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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

SPORT
&
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Letci

Alan Kučera,
foto: Martina Barnetová

NAD VODNÍ HLADINOU
Většina lidí a nejen jachtařů zná prestižní závod Volvo Ocean Race, tedy etapovou regatu
týmů kolem světa. Na podobné úrovni se jezdí také Vendée Globe, tedy sólový nonstop
závod kolem světa a okruhový Americký pohár. Další v žebříčku prestižních regat je
Extreme Sailing Series. A právě této tour se v příštím roce zúčastní i česká posádka.
2
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DAVID
Křížek

Kormidelník týmu MASTERLAN
(www.davidkrizek.cz)
Závodnímu jachtingu se věnuje od 10 let, ale jinak
tento sport provozuje již od raného dětství. Za svoji
kariéru získal 41 medailí z Mistrovství ČR v různých
lodních třídách, z toho 25 mistrovských titulů.
Zúčastnil se celé řady velkých mezinárodních
závodů a stal se členem SECTOR No Limits,
sdružení nejextrémnějších sportovců světa.
Celkem čtyřikrát přeplul Atlantický oceán.

T

ým MASTERLAN David Křížek a Milan Harmáček absolvoval
loňskou Flying Phantom Series na zcela nových foilujících,
tedy doslova létajících katamaránech. Jedná se o převratnou novinku extrémně rychlých plachetnic, které se poprvé objevily v již zmiňovaném Americkém poháru. V tomto případě se jedná
o dvouposádkovou, tedy výrazně menší variantu. Tyto lodě jsou
ale nesmírně atraktivní, a tak se společnost OC Sport rozhodla zařadit je do své Extreme Sailing Series. Na této tour tak budou startovat dvě skupiny lodí, zmiňovaný Flying Phantom a větší GC32.
Zařazení velmi atraktivní Flying Phantom Series bude znamenat
obohacení celého programu. Díky závodění v blízkosti tribun uvidí závody tisíce lidí. Dohoda s organizátory celé série společností OC Sport znamená, že se katamarány Flying Phantom objeví
na všech závodech European Extreme Sailing Series Acts, tedy
v evropské části celé soutěže. Naše posádka CZE 78 týmu MASTERLAN David Křížek a Milan Harmáček se díky 9. místu v loňské Flying Phantom Series může příští rok zúčastnit. Počet lodí
by měl být omezen na 12 až 15. Diváci tak uvidí přímo před tribunami skvělou bitvu těchto akčních létajících katamaránů.

•

Bronzový medailista závodu Transat
650 osamělých mořeplavců na
trase z Francie do Brazílie

•

Účastník závodu profesionálních dvojic
Transat ag2r z Francie do Karibiku

•

Transatlantický světový rekord na 6metrovém
nafukovacím katamaránu ve dvojici

•

Trenér stříbrné olympijské medailistky
Lenky Šmídové na OH 2004 v Athénách

•

Člen úspěšného Tři Sestry Sailing Teamu

•

Propagátor moderního jachtingu
a rychlostních disciplín, včetně
ledního jachtingu

•

Majitel a redaktor internetového serveru
o závodním jachtingu iRegata.cz

2017 Extreme Sailing Series
– Flying Phantom:
•

La Baule, Francie, 18.–21.
května (vložený závod)

•

Madeira, Portugalsko, 29. června – 2. července

•

Evropa, 20.–23. července (možná
Lisabon, Portugalsko)

•

Hamburg, Německo, 10.–13. srpna

•

Cardiff, Velká Británie, 25.–28. srpna
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přímo před zraky diváků. Sám jsem
se zúčastnil série v roce 2009 a vím,
jak úžasný je to pocit. Flying Phantom je tou nejlepší cestou mladých
jachtařů do světa foilujících lodí."
Své nadšení neskrývá ani kormidelník
týmu MASTERLAN David Křížek: „Na sezonu se moc těšíme. Účast v Extreme
Sailing Series je pro nás velkou výzvou
a motivací. Musíme se na to dobře připravit. Konkurence bude obrovská. Také
vzroste finanční náročnost, tak budeme
muset rozšířit skupinu sponzorů. Nyní
pro ně chystáme novou sadu černých
plachet, na kterých bude podstatně
lépe vidět jejich reklama. Pro zástupce
těch největších partnerů pak chystáme
výlety do dějišť jednotlivých závodů,
kde získají VIP vstupenky do zákulisí
Extreme Sailing. Budou tak moci zažít
atmosféru tiskových konferencí, výlety
do regaty, ale také jachtařské večírky.“
Přípravný závod se jede v La Baule
ve Francii od 18. května. První závod Extreme Sailing Series pak uvítá
českou posádku 29. června na ostrově
Madeira. Posádka týmu MASTERLAN
David Křížek a Milan Harmáček by
se ale měla představit také na domácí vodě, kde se 3. června zúčastní závodu Lipno Marathon.

„Jsem opravdu nadšený, že mohu
přivítat třídu Flying Phantom, a nemohu se dočkat, až uvidím jejich souboje
v závodě,“ okomentoval celou věc Andy
Tourell, ředitel Extreme Sailing Series.
„Chceme pomoci mladým a novým
jachtařům prosadit se a umožnit jim
závodit na světové úrovni. Zároveň se
postaráme o jejich celosvětovou medializaci.“ Dále Tourel pokračoval: „Již
několik let máme silný program na podporu mladých jachtařů na Optimistech,
kteří jsou v jednotlivých lokalitách součástí našich závodů. Třída Flying Phantom ale zajistí komplexnost a pravý festival jachtingu pro všechny diváky a VIP
hosty, kteří si tak více užijí celou sérii.“
Katamarány Flying Phantom jsou
vlastně menší verzí katamaránů GC32,
které již standardně jezdí v Extreme
Sailing Series. Závodí se jen ve dvojici, ale katamarány jsou také opatřeny
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hydrofoily. Dosahují vysokých rychlostí
a mají úžasnou akceleraci. Závodníci
jsou ale oproti GC32 zavěšeni na trapézech a to dává jízdě ještě větší náboj.
Pády a kolize jsou opravdu divoké.
Prezident lodní třídy Flying Phantom
Thomas Normand nesmírně vítá novou
spolupráci: „Máme velmi výkonnou loď
a zajímavé závody a nyní partnerství
s Extreme Sailing Series, tedy s lídrem
jachtařských závodů po celém světě. Je
skvělé přinášet novou generaci foilujících strojů, které se nyní mohou představit světu. Naši závodníci budou nyní
bojovat před zraky diváků na tribunách
a zazáří na světových pódiích. Důležitá
je pro nás a naše partnery také celková
medializace Extreme Sailing Series.“
Thibaut Vauchel-Camus, vítěz letošní
Flying Phantom Series spojení také
velmi uvítal: „Extreme Sailing Series je
skvělá jachtařská tour. Přináší jachting

