroslav
Zika, znalec užitého umění společnosti
Dorotheum, představil některé nabízené předměty. O životě a díle Ladislava
Sutnara pohovořila Iva Knobloch, kurátorka výstav autora a přední odbornice
na jeho dílo v celosvětovém měřítku.
„Vlastnictvím uměleckého předmětu
získáváme na společenské prestiži a významu,“ říká ředitelka pražské pobočky
Mária Gálová. „Motivací zájemců o aukce není pouze touha zhodnocovat
investice, ale také kultivovat prostředí,
ve kterém žijeme, a zároveň i sebe.“

PRVNÍ NA SVĚTĚ
Aukční síň Dorotheum je nejstarší nepřetržitě fungující aukční dům na světě
a je rovněž největším ve střední Evropě.
Jeho nejvýznamnější zahraniční pobočka je v Praze. Drží si hned několik
prvenství. Kromě toho, že je ze všech
poboček nejúspěšnější, byla založena
jako první zahraniční pobočka domu
Dorotheum roku 1992. Založení bylo
jakýmsi přátelským gestem, které mělo
navázat na společnou tradici rakouského a českého národa před rokem 1918.

Pražská pobočka navíc jako jediná
funguje samostatně – zboží přijímá
na území Čech a zároveň v Praze
pořádá i aukce, a to čtyřikrát až pětkrát
ročně. V Rakousku a samotné Vídni pak
Dorotheum pořádá ročně na 600 aukcí.
Kde se setkává šmrnc první republiky se světem moderních technologií
a energických ženských osobností?
Dámský klub Cosmopolitan Executive
Helas Ladies Club již 17 let podporuje,
inspiruje a sdružuje ženy s aktivním
přístupem k životu. Klubová setkání přinášejí vždy odbornou a společenskou
část, tudíž spojují zábavu i rozvoj – a to
vše v tom nejpříjemnějším, vstřícném
a inspirujícím prostředí. S členkami se
potkávají známé osobnosti českého
společenského života i odborníci ze
všech myslitelných oborů, které mohou
zajímat všestrannou a aktivní ženu, ať
už její věk začíná dvojkou, nebo osmičkou. Dámský klub uspořádal již přes
200 společenských večerů, komorních
setkání a odborných prezentací, na kterých ženy získávají mnoho nových
osobních a obchodních kontaktů,
ale také nová blízká přátelství.
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Helena Kohoutová je majitelkou produkční
společnosti Agentura Helas a zakladatelkou projektů Helas New Encounters
Club, Cosmopolitan Executive Helas
Ladies Club a Ocenění Českých Podnikatelek, které se orientují na kultivaci
českého podnikatelského prostředí
a vzájemné propojování svých členů.
Ty spojuje především myšlenka „Budujeme hrdé Česko“. Dlouhodobě propojuje
podnikatele z celé České republiky a vytváří prostředí pro vznik nových obchodních příležitostí a vyměňování
zkušeností. Její motto je „Friendly Business – náš společný úspěch“.
Jak vznikl nápad založit projekt Ocenění Českých Podnikatelek?
Hosty nabídka aukčního domu Dorotheum opravdu zaujala.

Na začátku byl Helas New Encounters Club, který už devatenáct let
pořádá exkluzivní společenská setkání hostů s výjimečným podnikatelským nebo profesním příběhem. Když jsem začala na setkání zvát
významné manažery a podnikatele, všimla jsem si, že jsem mezi samými
muži. Uvědomila jsem si, že nemohu být jedinou aktivní ženou v České republice, a rozhodla jsem se najít další ženy s aktivním přístupem
k životu. Proto jsem založila dámský klub Cosmopolitan Executive
Helas Ladies Club, který od té doby sdružuje ženy s aktivním přístupem
k životu. A protože jsem podnikatelka a zajímalo mě, jak podnikají další
ženy, a chtěla jsem nás podpořit, založila jsem projekt Ocenění Českých
Podnikatelek. Přála jsem si najít další talentované české ženy a propojit
je v projektu, který ocení jejich podnikatelské výsledky a bude od počátku založen na transparentnosti a jasných kritériích. Sdružováním
schopných podnikatelek jsem zároveň chtěla kultivovat celé podnikatelské prostředí a podpořit hrdost na to, co české ženy dokážou.
Jaké má Ocenění Českých Podnikatelek poslání?

Iva Knobloch, kurátorka výstav děl Ladislava Sutnara

Dá se to shrnout třemi slovy – podporujeme české podnikatelky. Podporujeme je tím, že oceníme jejich podnikatelské projekty a ekonomický
růst zároveň s jejich vlastním osobitým přístupem. V projektu je dobře
zastoupen i regionální prvek – je hezké vidět, jaký má činnost šikovných žen dopad na kultivaci podnikatelského prostředí v jejich regionu.
Nechceme pouze zviditelnit činnost samotných firem vedených ženami,
ale také vytvořit prostor pro vzájemnou inspiraci a komunikaci, prostředí,
kde se mohou ženy učit novým věcem a získat nová přátelství. Osobně
mě fascinují životní a podnikatelské příběhy zúčastněných žen, ze kterých
vyplývá nejen jejich vysoká profesní úroveň, ale i hluboké sociální cítění.
Jak vypadají klubová setkání Ocenění Českých Podnikatelek?

Hosty společně přivítaly Mária Gálová, ředitelka pražské
pobočky Dorothea, a Jitka Brůnová, Business Development
Manager Agentury Helas.

Sama vycházím z osobní zkušenosti ženy-podnikatelky. Mimořádně vnímám
potřebu každé podnikatelky najít si čas podívat se na svou firmu z nadhledu
a pracovat na své firmě, nikoli ve své firmě. Stát se skutečnou podnikatelkou
a nikoli být pouze technickou součástí vlastní firmy. To znamená držet v ruce
vizi a rozvoj svého podnikání. Je velmi těžké skloubit role ženy a podnikatelky, protože podnikání se skládá ze tří oblastí – technik, manažer a podnikatel. Ženy často říkají, že nemají čas, přitom právě čas je jedinou komoditou,
která je může posunout v rozvoji firmy. Proto v rámci klubových odborných
setkání spolupracujeme s nejlepšími odborníky v České republice, aby žena
dostala ty správné informace, které jí mohou při rozvoji firmy pomoci.
Kolik podnikatelek už bylo oceněno a co se
za dobu existence projektu změnilo?

O hosty se starali také Michal Šimek, znalec výtvarného
umění, a Miroslav Zika, znalec užitého umění.

Za osm let jsme dokázali zbořit spoustu stereotypů. Každý rok je sám
o sobě něčím inspirativní a zlomový. Stále více využíváme moderní
technologie, inovujeme, realizujeme regionální setkání a zaznamenáváme
trvalý 40% nárůst oproti předchozím ročníkům! Od nultého ročníku jsme
zaujali ty nejvýznamnější korporace v Česku. Za dobu existence projektu
jsme vybírali z 101 832 podnikatelek a sdružili jsme 2549 semifinalistek.
Z 328 finalistek nakonec vzešlo 77 vítězek v několika kategoriích. Ráda
říkám, že tímto projektem budujeme hrdé Česko, protože představujeme, co tady lidi dokázali. Ukazujeme, že když s nadšením a vášní jdete
za svým snem a ve správném poměru zkombinujete pracovitost, tvořivost
a schopnost učit se novým věcem, dokážete zvládnout velké věci.
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Karel Čapek dal vzniknout domu, který byl určen pro práci, setkávání a odpočinek
českých spisovatelů. Dokončení stavby se nedožil, ale z úcty k němu a jeho bratru Josefovi
je dodnes spojován s jejich jmény. Dům bratří Čapků v Budislavi byl v roce 2000
prohlášen za kulturní památku, a je tedy součástí našeho kulturního dědictví. Obecně
nepříliš vřelý vztah k památkám je pozůstatkem minulé doby a do značné míry také
odrazem toho, jak se ke kulturnímu dědictví stavěl stát a jak tento obor představuje
ministerstvo kultury. Vstřícný postoj ministerstva spolu s podporou Pardubického
kraje dokazuje, že to s ochranou kulturního dědictví myslí opravdu vážně.

DŮM BRATŘÍ ČAPKŮ
V BUDISLAVI U LITOMYŠLE
PO LETECH ZNOVU

ožívá
Dana Mojžíšová, foto: autorka a archiv Českého PEN klubu

D

ům má pozoruhodnou historii.
Byl postaven z podnětu zakladatele Československého PEN
klubu Karla Čapka a podle projektu
architekta Stanislava Tobka, žáka Josefa Gočára. Čapek navrhl tehdejšímu
výboru, aby finanční zisk z protifašistického 16. Světového kongresu PEN
klubu v Praze v roce 1938 investoval
do stavby domu pro spisovatele. Stavba
započala ještě téhož roku. Po nacistické okupaci v roce 1939 byl dům
v ohrožení, proto jej představitelé Litomyšle po dohodě se spisovateli převzali do vlastnictví města a v roce 1956
předali Českému literárnímu fondu,
neboť činnost PEN klubu byla i v poválečných letech potlačena. Nezištná
služba dodnes váže představitele české
literatury a historického města Litomyšl přátelstvím. Do majetku Českého
centra Mezinárodního PEN klubu se
Dům bratří Čapků vrátil až v roce 1994.

Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle
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Stavba domu začala v roce 1938

Celá desetiletí dům sloužil pro dočasné
ubytování a k rekreačním účelům. I když
se vedení PEN klubu snažilo objekt
podle svých možností udržet v provozu,
dům rychle chátral, neboť z nedostatku
prostředků se v něm prováděly jenom
nejnutnější opravy. Z iniciativy Jiřího Dědečka, předsedy Českého centra Mezinárodního PEN klubu, došlo v roce 2013
k zásadnímu rozhodnutí členů výboru:
získat dostatek finančních prostředků
na záchranu Domu bratří Čapků v Budislavi a vnést do něj nový život, aby opět
sloužil jako místo odpočinku pro tvůrčí
a vzdělávací pobyty literátů, k přednáškám, pracovním schůzkám a diskusím
s představiteli domácí i zahraniční kultury. Měl by sloužit i jako základna pro
výlety a poznávání mimořádně krásného

Kontrolní den na stavbě, říjen 2015
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okolí Litomyšle. Dům má být i nadále
k dispozici nejen členům PEN klubu,
spisovatelům, ale i hostům a turistům,
kteří chtějí pobývat v místech, kde svá
díla tvořili čeští literáti zvučných jmen.
„Ve snaze zachovat Dům bratří Čapků
v Budislavi v původní podobě a učinit
jej opět plně funkčním, požádal Český
PEN klub jako majitel objektu ministerstvo kultury a Pardubický kraj o finanční
podporu. Podrobná prohlídka domu
v září roku 2013 potvrdila jeho značnou
devastaci. Byly zde několikrát ukradeny
měděné okapy a část střešní krytiny, takže do domu zatékalo z mnoha míst, především oběma bočními terasami. Špatné
odvodnění objektu způsobovalo vlhnutí
pískovcového obložení a neustálou plíseň

v celém domě, také sklepení bylo v katastrofálním stavu a plné vody. Poškozený byl dřevěný plášť budovy, některé
trámy shnilé, až hrozilo zřícení stropů.
Ve špatném stavu byla elektroinstalace,
topení, rozvody vody i odpady,“ popsal
Jiří Dědeček před dvěma lety neutěšený
stav domu. Toto zjištění vedlo výbor PEN
klubu k rozhodnutí začít okamžitě jednat.
Oslovil Národní památkový ústav v Pardubicích, který snahu o obnovu objektu
podpořil a potvrdil, že stavba je pozoruhodným dílem architekta Stanislava Tobka
a statut kulturní památky jí právem náleží.
„V roce 2014 připravili architekti Jiří
Mojžíš a Lenka Kvasničková projektovou
dokumentaci k žádostem o finanční podporu oprav. PEN klub požádal
ministerstvo kultury o zařazení obnovy
památky do Havarijního fondu a podal
žádost o grant z Programu podpory
stavební obnovy a restaurování kulturních
památek v Pardubickém kraji. Tak začal
první rok záchrany Domu bratří Čapků
v Budislavi u Litomyšle,“ říká předseda PEN klubu Dědeček. Ze sklepů byla
odčerpána voda a podél severní, východní a západní fasády byl objekt opatřen
drenážním potrubím, které zamezilo další
degradaci základového zdiva vlivem vzlínající vlhkosti. Opraveny byly obě boční
terasy a střecha, kudy do domu zatékalo.
Tato opatření byla pro další osud stavby
zásadní. Díky celkem příznivému počasí
pokračovaly práce uvnitř objektu i během
zimy a dům se postupně vysoušel neustálým větráním i za pomoci techniky.
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„Pro finanční zajištění dalších oprav
jsme požádali o úvěr u České spořitelny,
oslovili potenciální sponzory a vyhlásili veřejnou sbírku. S touto výraznou
pomocí a také díky mnoha štědrým
dárcům bylo možné ihned pokračovat
v budování nové kanalizace, svodného potrubí a v opravě degradovaných
omítek. V roce 2015 byla dokončena
kompletní rekonstrukce značně poškozeného pískovcového plotu, též kulturní
památky, jemuž hrozilo zřícení. To je jen
krátký výčet toho, co se během dvou
uplynulých let díky vstřícnosti ministerstva kultury, města Litomyšl, Pardubického kraje, podpoře soukromých
firem i dárců a vynikající spolupráci
s architekty a místními firmami podařilo udělat,“ vypočítává Jiří Dědeček.
Práce se nezastavily ani na podzim.
V jižní části pozemku byla dokončena stavba Ekologického vzdělávacího
centra, které slavnostně otevřel hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický. Sen o znovuotevření Domu bratří
Čapků v Budislavi začíná být reálnější.
Architektonicky cenná dvoupatrová
dřevěná budova s balkony a kamennými terasami stojí na východním okraji
obce Budislav, v lesní lokalitě s pískovcovými skalami, kaňonovitými údolími
a bizarními kamennými útvary. Z urbanistického hlediska je objekt citlivě
začleněn do přírodního prostředí,
konstrukční systém je kombinací masivní kamenné spodní stavby a dřevěné
konstrukce. Známé a legendami opředené Toulovcovy maštale jsou v bezprostřední blízkosti chaty, na dosah
jsou historická města Litomyšl, Polička
a Svitavy. Rozlehlé lesy a příroda jsou
jako stvořené pro dlouhé procházky
a projížďky krajem Bedřicha Smetany
a Bohuslava Martinů. Svou polohou,
a zejména širokou nabídkou aktivit
v okolí je Budislav u Litomyšle ideálním
cílem pro jednotlivce i skupiny. „Doufáme, že se nám díky vstřícnému přístupu
ministerstva kultury a Pardubického
kraje podaří opravu kulturní památky
Dům bratří Čapků dokončit nejpozději
do konce roku 2016. Vždyť prostřednictvím kulturního dědictví se z generace na generaci přenášejí materiální
i duchovní hodnoty. Naší snahou je
tento jedinečný objekt zachránit a vrátit
ho účelu, který zamýšlel Karel Čapek.
Chceme se tak i podílet na sounáležitosti s obcí Budislav, regionem i státem,“ uzavírá předseda Dědeček.
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Kolaudace Ekologického vzdělávacího centra u Domu bratří Čapků