Generální partneři
MASTERLAN – LAND ROVER
Hlavní partneři
UBM BOHEMIA – BLUE
LION – EDOX – RODOP
– STAVMONTA –
NAUTICA – NUTREND –
WINDGURU LIVE – KWS
Partneři
M.A.T. – CK Fischer –
Plzeňský kraj – Vodárna
Plzeň – Discomp
Dodavatelé
Yacht Sport Starý – Led
Lenser – Leatherman –
OneYacht – Ski & Bike
Špičák – AdventureMenu
–Kemp Jestřábí I
Děkujeme
Společnosti INCA COLLAGEN
za 100% mořský COLLAGEN
– základní prvek v těle
člověka spolehlivě podporující
celkovou kondici zvláště
v extrémních podmínkách.

Inca Collagen
Mořský kolagen
Doplněk stravy
100% čistý bez přísad

Bio-Aktivní kolagen představuje
jeden z největších vynálezů
světové biochemie.
Bio-Active collagen is one
of the biggest inventions
of the world’s Biochemistry.

www.incacollagen.cz

vyhrál
BOGNER POLO
TEAM

4. ročník Czech Snow Polo Masters 2017!
Foto: Zbyněk Maděryč, David Mountain, Arthur Koff

Tým pořádající agentury
PRESTIGE MODELS
získal krásné 2. místo.

L

snow polo A4 inzer.indd 2

Špindlerův
Mlýn

na několik dní ovládlo
koňské pólo. Přímo pod
jedním z nejoblíbenějších
svahů České republiky
se v pátek a v sobotu
3.–4. 2. odehrál již čtvrtý
ročník Czech Snow
Polo Masters 2017!
6
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uxus turnaje dokreslila nasvětlená
hrací plocha, světoví hráči a bohatý doprovodný program. Tento
turnaj byl exkluzivní také tím, že se
jako jediný nejen v České republice, ale
i ve střední Evropě odehrával na sněhu.
Na prestižní turnaj královského sportu
se slétli hráči z celého světa. Zastoupena byla například Anglie, Jihoafrická
republika, Malajsie. Mezi sebou se utkaly
týmy Prestige Models, Bogner a Elan.
Titul Czech Snow Polo Masters
2017 si po napínavém souboji odnesl
Polo Team Bogner, který vedl zkušený hráč póla Zul Junus z Malajsie.
Druhé místo obsadil tým Prestige
Models v čele s kapitánem
Johnem Bunnem z Anglie.
Tento tým současně nese název
exkluzivního organizátora turnaje a generálního partnera, jenž měl
celou akci pod svojí taktovkou.

Třetí místo v turnaji získal tým Elan
pod vedením kapitána Grahama
Waringa z Anglie.
Spolu s agenturou Prestige Models je pořadatelem akce i Gill Polo v čele s Naveedem Gillem, který je považován za zakladatele koňského póla v České republice.

ŠPINDLERŮV MLÝN OŽIL TAKÉ
VEČERNÍM VIP PROGRAMEM
To pravé zimní počasí plné slunečních paprsků si diváci i hráči mohli
vychutnat po oba dva dny. Na sněžném poli se utkal vítězný tým Bogner,
tým Prestige Models a tým Elan.
Luxusní prostředí Špindlerova Mlýna
kromě samotných hráčů přivítalo také úspěšné podnikatele, ředitele
prestižních firem a slavné osobnosti.
Turnaje mohla sledovat i široká veřejnost přímo pod svahem Sv. Petra.
Moderování se zhostila oblíbená Lenka
Vacvalová, VIP večery pak prováze-

1.4.2016 13:49:44
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la Eva Decastelo. Oba galavečery byly pro VIP hosty připraveny přehlídky exkluzivních modelů sourozeneckého dua
Ponerových, nepřehlédnutelných plavek Neonky, luxusního
oblečení značky Bogner, spodního prádla Werso a obleků Ceremoni. Nesměla chybět ani pěvecká vystoupení.
Během dne diváci mohli vidět krásnou Kristie, večer to pak
rozjela slovenská dvojice TWiiNS. Originální outfity předvedla například známá modelka Gabriela Franková,
vítězka prestižní soutěže krásy Look Bella 2016 Helena
Nejtková, vítězka soutěže krásy Look Bella 2015 Markéta
Konopásková, vítěz Look Bella 2016 Ladislav Danics aj.
Pro hosty celého turnaje připravil Skiareál Špindlerův Mlýn
noční lyžování a nepřehlédnutelnou snow show. Návštěvníci se mohli na hřiště póla podívat i z ptačí perspektivy díky horkovzdušnému balonu partnera Bogner.

Nestihli jste letošní turnaj
koňského póla? Máte
šanci příští rok na stejném
místě!
Turnaj Czech Snow Polo Masters 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 pátý ročník
turnaje, tedy Czech Snow Polo Masters 2018. I na ten vás již
nyní zve organizátor turnaje a generální partner: agentura
Prestige Models. Produkční a modelingová agentura Prestige
Models – Taylor made events se dále zabývá organizací eventů,
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 2018 ve Špindlerově Mlýně.