Zleva: hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, předseda Českého PEN klubu Jiří
Dědeček, architekti Lenka Kvasničková a Jiří Mojžíš a správce objektu Štěpán Heger při
prohlídce Domu bratří Čapků v říjnu 2015

Od září 2015 je Ekologické vzdělávací centrum součástí areálu

Jiří Dědeček a Martin Netolický před Domem bratří Čapků
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SPLNĚNÝ
CHLAPECKÝ

Jmenuji se
Tomáš,
Tomáš Krišica a chcete-li, jsem rodilý
„chachar“, vysvětlil mi se smíchem
hned v úvodu a s dovětkem, že
uniformu US Air Force a vojenskou
hodnost má propůjčenou pouze
při Dnech NATO. Ale i to se jen
tak někomu nestane. Obvykle ho
můžeme zastihnout v ostravské
prodejně airsoftových „hračiček“
Actionshop. Tohle vysvětlení
mě však zmátlo ještě víc.

Mgr. Svatopluk K. Jedlička, foto: archiv Tomáše Krišici

Roční výměnné pobyty středoškoláků v zahraničí se
za pětadvacet let od obnovení činnosti Rotary klubů
v Česku a na Slovensku staly jejich nejvýraznější
aktivitou při podpoře mladých lidí. Každý rok se týkají
zhruba padesáti studentů a studentek v obou směrech.

S

jedním z absolventů tohoto
dlouhodobého programu jsem se
potkal při Dnech NATO v Ostravě.
Ve skupince amerických vojáků, kteří
představovali bezpočetnému zástupu
zájemců vnitřní vybavení létající pevnosti
B-52 Stratofortress, byl tento třicátník
v hodnosti nadporučíka hned na první
pohled podezřelý. Mluvil totiž nejen anglicky, jak se předpokládá, ale i perfektní
češtinou s ostravským přízvukem. Nebylo
proto divu, že jsem se s ním dal do řeči.
Od mládí patřím do skupiny nadšenců,
kteří běhají po lesích v maskáčích jako
Rangers a s replikami zbraní po sobě
střílejí kuličkami, přiznává Tomáš.
Na první pohled to je klukovská zábava,
ale ti, kteří jsou v obraze, vědí, že je to
také o znalostech psychologie, taktiky, historie i techniky. V roce 2004,
během studia na střední hotelové
škole, mě Rotary klub Ostrava vybral
a zařadil právě do programu jednoročních pobytů v zahraničí. Nabídka přišla
z Houstonu (Texas, USA – Rotary distrikt 5890) a studijní pobyt byl předem
připraven tak, aby odpovídal mému
studiu doma, tedy na „hotelovce“.
V tom případě bych očekával, že
se domů vrátíte jako „provianťák“
a ne jako příslušník letectva.
Členové hostitelského Rotary klubu
RC North Shore, jednoho z osmnác-
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ti v Houstonu, mi zajistili studium
na státní střední škole, kterou navštěvuje asi tři a půl tisíce studentů. Při
vstupním výběru studijních předmětů
jsem zjistil, že na „naší“ škole existuje
pro zájemce mimo jiné dobrovolná
výuka, jejímž cílem je podporovat
národní hrdost a vychovávat možné
budoucí příslušníky americké armády.
A to mě zaujalo. Školní systém ROTC
(Reserve Officer Training Corps) zavedla americká vláda na školách všech
typů už před mnoha lety. Na téměř
třech čtvrtinách středních škol v USA
je zaveden jako jeden ze studijních
předmětů v „nižším“ stupni junior
(JROTC). Na každé škole je věnován
jinému druhu vojska. V případě „naší“
školy se výuka pod vedením odborných
učitelů týkala všeho okolo vojenského
letectva a jeho podpory (Air Force).
Studenti zde mají strukturu velení jako
ve skutečném útvaru, proto dostávají zapůjčeny i „dospělé“ hodnosti.
Je vcelku časté, že čeští a slovenští středoškoláci se ze studijních pobytů v zahraničí vracejí s různými druhy ocenění.
Exceloval jste i vy v Houstonu?
S odstupem si myslím, že vyniknout
na střední v USA není pro našince asi
ani tak moc velký problém, stačí se
rychle přizpůsobit. V Houstonu jsem
vlastně pochopil, proč je v USA člověk

V USA ukončil výcvik na střední škole
v hodnosti nadporučíka

„dospělý“ až od 21 let. Zdejší studenti
mají hodně daleko k zodpovědnosti,
a to i ve srovnání s českými studenty,
na které si jejich učitelé i dospělí tak
rádi stěžují. Svědčí o tom i pokračování
mého příběhu. Bezprostředně po vykonaném přijímacím pohovoru a testu
jsem byl zaskočen otázkou, zda budu
schopen v rámci celé školy (AFJROTC)
vést jeden „flight“, to znamená patnáctičlennou „letku“. Ve škole jich je celkem devět. Troufnul jsem si, i když to
znamenalo zamakat hlavně na angličtině. A tak jsem dostal hodnost poručíka,
uniformu a seznam studentů ve „flightu“. Práce se spolužáky, v tomto případě s „podřízenými“ v letce, nebyla
na první pohled těžká. Cítil jsem ale, že
není něco v pořádku. Jak jsem zjistil,
problémy byly i v ostatních letkách
na škole – často se neplnily dohodnuté úkoly, postrádali jsme mezi sebou
týmového ducha, chyběl aspoň náznak
vědomé disciplíny. Pochopil jsem, že je
to výzva. Šel jsem za školním velitelem,
abych mu sdělil svoje postřehy a podal
mu i návrh řešení. Dialog nakonec trval
asi dvě a půl hodiny. Hned další týden

Prestige clubs & circles
se začaly dít ty „správné“ věci a kadeti se postupně dostávali „do formy“.
Konečný výsledek se dostavil ve dvou
rovinách – té obecně prospěšné, tedy
v tom, že se zvýšila reputace školního AFJROTC, tedy i celé „naší“ školy,
a v rovině mojí osobní, protože jsem
byl povýšen na nadporučíka a stal
jsem se zástupcem velitele celého
školního AFJROTC o devíti letkách.
Dobrá, to se stalo před dvanácti roky. Tady mohl příběh skončit, ale neskončil. Proč?
Po zkušenostech ve školním AFJROTC jsem koketoval i s možností nástupu do americké armády
a přestupem na vojenskou akademii, kam bych zásluhou zkušeností
i hodnocení v AFJROTC nastoupil
i s vyšší hodností než ostatní. Nakonec jsem si to ale přece jenom
rozmyslel a zůstal věrný ostravské
„hotelovce“, kde jsem odmaturoval.
Prázdniny utekly jako voda a blížil se termín pátého ročníku Dnů
NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky.
To pro vás byla asi další výzva.

Samozřejmě, že jsem byl dlouholetým příznivcem Dnů NATO jako
návštěvník, ale v roce 2009 jsem díky
otcovým kontaktům využil nabídku
organizačního týmu stát se průvodcem zahraničních účastníků. Vybrali
mne a dostal jsem na starosti posádku US AIR FORCE z C5A Galaxy,
největšího sériového transportního
letounu na světě. V roce 2010 přiletěl
do ČR první strategický bombardér
B-52 a já měl osádku i doprovod opět
na starosti. Když zjistili, kdy, kde a jak
jsem získal znalosti o jejich profesi,
přijali mne do svého týmu a pak jsem
s nimi byl pokaždé, když byli v Ostravě. A nejen to, stali se z nás dobří
přátelé, s nimiž jsem zůstal i nadále
v osobním kontaktu. Když jsem se
v roce 2014 ženil, někteří z nich mi
popřáli i osobně – prostě přiletěli
na moji svatbu do Ostravy. Posléze
mi zprostředkovali další ohromující
zážitek, návštěvu legendární základny 2. bombardovací perutě amerického letectva (2BW) v Bossier City,
v Louisianě, založené v roce 1933
a pojmenované po nadporučíkovi
Eugenu Hoyi Barksdalovi (1896–1926),
pilotovi, který se vyznamenal za první
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světové války. Popisovat moje zážitky mezi letadly, hangáry a vojáky by
vydalo na samostatné vyprávění.
Jak je vidět, ani v budoucnu už na ostravských dnech
NATO nemůžete chybět.
Je to pro mne velká čest, že se mohu
podílet na této akci. Často si tam podávám ruce i s vysokými představiteli
US Air Force, NATO i české armády,
a to i přesto, že nejsem profesionální voják. Na začátku tohoto mého
úspěšného hobby stál právě onen
studijní pobyt na střední v Houstonu, který mi za podpory Nadace
Rotary zprostředkoval Rotary klub
Ostrava. Dodnes vzpomínám na ten
báječný pocit teenagera, setkat se
tak daleko od domova s rotariánskými rodinami, které se mne ujaly jako
vlastního syna. Lze dlouho vyprávět
o poznávání odlišné americké mentality nebo nádherných emocích při
setkání s výměnnými studenty z jiných
zemí, ale hlavně, měl jsem to štěstí,
že jsem během onoho školního roku
zažil i něco navíc, něco, co patrně
při studentských pobytech v zahraničí nebývá obvyklé. Díky za to!
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Aktivity Klubu finančních ředitelů se
rozjely naplno hned od počátku roku

DIGITÁLNÍ SPOLEČNOST
– FIKCE, BUDOUCNOST

nebo realita
Mgr. Svatopluk K. Jedlička, foto: archiv CFO Club

P

ozvání k letošnímu prvnímu diskusnímu večeru na téma „Prognóza
ekonomického vývoje a ohlédnutí
za prognózou předchozích let“ přijala hlavní ekonomka České bankovní
asociace Ing. Eva Zamrazilová, CSc.
a prezident Hospodářské komory ČR
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. Moderátorem
se stal člen rady Klubu finančních ředitelů a člen představenstva UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia Aleš Barabas. Tak jako v minulých letech, i letos
se diskutovalo nejen o faktorech, které
mají vliv na aktuální vývoj HDP, ale také
o žhavých tématech, jakými je například
úroveň minimální mzdy nebo zavedení elektronické evidence tržeb (EET).
K problematice EET Vladimír Dlouhý
v diskusi poznamenal: Takzvaná „bezhotovostní ekonomika“, kdy transakce probíhají výhradně bezhotovostními platbami,
resp. platebními kartami, je jedním z nových společenských trendů. Evropskými
průkopníky v této oblasti jsou severské
země v čele se Švédskem. Za hlavní cíl
zavedení EET považuji narovnání tržního
prostředí. Je zde ale řada nevyjasněných
otázek. Například jak vláda dostojí svému
slibu nabídnout podnikatelům kompenzace za nepochybně zvýšenou administrativní zátěž a náklady spojené s pořízením
potřebného zařízení? Jak bude probíhat
technické ukotvení evidence? Jak je
systém připraven na řešení případných
technických potíží? Podnikatelům je
prostě nutné podat pomocnou ruku
a Hospodářská komora tomu bude nápomocna, také já osobně jsem připraven být
v tomto ohledu podnikatelům oporou.
O tom, že rozvoj informačních technologií dostává stále konkrétnější a propracovanější nástroje svědčila i další akce Klub
finančních ředitelů uspořádaná ve spo-
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Prezident Hospodářské komory ČR
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., a hlavní
ekonomka České bankovní asociace Ing.
Eva Zamrazilová, CSc., při diskusi Klubu
finančních ředitelů na téma „Prognóza
ekonomického vývoje a ohlédnutí za
prognózou předchozích let“