Děkujeme všem partnerům
akce, především firmám
Prestige Models,
Bogner, Elan, Skiareál
Špindlerův Mlýn ad.
Důležité je také zmínit, že celý turnaj Czech Snow Polo
Masters 2017 se konal pod záštitou ministra zemědělství
pana Ing. Mariana Jurečky, ale také starosty města Vrchlabí
a předsedy Svazku měst a obcí Krkonoše, Ing. Jana Sobotky,
starosty města Špindlerův Mlýn, Bc. Vladimíra Starucha a také
pod záštitou starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce.
Pořádající agentura Prestige Models se těší na další ročník Czech Snow Polo Masters 2018!
Další informace: www.czechsnowpolomasters.eu,
www.prestigemodels.cz, www.gillpolo.com
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Soutěžní týmy
Czech Snow
Polo Masters 2017
a jejich pořadí:

1.

MÍSTO V TURNAJI VYBOJOVAL
POLO TEAM BOGNER

2.

MÍSTO V TURNAJI ZÍSKAL
POLO TEAM PRESTIGE MODELS

3.

ZUL JUNUS / Malajsie (kapitán)
KAVIN SHOW / Velká Británie
ROBBIE DENNMAN / Velká Británie

JOHN BUNN / Anglie (kapitán)
CHASS TAYLOR / Anglie
MARTIN STEGEMAN / Jihoafrická republika

MÍSTO V TURNAJI OBDRŽEL
POLO TEAM ELAN
GRAHAM WARING / Velká Británie (kapitán)
GILES BOOTHAM / Velká Británie
JOHN ALTON JOHNES / Velká Británie

Rozhodčí:
Michael Howe a Niall Donnelly – Velká Británie
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zazářil

HC OLYMP PRAHA Z.S. LETOS

NA HOKEJOVÉM UTKÁNÍ
VIP V POLSKU

Eva Tuháčková,
Manager
HC OLYMP Praha z.s.,
tel.: 608 869 688,
manager@hcolymp.com
foto: autor

Hokejový tým HC OLYMP Praha z.s., který již jedenáctým
rokem jezdí po České republice, Slovensku i zahraničí
s charitativní hokejovou show pod vedením kapitána
a zakladatele Martina Dejdara, navštívil letos již druhý
ročník hokejového utkání VIP ČR : VIP POLSKO.

Nastoupený tým HC Olymp Praha z.s. za doprovodu národní hymny
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ahraničních utkání není během roku zase tolik, a tak
jsme si řekli, že když už jsme
zase vyrazili za hranice, podělíme se s vámi o tuto událost.
Utkání se konalo 21. ledna 2017 v Polsku ve městě Tychy. Proti sobě nastoupily VIP tým ČR a VIP tým Polsko.
Stejně jako v loňském roce praskal
stadion ve švech a nebyla nouze o hokejové a akrobatické zážitky na ledě.
Odjížděli jsme v sobotu ráno za tmy
z Prahy. Cesta utekla poměrně rychle,
dorazili jsme do Tych kolem oběda.
Jelikož se jednalo o utkání hvězd, bylo
potřeba tým také hvězdami obsadit:

A BYLY TO NÁSLEDUJÍCÍ
OSOBNOSTI:
Martin Dejdar, Mirek Topolánek,
Vladimír Šmicer, Horst Siegl,

Michael Beran, Jan Platil, Daniel
Branda, Jan Kliment, dále pak
Richard Tuháček, Petr Čermák,
Martin Merta, Peter Šlahor, Kamil
Kavečka, Martin Čechlovský, Radek
Plýhal a gólman Pavel Krajčík.
Ubytovali jsme se v hotelu a poté
byl pro nás připraven slavnostní oběd. Chvilka odpočinku a už
se odjíždělo na zimní stadion.
Celou akci zahájily hymny obou zemí.
Následovala první třetina utkání.
Po úpravě ledu přišla na řadu show,
ve které se představil Pawel Smoleň,
a následovalo krasobruslařské vystoupení Krzystofa Harmata a Magdaleny
Zawadszké. Pak hráči odehráli druhou
třetinu utkání, po které následovala show na spuštěné šále v podání
populární akrobatky Anny Filipowské.
Poté předvedl své sólo v krasobrus-

(SPORT & TRAVELING)

lení Krzysztov Harmata. Po úpravě
ledu následovala třetí třetina. Utkání po velkém boji skončilo nakonec
nerozhodně 7 : 7. Další zážitek si diváci
odnesli z vystoupení Anny Filipowské
ve skleněném míči napuštěném vodou.
Akci uzavřelo další hokejové utkání
mezi starou gardou Polska a Kanady.
Následovalo focení a hráči obou
týmů se odebrali do hotelu, kde
probíhala společná AFTER PARTY.
Nutno dodat, že s námi jel štáb
televize Prima, aby o tomto utkání natočil reportáž pro TOP STAR
MAGAZÍN. Takže se natáčelo již
od rána, kdy jsme se scházeli postupně na Spartě u autobusu, a točilo
se až do pozdních večerních hodin.
14. února proběhla ve večerním
TOP STAR MAGAZÍNU sestříhaná reportáž – a že se povedla.

Martin Dejdar, Martin Merta, Peter Šlahor
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Všichni byli z akce nadšeni jako v loňském roce. Pevně věříme, že se bude
v roce 2018 konat další ročník, na kterém HC OLYMP Praha nebude chybět.

Další věc,
je nový vzhled
našich dresů
v barvách národní
vlajky.
S hlavní postavou nám pomáhal známý
karikaturista Štěpán Mareš, který se postaral o to hlavní – karikaturu boha DIA.
Vybírali jsme z několika návrhů a nakonec vybrali ten, který vidíte na fotografii: základní barva dresu je bílá a vpředu
je karikatura boha se vztyčeným prstem
a pod ním text: Hrajeme božsky.
V tomto duchu budou přidány i nové
merchandisingové předměty v našem e-shopu. Takže konečně si
přijdou naši fanoušci na své. Sledujte pravidelně www.hcolymp.com.

Jan Platil v novém dresu HC Olymp Praha z.s.

Akrobatická show Anny Filipowské
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A pokud byste nás rádi přivítali při nějaké příležitosti – výročí města, výročí
hokeje, slavnosti – nebo jen tak chtěli
něco udělat pro občany a pomoci
ohroženým a znevýhodněným dětem
(Nadace Kuře), prosím, zavolejte nám.
Budeme se na vás moc těšit.