lupráci se společností Canon. Tentokrát
byla pozornost soustředěna na kompletní
digitální management organizací. Laicky
řečeno se jedná o důsledné využívání
výhradně elektronických dat při tvorbě,
oběhu, využití, archivaci i sdílení všech
dokumentů používaných na daném
pracovišti, tedy o zdomácnění „bezpapírových kanceláří“ (paperless office neboli
clear-desk). A v tomto směru má právě
společnost Canon výrazné a ověřené
zkušenosti. Vždyť například právě v Česku
provozuje Evropské centrum skenování
a digitalizace pro 14 evropských států.
Pozornost vzbudilo hned úvodní
vystoupení Petra Marce, CBC Sales
Managera společnosti Canon CZ, který
prezentoval výstupy z výzkumů renomovaných analytických společností
zaměřených na stav transformace firem
na cestě k úplnému digitálnímu řízení
a celkové organizaci. Vyplývá z nich například to, že i když snahy o zdomácnění
„bezpapírových kanceláří“ trvají už více
než 30 let, přesto stále 34 % respondentů přiznává, že jejich kanceláře jsou

zahlceny papírem. Jen 16 % uvádí, že
provozují převážně, nikoli však výhradně
„bezpapírovou kancelář“. Dokonce 60 %
dotazovaných přiznává, že si na schůzky
bere papírové kopie dokumentů, a 51 %
tiskne dokumenty z důvodu přidání
podpisu. Právě způsob podepisování,
autorizace či potvrzování dokumentů,
byť primárně vystavených v elektronické podobě, je největší překážkou,
shrnul výsledky analýz Petr Marc.
Důsledné užívání elektronických dokumentů přitom maximalizuje úspory
v oblasti nákladů i časové náročnosti
a pracnosti. Všichni zúčastnění, to
znamená uvnitř i vně organizace, mají
k dispozici potřebné informace a dokumenty v reálném čase, odpovídající kvalitě a formátu. Významnou roli zde hraje
i vysoká míra jejich zabezpečení a stanovení přístupových práv. Ke komunikaci tak mohou sloužit všechny dostupné
elektronické kanály od e-mailu přes SMS
zprávy, webová rozhraní až po sociální
sítě. Jak řekl Zdeněk Bernard, Strategic
Key Account Manager společnosti CANON CZ: Digitalizace nám dává křídla
k obchodnímu rozletu a svobodu...
Nad rozvojem „bezpapírových kanceláří“ ve vztahu k jeho sociálním,
psychologickým a historickým
aspektům se v mezinárodním kontextu zamýšlel ve své prezentaci Petr
Vyhnálek ze společnosti TEAM CZ.
Výstižný příklad využití softwarových
řešení pro přechod na plnohodnotný elektronický management představila na závěr setkání Miroslava
Mařanová, a to na příkladu zavedení
hromadného automatického zpracování přijatých faktur ve společnosti Carrier Refrigeration Europe.
Svět kolem nás se mění stále rychleji
a stále více platí, že čas jsou peníze.
Digitální, virtuální svět proniká v rozmanitých podobách nejen na naše pracoviště, ale stále výrazněji i do domácností
a osobního života, konstatoval v průběhu setkání Dean Brabec, prezident Klubu
finančních ředitelů a Managing Partner
Arthur D. Little CEE a dodal: Právě proto
se v rámci našeho klubu věnujeme nejen
společenským aktivitám, jako je vyhlášení titulu finančního ředitele roku nebo
uspořádání golfového turnaje, ale snažíme se přispět i k profesnímu a osobnímu rozvoji členů našeho Klubu.
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STÁLE NĚCO NOVÉHO

George
Prime
Steak
Charakterizovat jedinečný
steakový restaurant
v centru Prahy v Platnéřské
ulici je snadné – skvělá
kuchyně, luxusní prostředí
a výjimečně chutné nápoje.
V George Prime Steak
jdou ale dál a neustále péči
o své hosty vylepšují. Ti
se tu tak setkají s novým
sommelierem, ještě
exkluzivnější nabídkou vín
a ocení i decentní prostředí
neobvyklých salonků.

N

abídka výjimečných značek vín
v George Prime Steak restaurantu získala v těchto dnech
svého nového sommeliera. S mladistvým elánem a opravdovou vášní pro
nápoj králů se jím stal Matouš Forman.
S novou tváří, která hostům ochotně poradí s výběrem správné značky
vína, se pojí i další novinka. Tou bude

GEORGE PRIME STEAK
Platnéřská 19
110 00 Praha 1
www.georgeprimesteak.com

od dubna zdejší Sommeliers Pick, tedy
exkluzivní nabídka vín nad rámec již
existujícího vinného lístku. Jde o skutečně neobyčejná vína z těžko dostupných šarží a ročníků. Patří k nim
i výjimečná vína, která zástupci restaurace dovážejí do Prahy ze svých cest.
S lahodným vínem a skvělými pokrmy perfektně souzní moderní
design restaurace, která nabízí také
dva originální salonky. V prvním
z nich pojmenovaném Kapitánův
stůl mohou hosté zakusit jedinečný
interaktivní gastronomický zážitek.
Téměř okamžité setkání s šéfkuchařem umožňují speciální dveře
spojující salonek s kuchyní. Prostor
navíc zajímavě osvětluje úchvatná celonástěnná vinotéka. Druhý
privátní prostor se nazývá Foundation Room a disponuje vlastním
vchodem z ulice. Nabízí deset míst
k sezení nebo prostor pro privátní
coctail party s až dvaceti návštěvníky.
Podtitul restaurantu, tedy nejlepší
steaky v Praze, vychází z jedinečné
kvality hovězího masa „prime“, tedy
z pouze 2–3 % nejlepšího hovězího
vyprodukovaného v USA. Opravdu
výjimečná jakost vychází z pečlivého
výběru farem a maximálně přirozeného
a etického chovu. Samozřejmostí je
vysoce kvalitní krmivo. Steaky navíc v GPS vyzrávají nejméně 30 dní.
Vedle steaků nabízí George Prime
Steak restaurant velmi chutné mořské speciality, předkrmy a saláty.

Steak restaurant

George Prime Steak

Majitel George Betak

Salonek Kapitánův stůl

Salonek Foundation room

www.prestige-media.cz | 2016

67

Mánes
OPĚT
ŽIJE

Severozápadní část
cesty Svalvogavegur

Prestige clubs & circles

(BUSINESS & LIFE STYLE)

K

ulturní, společenská a gastronomická historie tohoto objektu
sahá až do roku 1930, kdy byl
Mánes postaven na místě bývalých
Šítkovských mlýnů pro tehdejší Spolek
výtvarných umělců Mánes, který byl
založen v roce 1887. Tento objekt sám
o sobě láká návštěvníky svojí architekturou a vnitřní výzdobou k velkým
kulturním, ale i kulinářským zážitkům.
Ojedinělá krása zrekonstruovaných
prostor funkcionalistického objektu
Galerie Mánes má v sobě genia loci
s odkazem na historii tohoto slavného místa a skýtá rozsáhlé využití
pro všechny návštěvníky. Ať už jdete
za kulturou, kulinářským zážitkem,
živou hudbou, tancem anebo na firemní konferenci, vždy bude plno
místa pro všechny. S kapacitou až
1500 osob je tento objekt jedním
z největších v centru Prahy. Vždy zde
pocítíte dech dějin let minulých, kdy
se zde scházeli slavní politici a umělci, jako například Mikoláš Aleš, Antonín Hudeček, Antonín Slavíček či
Alfons Mucha. Proto není náhodou,
že na výstavbu tohoto objektu přispěl
i prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
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ART RESTAURANT MÁNES
Prostory původní francouzské restaurace zdobí osmnáct originálních fresek
od Emila Filly. V novém architektonickém návrhu je tento sál zrekonstruován
v duchu české restaurace, která nabízí znamenitou českou kuchyni odkazující
na tradiční recepty našich babiček a rozvíjí tak české kulinářské dědictví do vyšší
úrovně. K restauraci patří terasa, která nabízí ojedinělý výhled na starou Prahu.

KAPACITA
Restaurace
+ terasa restaurace

130 míst
80 míst

Terrace Grill

240 míst

Lounge bar

70 míst

Veškeré naše výše uvedené prostory
lze využít i k různým společenským,
kulturním či komerčním účelům,
jako jsou gala večeře, rauty,
koktejly, konference, svatby apod.
Kromě prostorů restaurace, lounge
baru a teras jsou v objektu Mánes
k dispozici další dva sály –
Hlavní výstavní sál
a Konferenční (Multifunkční) sál,
které si též lze pronajmout
k pořádání rozličných akcí.

TERRACE GRILL

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL

Naše rozlehlé terasy nabízejí překrásný výhled na okolí Masarykova nábřeží,
návštěvníci z nich mohou pozorovat proudící Vltavu, novodobou architekturu
Tančícího domu, dále pak Petřín, Žofín, Pražský hrad a v neposlední řadě i Národní
divadlo. Při poklidném výhledu na Vltavu si vychutnáte jedny z nejkvalitnějších
steaků nebo středomořskou kuchyni s grilovanými rybami na vysoce výkonném
grilu Josper. A po dlouhém dni při západu slunce se můžete na terase za zvuku
příjemného šumění Vltavy osvěžit jedním z mnoha vín z místní bohaté nabídky.

Raut

450 osob

Koktejl

500 osob

Banket

230 osob

KONFERENČNÍ
(MULTIFUNKČNÍ) SÁL
Raut

240 osob

Koktejl

270 osob

Banket

180 osob

KONTAKT
Budova Mánes
Masarykovo nábřeží 250/1
110 00 Praha 1
www.manesrestaurant.cz

REZERVACE
Tel: +420 730 150 772
E-mail: info@manesgroup.cz
FB: www.facebook.com/manesgroup
Instagram: manesgroup
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(* 29. dubna 1943, Heřmanice (Ostrava), ČR). Je autorem mnoha textů
k populárním písničkám, spisovatel, ale také nejznámější český hodnotitel jídla.

ČESKÝ TEXTAŘ, SPISOVATEL
A GOURMET KRITIK

Vladimír
Poštulka
Martin Severa

M

ezi nejznámější písně s jeho
texty patří například Sladké mámení či Veď mě dál, cesto má.
Vydal knihy Labužníkův lexikon a 100
nejslavnějších receptů světa. Jeho
zatím poslední román je Hřbitovní kvítí
na smetaně. Od října 2006 je externím
hodnotitelem německého prestižního
gourmet magazínu Der Feinschmecker,
stal se tedy prvním českým gourmet
kritikem na evropské úrovni. Jeho
postřehy a hodnocení z oblasti gastronomie můžeme sledovat na internetu
na jeho stránkách Zápisky labužníka.
Jaká je u nás úroveň stravování –
změnilo se něco za posledních 20 let?
Samozřejmě změnilo, ale byla to
trnitá cesta, protože od roku ’68
do roku ’90 to byla taková katastrofa, že se po revoluci muselo začínat
prakticky od nuly. Gastronomie jako
taková prakticky neexistovala. Mělo
to hodně příčin. Jednou z nich bylo,
že na obor kuchař se braly děti s nejhorším prospěchem. A rodiče jim
kolikrát ještě řekli – tam běž, tam si
nakradeš. Kuchaři měli velmi nízké
platy, kolem 1200 měsíčně hrubého,
takže stát počítal s tím, že si kuchař
skutečně nakrade. Po roce devadesát
se to začalo zlepšovat. Vraceli se lidé

z emigrace, kteří v cizině pochopili,
o čem to je. Ovšem restaurační praxe
byla a ještě stále je u nás naprosto jiná
než ve světě. Je mnoho příkladů, jeden
za všechny – ve světě se vaří proto,
aby se úpravou zhodnotila veškerá
surovina, a nic se nevyhodí, všechno
se zužitkuje. Typickým příkladem je
huspenina neboli sulc. To je nejvýdělečnější jídlo. Výchozí surovina, vepřové
nožičky, stojí patnáct korun kilo a dá se
z nich udělat 6 porcí huspeniny po 60
korunách. Tomu já říkám vydělávat
v restauraci. U nás se vydělává na jiných, mnohdy nesmyslných věcech.
Možná to bude tím, že máme ono
známé „savoir vivre“ posunuté někam jinam než například Francouzi.
Souvisí to i se vztahem k vínu, tedy
s párováním vína a jídla. Je to tak?
Ano. Spotřeba vína u nás za poslední
roky sice vzrostla, dokonce na úkor
piva, máme spotřebu zhruba 20 litrů
na osobu a rok. Ale dost často se
na trh dostane nekvalitní víno zejména
v takzvané „stáčené“ podobě. Sudová
vína se prodávají všude možně. Bez
označení, mnohdy vydávaná za moravská vína, a přitom se to dováží v cisternách z Moldávie nebo Rumunska.
To je příšerná záležitost. U každého