Tým HC Olymp Praha z.s. po utkání s rozhodčím
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Amfora před zápasem na stadionu Fiorentino

Populární

KLUB OSOBNOSTÍ AMFORA
DOBYL SAN MARINO
Petr Salava

V roce 2016 navštívila
Amfora San Marino,
jako 32. zemi světa, kde
sehrála fotbalový zápas.

N

ejstarší republika na světě přivítala Amforu v pátek 1. 7. 2016
doslova s otevřenou náručí.
Výprava byla ubytována v rodinném
hotelu Rossi, ležícím na Via 25 Marzo v Domagnanu. Zde se také konala
tisková konference za účasti TV San
Marino a novinářů. Amfora pak byla
hned odpoledne přijata, za přítomnosti velvyslance ČR v San Marinu Pavla
Vošalíka a velvyslance San Marina
v Praze Pietra Giacominiho, ve Vládním paláci San Marina ministrem
zahraničních věcí Pasqualem Valentinim a exkapitánem regentem (prezidentem republiky) Oscarem Minou.
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Vyznamenání Amfory, Diamantový
míč, zde převzal legendární fotbalista San Marina a Juventusu Massimo
Bonini. Po prohlídce historického San
Marina (San Marino založil roku 301
svatý Marinus) následovala večeře
s typickými italskými specialitami.
V sobotu 2. 7. 2016 ráno odjela Amfora
na výlet do známého italského města
Ravenna, ležícího v oblasti Emilia-Romagna, hlavního města stejnojmenné
provincie, sídla arcibiskupa a jednoho
z historicky nejvýznamnějších míst
v Itálii. Zde obdivovala především
slavné mozaiky. Odpoledne se pak
přesunula do vinařství CASA MARCOSANTI Poggio Torriana. Ochutnávalo se
zde skvělé víno i regionální speciality
a hudební produkce místního hudebníka se časem změnila na český zábavný
program, který by mohla klidně vysílat

každá česká TV stanice. Pod dohledem
režiséra Filipa Renče a moderátorů
Petra Salavy a Zbyňka Merunky zazpívala Jitka Zelenková, Lešek Semelka,
Stanislav Hložek, Jan Čenský, Pavel
Větrovec i rozhodčí Pavlín Jirků a humorem pobavili Martin Dejdar, Michal
Suchánek nebo Roman Skamene.
V neděli 3. 7. 2016 prožila Amfora dopoledne u moře v Rimini. Však to znáte
– koupání, opalování, zmrzlina, kávička… Po lehkém obědě už následoval
vrchol pobytu – mezinárodní fotbalové
utkání sportovně-uměleckých mužstev
Republika San Marino – Česká republika. San Marino reprezentoval celek
„ASCO 35“, který podobně jako Amfora
projel kus světa. Hrál například o „Trofeo del Caribe“ na Kubě, Pohár bratrství
v argentinské Córdobě, s bývalými
fotbalisty v Rumunsku, ve španělské
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AMFORA – i v roce 2017
nádoba plná sportu a zábavy…
Zelená je tráva, fotbal to je hra…
Během letošního roku sehraje fotbalová Amfora už 700.
zápas své historie. Na známou adresu amfora@amfora.
cz dorazilo letos celkem 54 žádostí o sehrání fotbalové exhibice. Petr Salava vybíral z nabídek velmi pozorně, a tak byla sestavena letošní termínová listina.
30. 4. 2017 10.30 Říčany u Prahy: Amfora (ČR) – San Marino
7. 5. 2017 10.30 Staňkov (Horšovský Týn)
28. 5. 2017 10.30 Zásada – utkání ve prospěch
Alice Bendová

Markéta Hrubešová

Hospice sv. Zdislavy
18. 6. 2017 10.30 Varnsdorf
1. 7. 2017 10.30 Vintířov (Sokolov)
10. 9. 2017 10.30 Chocerady
24. 9. 2017 10.30 Meziboří u Litvínova
27. 9. – 1. 10. 2017 zahraniční zájezd Lucembursko

Nové tváře fotbalového kádru:
herečka Alice Bendová, houslový virtuos Ivan Borisov, herečka
Markéta Hrubešová, vítěz soutěže StarDance, herec Zdeněk
Piškula a několikanásobný mistr světa a Evropy ve freestyle
footbagu (hakisaku) a mistr ČR ve freestyle fotbalu Jan Weber

Czech Art Tennis „ProSpánek“ Tour 2017
Zdeněk Piškula

Jan Weber

Tenisová Amfora odehraje i letos tradičních pět turnajů. V rámci každého z nich budou účastníci těchto
oblíbených sportovních podniků rozděleni do čtyř výkonnostních divizí. V rámci doprovodných aktivit dojde
i na zpívání, cyklovýlety, taneční zábavu nebo degustaci
vín. Možná, že na turnaj Amfory dorazí opět světoznámý trenér Nick Bollettieri, jako tomu bylo v roce 2016.
21. 5. 2017 Tachlovice: Pohár Domu Zdraví 2017
4. 6. 2017 Rakovník: O pohár města Rakovníka 2017
24. 6. 2017 Rakvice (Zaječí): Penta Q Cup 2017
12. 8. 2017 Praha-Zbraslav: LTC VAS CUP 2017
2. 9. 2017 Nový Bydžov: NOVOBYDŽOVSKÝ TRPASLÍK 2017

Tenis Zbraslav 2016

Golfové odpaly Amfory…
I letos se vydají golfoví nadšenci z Amfory na prestižní
hřiště, aby si užili svůj milovaný zelený sport. Už posedmé je připraveno golfové turné Amfory, které pokaždé
přivede na start okolo stovky golfistů a golfistek. A že výkony nejsou na úrovni, kterou předváděl Tiger Woods? To
přece nevadí. Vždyť už samotná procházka po greenech
je pro někoho dostatečným sportovním výkonem…

AMFORA PREMIER GOLF TOUR 2017
24. 5. 2017 Loreta Golf Club Pyšely
14. 6. 2017 Golf Resort Telč
13. 9. 2017 Golf Park Plzeň-Dýšina
Beroun 2016

Více na www.amforapremiergolftour.cz
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Přijetí Amfory ministrem zahraničních věcí San Marina Pasqualem Valentinim
a exkapitánem regentem (prezidentem republiky) Oscarem Minou

Napětí na střídačce Amfory…

Massimo Bonini a Diamantový míč

Výprava Amfory před klubovým autobusem
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Valencii a Barceloně, ve Francii v Paříži,
ve švýcarském Luganu, ve Vatikánu,
ve Vallettě na Maltě či v čínské Šanghaji
u příležitosti světové výstavy EXPO.
Zápas hraný na stadionu Fiorentino,
kam našlo cestu 600 diváků, začal
po čestném výkopu Leška Semelky
a Jitky Zelenkové velkým náporem
domácích, kteří vedli v 10. minutě už
2 : 0. Pak ale nastal velký obrat. Oleg
Sokolov nejprve snížil na 1 : 2, Michal
Jiráň pak vyrovnal, a když oba přidali po brance, Amfora zvítězila 4 : 2
poté, co ji hnali dopředu skvělí diváci.
Český Ital Davide Mattioli měl nejsilnější fanouškovskou podporu, protože
na utkání dorazila celá jeho rozvětvená
rodina žijící ve městě Fano… Společná
večeře pak proběhla v přátelské atmosféře plné přípitků, zpěvu a hecování.
V pondělí 4. 7. 2016 se Amfora přesunula do Verony, historického města
v severní Itálii v oblasti Benátsko. Toto
nádherné město ze tří stran obtéká
řeka Adige. Anglický dramatik William
Shakespeare do Verony zasadil děj
své slavné tragédie Romeo a Julie.
Od roku 2000 je historické centrum
Verony zařazeno na seznam světového
dědictví UNESCO. Další gastronomické speciality si zde všichni vyzkoušeli při pohledu na slavnou Arénu.
V úterý 5. 7. 2016 po snídani se
vydal luxusní patrový autobus Pavla Steinera, majitele spol. Umbrella
Group – BUS POINT-FLIXBUS CZ,
na zpáteční cestu do ČR. V rekordním čase se všichni dostali v pořádku
do cíle a rozloučili se tak v podvečer
na pražském Zličíně. Amfora děkuje
všem, kteří pomohli s tímto krásným
zájezdem, a především velvyslanci ČR v San Marinu Pavlu Vošalíkovi
a průvodkyni Věře Hřebíčkové, která
už dlouhá léta žije v Římě a Amfoře se věnovala už podruhé. Poprvé
při návštěvě Vatikánu v roce 2014.
Sestava Amfory: Pavel Steiner, Karol
Dobiáš, Přemysl Bičovský, Filip Renč,
Josef Lébr, Martin Dejdar, Jan Čenský, Zbyněk Merunka, Pavel Větrovec,
Davide Mattioli, Petr Salava, Antonín
Panenka, Stanislav Hložek, Jan Berger,
Jan Fiala, Tomáš Panenka, Roman
Skamene, Oleg Sokolov, Michal Jiráň.
Trenér Michal Suchánek, asistenti Miloslav Kneifl a Matěj Formánek. Lékař:
MUDr. Petr Kellovský. Rozhodčí: Pavlín
Jirků. Fotograf: Jiří Markvart.

Zveme
Vás
DO KRÁSNÉHO
PROSTŘEDÍ
VZDÁLENÉHO
JEN 15 KM
OD PRAHY
www.zamekberchtold.cz

Hotel zámek
Berchtold nabízí

Dětský ráj a Sport centrum tvoří
spolu s okolní přírodou unikátní
místo pro uspořádání Vaší firemní
akce a trávení volného času.
Zámek a hotel s ubytováním
a reprezentativními
společenskými prostorami
je po celkové rekonstrukci.
Široké možnosti areálu uspokojí
firmy i rodiny. Malebná krajina,
čistý vzduch a příjemné prostředí
areálu láká celoročně desetitisíce
návštěvníků, zejména rodiny
s dětmi, firmy, školy a školky,
seniory, sportovce i filmaře…
V areálu zámku se nachází zámecký
park, který je doplněn Dětským
rájem a naučnou stezkou „Kunickou
přírodou“. Objevíte zde pohádkovou
zemi plnou skřítků, strašidýlek a víl
od známé strašidloložky Vítězslavy
Klimtové, peklo s čerty v podzemí,
perníkovou chaloupku s ježibabou,
kocoura Mikeše, mini zoo,
vzduchovou trampolínu, půjčovnu
koloběžek, dětské hřiště a muzeum.
Součástí zámeckého parku je
stálá výstava miniatur českých
hradů, zámků a dalších historicky
zajímavých objektů z celé ČR.

Irsko
GOLFOVÝ RÁJ
Irsko je skvělé

místo pro golfovou
dovolenou. Je zde více
než 400 golfových hřišť
a celá 1/3 linksových
golfových hřišť světa. Patří
k nejkrásnějším na světě
a čekají, že je objevíte, že
budete obdivovat kvalitu
fervejí a grýnů a také
velkolepé přírodní scenerie.
Určitě oceníte přátelské
přijetí v golfových
klubech a skvělou irskou
kuchyni. Nepochybně
i některou z „devatenáctých
jamek“ s velkou
nabídkou proslulého
irského piva Guinness
nebo irské whisky.
18
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Natálie Redková, www.cestujemezagolfem.cz

C

esta do Irska je velmi pohodlná.
Denně je do Dublinu několik
přímých letů, cesta trvá necelé
2 hodiny. Jen je nutno si uvědomit, že
o tento krásný ostrov se dělí 2 státy. Může se stát, že budete přejíždět
z Irska do Severního Irska, které je
součástí Velké Británie. Proto je nutno
si vyměnit na cestu jak eura, tak libry.

PORTMARNOCK HOTEL
AND GOLF LINKS
Z letiště se můžete vypravit pár mil
na sever do Portmarnock Hotel a Golf
Links, který určitě potěší každého golfistu luxusními výhledy a velkolepým golfovým hřištěm z dílny Bernharda Langera. Hned na prvním odpališti se můžete
zastavit a na chvilku obdivovat výhled
na Irské moře, ostrůvek Eye of Ireland
a dále poloostrov Howth. Cestou z prvního grýnu na odpaliště druhé jamky
projdete kolem ruiny kostela z 12. století
a historického pohřebiště. Po fervejích
běhají divocí zajíci a bažanti. Je těžké si
představit, že jste pár minut od Dublinu – rušného kosmopolitního města.
Hřiště vás okouzlí a budete se těšit
na každou další jamku. Ferveje jsou

tvrdé, míčky po dopadu se kutálí ještě
třeba dalších několik desítek metrů.
Překvapí vás, jak dlouhé rány najednou
máte. Jen se snažte pečlivě vyhnout
hlubokým „hrncovitým“ bankrům.