vína přece musí být uvedeno jméno
vinařství. Jinak člověk ani neví, co pije.
Ano, ale lidé to kupují, jinak by takoví
podnikavci neměli šanci. Jsme národ
piva, vína, nebo tvrdého alkoholu?
Já dělím Evropu na dvě části podle
toho, jak lidé vnímají alkohol. Geograficky je to takový šikmý řez Evropou.
U nás to prochází někde Valašským
Meziříčím. V severovýchodní části se pije proto, aby se člověk opil,
v jihozápadní proto, že to člověku
chutná. To jsou dva naprosto rozdílné přístupy k alkoholu, ale hlavně
k vínu. Vzhledem k tomu, že u nás
prochází ta pomyslná hranice, tak
si s tím moc nevíme rady a pořád
přemýšlíme, kam vlastně patříme.
Jaká je úroveň našeho moravského a českého vinařství?
Já se na to dívám velmi kriticky.
V poslední době vinaři počítají s tím,
že Češi jsou vlastenci a dávají přednost místnímu vínu před zahraničním,
i když to zahraniční je často o třídu
výš, a dokonce i levnější. A vinaři toho
vlastenectví zneužívají. A ještě jedna
věc – mnohdy nenajdeš v restauracích suchá vína. Všechno polosuchá,
protože Češi mají rádi sladké. Já šílím,
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když vidím polosuché ryzlinky a rulandy šedé. Suchou šedou rulandu
jsem už neviděl, ani nepamatuju. To je
doslova svinstvo. Přijdu k vinaři a říkám – proč to všechno máš polosuché? No, protože se to líp prodává…
Spotřebitelé si to prostě žádají.
Zřejmě to souvisí s tou pomyslnou
alkoholovou hranicí. Tomu odpovídá i situace na trhu s vínem…
Trh velmi často dává přednost nekvalitním výrobkům. Tam je rozhodující
rovnice cena – kvalita. Ovšem existují
pravidla, která by měl znát každý
výrobce. Tím nejdůležitějším je podle
mého názoru pravidlo stálých klientů.
Každý výrobce by měl vytvářet skupinu svých stálých zákazníků, kteří vědí,
že jeho zboží je kvalitní, a těm dávat
přednost před těmi náhodnými, kteří
jdou především po ceně a na kvalitě jim nezáleží. V restauracích se
často stává, že mají na lístku něco
úžasného, ale moc se to neprodává a brzy to přestanou dělat. Když
se ptáš proč, tak odpovědí – no,
ono to moc nešlo. A já na to – já
jsem vám kvůli tomu poslal tolik lidí,
a vy to nemáte! Musíte vydržet! To
je ten princip – vydržet. Například
v Itálii jsou malá vinařství, jejichž
vína se v restauracích objevují velmi
málo, ale vinař prosperuje, protože
má stálé zákazníky a stálou cenu.

(GOURMET & WELLNESS)

seriózní. Několikrát jsem se takových
takzvaných soutěží zúčastnil. Výsledky českých soutěží jsou naprosto
evidentní. Předem ti můžu říct, kdo
kde vyhraje. A některé firmy vyhrávají
pravidelně. A nikdy ta kvalita neodpovídá cenám. Ty jsou přehnané.
Co pil tvůj profesor, spisovatel Milan Kundera?
On nebyl moc na víno, i když pochází z Moravy. Pil ho jen tehdy,
když nebylo nic jiného. A většinou
bílé. My jsme chodili do restaurace,
která se jmenovala Rotisserie, a tam
měli z červených jen to španělské
s tím plastovým černým býčkem… jo
– Torres! A nedá se říct, že do Francie odešel kvůli vínu. Pokud vím,
tak tam velice často pil koktejly.
Tvůj nejoblíbenější recept?
Šneci po burgundsku. A ty si dělám
sám už od samotného sběru v květnu.
Dokonce jsem zblbnul své sousedy
na vesnici v jižních Čechách. Docela se do toho zamilovali a sbírají mi
hlemýždě. A čas od času pořádáme

šnečí hody. A když si k tomu dám
nějaké dobré Chablis, tak nezbývá
než si zazpívat „Krásné je žít…“. Ale
text k této písni jsem nenapsal. To
je dílo Jirky Aplta. A pokud chcete
znát recept, tak zkuste na internetu
moje stránky Zápisník labužníka.

Jsi autor textu hitu Sladké mámení. Neinspirovalo tě popíjení nějakého sladkého vína?
To rozhodně ne, ale jednou se jeden
šikula pokusil nazvat své příšerné víno
Sladké mámení a to jsem mu zarazil.
Inspiraci člověk potřebuje jen jako
nějakou databázi, kterou má v sobě
zastrčenou v šuplíčkách. Když mám
něco napsat, tak žádná okamžitá
inspirace nepřichází v úvahu. To bych
se někdy docela načekal… tak musím
z těch šuplíčků vytáhnout něco, co se
zrovna hodí. Podívej, lidi si myslí, že
okamžitá inspirace přichází v době,
kdy je člověk zamilovaný a napíše
nádhernou milostnou báseň. Ne! Je
to přesně naopak. Nejhorší milostné
básně napsali zamilovaní básníci.
Kupuješ vína, která vyhrála nějaké vinařské soutěže?
Já jsem velký nepřítel vinařských
soutěží. Výsledek spíš odpovídá tomu,
kdo se s kým zná. Podle mne to není
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Mariánské Lázně jsou malé, nádherné lázeňské město. Japonská turistická
agentura JATA označila Mariánské Lázně jako jedno ze 30 nejkrásnějších měst
v Evropě. Jsme také jedním z kandidátů na vstup do UNESCO /GREAT SPA/.
Jak napsal Miroslav Horníček ve své knize Vyznání Mariánským Lázním.

miluji to město v lese a les ve městě
Mnozí ani netuší, jaké možnosti toto město skýtá. To, že jsou městem lázeňským, je pravda,
ale zároveň je to ideální místo pro aktivní odpočinek. Najdete zde nepřeberné množství
možností sportovního, kulturního i gurmánského vyžití. Mariánské Lázně jsou dokonalé
místo i pro sportovce. Mají šest golfových hřišť v okolí, tenisové kurty, dá se tu provozovat
cyklistika (cyklostezky přímo od hotelu), turistika (turistické trasy po celém městě a okolí),
je tu lanové centrum, fitness centrum, lyžování přímo ve městě (velmi vhodné pro dospělé
i pro děti), běžkařské tratě… a to není ještě zdaleka všechno. Kultura, historie, výlety. Park
Boheminium soustřeďuje miniatury nejzajímavějších historických objektů z celé republiky.
Je to hodně informací najednou a Vy potřebujete najít místo, kde Vám poradí, kde
se o Vás vzorně postarají podle Vašich požadavků, kde se luxusně najíte a také Vám
zajistí naprosté soukromí.
Přesně toto všechno nabízí Gourmet Hotel & Restaurant Villa Patriot
(www.villapatriot.cz).
August Herzig, významný starosta města Mariánské Lázně, nechal
koncem 19. století postavit v centru města, přesto v parku, nedaleko
lázeňské kolonády VILLU ve stylu „staré dobré Anglie“.