PORTMARNOCK GOLF CLUB
Hned v sousedství čeká další irský golfový klenot – Portmarnock Golf Club
s tradicí sahající do roku 1894, kdy bylo
otevřeno prvních 9 jamek tohoto hřiště.
To bylo rozšířeno na osmnáct jamek
v roce 1896, s novou klubovnou,
a bylo přidáno dalších devět jamek
v roce 1971. Jedinou podstatnou změnou mistrovského hřiště bylo doplnění
v roce 1927 o nový, nyní slavný par
tři na 15. jamce. Portmarnock Golf
Club byl dějištěm prvního turnaje
Irish Open v roce 1927. V průběhu
121 let Portmarnock Golf Club přivítal
některé z největších hráčů na světě – velikány, jako je Harry Vardon,
Henry Cotton, Arnold Palmer. V posledních letech Pádraig Harrington,
Rory McIlroy, Phil Mickelson, David
Duval, Paul McGinley a Tiger Woods,
ti všichni hráli na zdejších fervejích.
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Mezi zajímavosti určitě patří, že ženy
nesmí být členkami tohoto klubu. Řešilo se to dokonce u několika
soudů, zdejší muži však uhájili právo na ryze mužský golfový klub.
Hrát zde ženy smí. Náš ryze dámský flight žádné problémy neměl.
Naopak, velmi přátelský byl rozhovor o kvalitách hřiště a našich dojmech ze hry s kapitánem klubu.
Další krásná hřiště vás čekají na jihu,
například The European golf club, The
Delgany golf club nebo hřiště Druids
Glen a Druids Heath, o kterých jsme již
psali a můžete si to přečíst na stránkách www.cestujemezagolfem.cz.

ROYAL COUNTY DOWN
GOLF CLUB
Tentokrát se vydáme do Severního
Irska. První zastávkou bude Newcastle
a krásný hotel Slieve Donard, postavený ve viktoriánském stylu koncem 19.
století, kdy se v roce 1897 slavnostního
otevření tohoto hotelu zúčastnili král
Jiří V. a královna Mary. Hotel připomíná zámek. Jméno má po nejvyšší
hoře Severního Irska (850 metrů n. m.),
kterou uvidíte z oken hotelu, stejně
jako jedno z nejlepších linksových hřišť
světa Royal County Down, Championship course. V roce 2016 bylo odborníky zvoleno za světovou jedničku.
Jeho design je přičítán Old Tomu
Morrisovi, ale v průběhu let do něj
zasáhlo mnoho dalších golfových
architektů, naposledy Donald Steel.
Klub má dvě hřiště. Kromě náročnějšího Championship Links se záplavou
hlodašových keřů a s všudypřítomnými bankry lemovanými vřesem
také méně hrozivé Annesley Links.
Obě hřiště nabízejí stejně okouzlující
výhled na záliv Dundrum Bay a pohoří
Mourne. Jen těžko najdete krásnější

místo na golf. Hřiště je velmi oblíbené
a je nutno si objednat tee time zvlášť
pro větší skupiny hodně dopředu.
Pokud tee time v Royal County Down
neseženete, nezoufejte. Jen půl hodiny
od Slieve Donard Hotel se nachází
méně známé, ale skvělé hřiště Ardglass.

Z Ardglass Golf Club vede cesta
do útulného hotelu Bushmills Inn.
Vítá nás česká vlajka. Jsou opravdu
milí, vlajku si obstarali a tvrdili, že
jsme první skupina z Česka, která
se v hotelu ubytovala. V každém
případě je možné hotel vřele doporučit, ať už se jedná o ubytování nebo skvělou kuchyni.

ARDGLASS GOLF CLUB
Stačí říct, že hřiště Ardglass je podle
Roryho McIlroye jeho nejoblíbenější linksové hříště. Začnete tím, že
se přihlásíte na recepci v nejstarší
golfové klubovně na světě. První
příležitost pro foto je u cedulky „Oldest Golf Clubhouse in the
World. Built 1405“. Většina jamek
je umístěna podél Irského moře.
První z nich je par čtyři do kopce.
Musíte trefit úzkou fervej a vyhnout
se tomu, aby míček skončil na skalnatém pobřeží. Druhá je par tři přes
rokli. Není to nic jednoduchého.
Ardglass má skutečně velkolepé
jamky, v neposlední řadě brilantní jamky na druhé devítce (zvláště
od 9. do 12.), které bývají dokonce
často srovnávány s Pebble Beach.

Hotel má dobrou výchozí pozici pro další vynikající hřiště.

ROYAL PORTRUSH GOLF CLUB
Klub má dvě hřiště Valley a Dunluce. Nejslavnější a nejobdivovanější je Dunluce. Je to kultovní irské
hřiště, kde se v roce 1951 dokonce
hrál turnaj British Open. Z vítězství
se radoval Angličan Max Faulkner.
K radosti fanoušků golfu v Irsku se
sem British Open vrátí v roce 2019.
Hřiště je to pěkné, kvalitní, ale velmi
obtížné. Vskutku mistrovské. Není ani
takový problém, že jamky jsou dlouhé. Ale pro slabší hráče je problém
dostat se z odpaliště na fervej. Míčky
mizí ve vysoké trávě oddělující odpaliště od ferveje nebo lemující ferveje. Opravdu mizí, a když je hledáte,
zjistíte, že nejen vám. Místo svých
míčků totiž najdete spoustu cizích.
Nechci nikoho odrazovat, ale
možná víc potěšení ze hry budete
mít na sousedícím hřišti Valley.
I když samozřejmě všichni chtějí hrát hřiště, kde Rory ve svých
16 letech zahrál neuvěřitelných
61 ran, hřiště, kde se pravidelně konají světové turnaje.
Potkáte zde hráče z celého světa.
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duny a má i krásné výhledy na vyčnívající
věže blízkého města a šedomodré moře.