Gourmet Hotel
& Restaurant
Villa Patriot
Hotel je útulný se 14 pokoji, komfortně vybavený. Je výjimečný svou
restaurací, kam jezdí hosté především za gastronomickými zážitky.
Přestože nemáme wellnes přímo
v hotelu, je možné si vybrat ze široké
nabídky v blízkém okolí. Vlastně není
ani potřeba. Mariánské Lázně se řadí
mezi města, kde je úžasná terapie
procházkou lesem (forest walking )
i tzv. vzdušné lázně (Air Spa). Čistý
vzduch znamená zdravý život. Budete-li ochutnávat prameny, které jsou
všude v parcích, pavilonech i na hlavní
třídě, možná nebudete potřebovat ani
doporučení lékaře, pouze dobré boty
a mapu tras, kterou dostanete zdarma.
Při rezervaci pokoje
na info@villapatriot.cz
napište své požadavky nebo
zavolejte na +420 354 673 143
a pak už je všechno na nás.

Součástí hotelu je Gourmet Restaurant Villa Patriot
Starobylé klenby v restauraci se nádherně snoubí s jejím moderním vybavením. Všechno do sebe příjemně zapadá. Gourmet Restaurant
Villa Patriot se věnuje zážitkové gastronomii na nejvyšší úrovni.
Jídelní lístek je sestavován aktuálně pro každé roční období. Většina používaných surovin je od regionálních dodavatelů, čerstvé a v té
nejvyšší kvalitě. Každý týden nabízíme speciality pro labužníky. Na letní terase s výhledem na park se griluje (gril Porsche Design). Často
pořádáme gastronomické akce ve spolupráci s renomovanými vinaři, dodavateli sýrů, ryb a jiných zajímavých novinek. Víno pro Vás vybírá zkušený, certifikovaný sommellier. Pro skupinu je možné uspořádat i soukromou řízenou degustaci vín.

•
•
•
•
•
•
•

Máte zájem o hostinu, team building, obchodní jednání či jinou oslavu?
U nás je ideální spojení luxusního ubytování s gurmánskou restaurací.
Veškeré služby poskytujeme podle potřeb hostů.
U nás si pobyt určitě VYCHUTNÁTE.
Nepřizpůsobujte se nám, my se přizpůsobíme Vám.
Myslíme, že všechno se nedá ani popsat, to se musí zažít.
Rádi Vás u nás přivítáme.

Gourmet Hotel Villa Patriot, Dusíkova 62, 353 01 Mariánské Lázně
www.villapatriot.cz, info@villapatriot.cz, +420 354 673 143
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WELLNESS INFINIT SPA

Absolutum
BOUTIQUE HOTEL

Existuje jedno místo,
kde budete přímo
v centru dění a zároveň
si dopřejete příjemnou
relaxaci. O Absolutum
Boutique Hotelu jsme
již napsali mnoho
článků a v tom dnešním
bychom vám rádi
přiblížili relaxační
část hotelu, wellness
Infinit SPA, která je
jeho nedílnou součástí.
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V

e wellness Infinit SPA jistě nepřehlédnete novou wellness
zónu s rustikální finskou saunou,
ochlazovacím bazénkem a relaxační
místností, širokou nabídku masáží, solární studio s kolagenem a v neposlední
řadě privátní koupele, které si můžete
rezervovat pouze sami pro sebe.
Není jednoduché najít wellness a SPA,
které je jiné než ostatní. Ve wellness
Infinit SPA si na své přijde nejen náročná klientela, která vyhledává design a plně funkční servis služeb,
ale také klient, který přišel za něčím
jiným, který ocení přátelskost, příjemné prostředí a individuální přístup.
První dojem je důležitý a wellness
Infinit SPA to rozhodně splňuje.

Nenechte si ujít relaxaci v rustikální finské
sauně, která je vyhřívaná na teplotu 80
až 90 stupňů Celsia. Vzduch uvnitř vám
bude zpříjemňovat automatický polev
kamen a určitě vás zaujme kombinace
světlého a tmavého dřeva, které je hlavní
dominantou interiéru sauny. Po prohřátí
se můžete vrhnout do ochlazovacího ledového bazénku, kde je pro vás
připravena nová technologie chlazení
vody, díky které získáte vždy to správné ochlazení, a nemůže se vám stát,
že voda bude vlažná a dostatečně vás
neochladí. Nezapomeňte, že ochlazení těla po ohřátí v sauně je nezbytnou
součástí saunování. Pro odpočinek
můžete využít relaxační místnost, kam
vám příjemné recepční rády donesou
občerstvení z nového saunového baru.

Prestige clubs & circles

(GOURMET & WELLNESS)

Relax na masáži a v soukromí
Zkušené masérky holešovického Infinitu nabízejí několik druhů masáží, od
relaxační Infinit masáže přes exotické masáže až po různé druhy peelingu.
Před masáží můžete nahřát své svaly ve finské sauně nebo si vychutnat privátní
koupel ve speciální vířivé vaně. V útulném prostředí naší privátní zóny si
můžete s partnerem užít hydromasážní bylinné nebo aromatické koupele.

WELLNESS INFINIT SPA
JE OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
OD 9 DO 23 HODIN
Více informací na www.infinit-spa.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Absolutum Boutique Hotel,
Jablonského 639/4, Praha 7
www.absolutumhotel.cz

Solárium s kolagenem
Jestliže chcete své tělo připravit na letní slunné dny, navštivte solárium s kolagenem, ve kterém máme nové solární trubice
se speciální technologií Go to gold pro dokonalé opálení. Trubice splňují současné normy pro zdravé opalování v soláriu.
Přijďte si vyzkoušet naše solární sprchy, které vás přirozeně opálí a díky vitaminu D dodají energii na celý den.
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TISKÁRNA TRIANGL, a.s.
Budoucnost ve světě tisku!

JIŽ 20 LET NA TRHU
Jedna z předních tiskáren v ČR
Tisk časopisů, katalogů, publikací, brožur a kalendářů
Digitální tisk INDIGO 7600 - první digitál v 99 % kvalitě ofsetu

www.tisk-triangl.cz
HLAVNÍ PAERTNEŘI OD ROKU 2000

.
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PROJEKCE,
VÝROBA
A MONTÁŽ HAL
VÝROBNÍ HALY, SKLADY
ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
JÍZDÁRNY A STÁJE
ADMINISTRATIVNÍ HALY, PRODEJNY
AUTOSALONY, AUTOSERVISY
GARÁŽE A PŘÍSTŘEŠKY
SPORTOVNÍ HALY
OBLOUKOVÉ HALY
OCELOVÉ KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ HAL

MONT-KOVO spol. s r.o.
Břest 81, 768 23 Břest, okr. Kroměříž
www.montkovo.cz

TEL 573 354 053