PORTSTEWART GOLF CLUB
Portstewart Golf Club nabízí jedny
z nejlepších golfových hřišť v této oblasti
se svými třemi 18jamkovými hřišti. The
Strand je jediné ze tří, které odpovídá
požadavkům na mistrovské hřiště, což
znamená, že je také nejnáročnější. Portstewart má klasický design linksového
hřiště, vine se přes duny lemované na jedné straně řekou Bann a na druhé straně
Atlantickým oceánem. Golfové hřiště je
známé tím, že má jednu z nejkrásnějších
zahajovacích jamek v Irsku, a někteří dokonce tvrdí, že je to nejlepší první jamka
na světě. Hřiště je krásné. Ale je to velká
golfová výzva. Přesnost a jen přesnost,
pokud nechcete ztratit všechny míčky
a šplhat se po dunách. Přes všechny výzvy
a nástrahy hrát zde je radost a potěšení.

CASTLEROCK GOLF CLUB
Klub založený v roce 1901 je domovem
dvou hřišť, původního 18jamkového
Mussenden Links a devítijamkového
hřiště vybudovaného v roce 1970. Hřiště
navržené Bernardem Benem Sayersem
se příliš nezměnilo v průběhu minulého
století. Stejně jako na všech nejlepších
irských hřištích uvidíte na Castlerock
Mussenden Links obrovské, chlupaté

Snad nejznámější jamkou je č. 4, par
3, Leg O’Mutton. Musíte dát přesnou
ránu cca 170 metrů z mírně zvýšeného odpaliště (cca 150 m z dámských
odpališť) na grýn. Vpravo jsou železniční koleje a úhlopříčně fervej přetíná
potok. Tam není moc prostoru pro
chyby na odpalu, ale pokud se dostanete na grýn, je to birdie příležitost.

BALLYLIFFIN GOLF CLUB
Z prvních šesti jamek další jiná není příliš zapamatovatelná. Ale pak na sedmé
jamce, přezdívané Armchair (křeslo),
je to, jako kdyby někdo otočil vypínačem, a jamky jsou lepší a lepší – vynikající linksové jamky jedna za druhou.
Jeden z nejlepších parů 3 – devítka
Quarry, č. 12 – Spion Kop nebo závěrečná č. 18. Je těžké najít favorita.
Za další dvojicí hřišť se vydáme ze
Severního Irska do Irska. Žádné hranice
nečekejte. Za hodinu a půl od Bushmills Inn jsme ve velmi příjemném
hotelu Ballyliffin Lodge. Na recepci
dostáváme špunty do uší. V hotelu se koná svatba. Všechny pokoje
mají jen svatebčané. A naše skupina,
jelikož jsme dělali rezervaci dlouho
před termínem svatby. Ujišťují nás, že
naše pokoje jsou umístěny na opačné straně od restaurace a všechno by
mělo být v pohodě. Naštěstí bylo.
Jediným problémem byl naprosto
přeplněný bar. Svatebčané byli totiž
také všichni zaměstnanci hotelu. Vdávala se jejich kolegyně.

Co navštívit:
Pokud se vydáte na tato hřiště, určitě se neomezujte jen
na golf. V Irsku je toho hodně k vidění. Například můžete
navštívit Giant Causeway, česky Obrův chodník nebo
Obrovy schody, což je zvláštní geologický útvar. V oblasti
se nachází okolo 40 000 sloupců čediče, které vznikly
jako výsledek dávné sopečné erupce. Tento přírodní úkaz
byl v roce 1986 zařazen na Seznam světového dědictví
v Evropě. Nachází se asi 3 km od města Bushmills.
Nebo můžete zvolit adrenalinovou procházku
po provazovém mostě Carrick-a-Rede, který se
nachází 10 km na východ od Giant Causeway.
Most se houpe nad vlnami moře ve výšce téměř
30 metrů. Carrick-a-Rede se totiž nachází v migrační cestě lososů a rybáři
používali podobný most již v 16. století. Ten současný pochází z roku 2008.
Milovnicí whisky mohou navštívit nejstarší palírnu na světě Bushmills.
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Ballyliffin je název vesničky blízko
nejsevernějšího bodu Irska – mysu
Malin Head. Klub má 2 hřiště: Glashedy podle mohutné skály, která kousek
od pláže vystupuje z moře a je dominantou celé oblasti, a Old Course.
Členové klubu říkají, že Old Course byl
stvořen bohem a Glashedy člověkem.
Každé hřiště je jiné. Když sem pojedete, zahrajte obě. Jen pak můžete
zvolit favorita (což bude těžké). Obě
jsou vynikající, ať už se jedná o kvalitu designu nebo o kvalitu údržby.
The Old Links je trochu nesprávné pojmenování. Ačkoli vznik klubu se datuje rokem
1947, současné hřiště má pět jamek, které
jsou relativně nové – velkolepá s parem 5, jako čtrnáctá, byla přebudována
Nickem Faldo v roce 2006 a čtyři jamky
byly přebudovány Patem Ruddy, když byl
angažován pro výstavbu Glashedy v roce
1990. Zbytek jamek Old Course se datuje
rokem 1973, kdy se Ballyliffin rozrostl
z 9 na 18 jamek na svém současném
místě pomocí Eddie Hacketta, velkého irského architekta, který navrhl řadu legendárních hřišť. Nick Faldo se tak zamiloval
do Old Course, že chtěl hřiště koupit.
Vy se do něj také zamilujete. Určitě nebudete litovat té delší cesty z Dublinu.
Mohli bychom pokračovat dál. Jsou
zde další irské skvosty: Enniscrone Golf
Club, Rosapenna Golf Links, Connemara
Championship Links a mnoho dalších.
Snad příště. Je mnoho důvodů, proč se
sem zase vrátit. Irsko a golf k sobě patří.
Pokud budete mít zájem o cestu
do Irska, obraťte se na specializovanou cestovní kancelář
North and West Coast Links,
www.northandwestcoastlinks.com,
Paul Collins:
paul@northandwestcoastlinks.com
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PIVO GUINNESS:
NEČEKANÁ

fakta
& mýty

Málokterá pivní značka je tak opředená
mýty jako irský Guinness. Za branou
St. James Gate dublinského pivovaru
se vaří pivo s neuvěřitelnou historií,
sahající až do roku 1759. Irové jsou na své pivo
náležitě hrdí, milují ikonické staré reklamy Guinnessu
a nedají dopustit na originální, výraznou a velmi
lahodnou chuť, která je ve světě piv jedinečná.

Guinness je prostě Guinness!
Guinness není těžké, kalorické, sladké, či naopak hořké pivo. Jeden půllitr piva
Guinness navíc obsahuje jen 198 kalorií, což je kupříkladu méně, než je ve stejné
sklenici pomerančového džusu (249 kalorií) nebo ve sklence bílého vína (250 kalorií).

Je Guinnessova kniha rekordů
opravdu Guinnessova?
Po Bibli a Koránu nejprodávanější kniha na světě má své kořeny v irském
pivovaru Guinness. V roce 1851 se tehdejší generální ředitel podniku rozhodl
ukončit nejrůznější dohady, spory a sázky, které s přáteli vedl. Zadal vytvoření
obsáhlé knihy jako spolehlivého zdroje, ve kterém budou zahrnuty skutečné
argumenty a data celosvětových lidských i přírodních rekordů.

(SPORT & TRAVELING)

Guinness
symbolizuje
Irsko v celém
světě!
Rozhodně neplatí, že se nejvíc
Guinnessu vypije v Irsku. Guinness je
populární nejen v Evropě, ale i v Americe nebo v Africe. Pivo této značky je
k dostání ve 150 zemích světa.

Magie
Guinness piva
servírovaného
doma jako
v irském pubu!
Tajemstvím dokonale podávaného piva
je malá kulička, výčepní patrona, kterou najdete uvnitř každé plechovky. Ta
spojuje dusík a CO2, který se po otevření uvolní a dodává pivu unikátní
lavinový efekt: nalévané pivo se během
několika minut usadí, zůstane čiré
a hustá krémová pěna vydrží po celou
dobu pití. Oblíbený Guinness tak chutná doma stejně dobře jako v hospodě.

Guinness
není černý!
Nevěříte? Pozvedněte sklenici vzhůru
proti světlu a zjistíte, že Giunness
je ve skutečnosti temně rubínový.
Červeň a chuť hořké čokolády a kávy
mu dodává pražený ječmen.

Harfa ve znaku piva Guinness
Nejznámějším symbolem Guinnessu je harfa, kterou společně s podpisem Arthura Guinnesse najdete na každé lahvi i plechovce. Etiketu
představil pivovar poprvé v roce 1862. Harfa nebyla vybrána náhodou: v polovině 19. století bylo Irsko vnímáno jako mytický keltský
ostrov a harfa zvaná Brian Boru byla jeho heraldickým symbolem. Jejím použitím na etiketě rodina Guinnessů jasně deklarovala, že jde
o irské pivo, a později si harfu dokonce registrovali jako ochrannou známku značky. Stejnou harfu chtělo Irsko o necelých 50 let později,
po získání nezávislosti, použít jako národní symbol. Protože ji už ale využíval Guinness, musela ji vláda upravit a zrcadlově ji pootočila.
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Země vína a ragby
aneb ostrov,
na kterém žije
desetkrát více ovcí než lidí.

Nový
Zéland

Vinařský miniregion –
Banksův poloostrov

VINICE REGIONU WAIPARA
Martin Severa

Vinice Nového Zélandu jsou vysázeny v 11 vinařských
regionech mezi 36. a 45. rovnoběžkou jižní šířky.
Od severu k jihu je to 1600 kilometrů, což odpovídá zhruba
vzdálenosti od Champagne k severoafrickým vinohradům.
Nejznámějším regionem je u nás Marlborough na severu
jižního ostrova, nejznámější odrůdou pak jeho Sauvignony.

K

aždý o nich ví, jenže málokdo je
ochutnal. Jsou „jen“ vyhlášené.
Proč ta ironie? Většinou se k nám
dostanou velkovýrobní šarže vín „továrního“ typu obecné sauvignonové chuti,
která o regionu neříká vůbec nic. Navíc
není nijak levná. Přitom Sauvignon
z Marlborough má specifické aroma
chřestu a zelených fazolových lusků,
které jdou ruku v ruce s nádechem
citrusových plodů, manga a maracuji.
Sauvignon blanc se zde začal vysazovat
až v 80. letech 20. století. Na začátku
70. let se novozélandský vinařský prů-
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mysl nechal inspirovat doporučením
geisenheimského profesora Helmuta
Beckera a vyráběl lehká a ovocná vína
z odrůdy Müller Thurgau. Popravdě,
„Milerku“ jsem v žádné vinotéce nesehnal, z vinohradů už prakticky zmizela.
Sauvignon ano, ale přímo v Marlborough jsem nebyl. Mým cílem byl
vinařský region Waipara na východním
pobřeží jižního ostrova poblíž druhého největšího města Nového Zelandu
Christchurch. Tento region, dlouho
odmítaný jako chladný a nevhodný pro
pěstování vína, dostal druhou šanci

poté, co jeho skutečný potenciál prokázal David Jackson z Lincoln University.
Jako extrémně chladný a oceánu vystavený se dobře hodí nejen pro bílé Chardonnay, Ryzlink a Sauvignon, ale také
pro Pinot noir. To se tu nejvíc vyjadřuje
silným aroma červených bobulových
plodů a nezaměnitelnou elegancí. …
ano, vím. Když se mi nedaří dost dobře
vyjádřit chuťové pocity navíc ovlivněné
„geniem loci“, sáhnu do slovníku a použiju taková přirovnání, jenže uznejte
– pokud by se chuť, navíc individuální
záležitost, dala zachytit na nějaký digitální nosič, pak bych nemusel používat
obraty, za které lze schovat kdeco.

VINAŘSTVÍ TORLESSE WINES
Za pultem degustační místnosti stál
sám majitel pan Kym Rayner a něco
vysvětloval pětici návštěvnic. Skromně
jsem počkal, abych mohl lámaně
vyslovit, že jsem z Evropy, anglicky
nemluvím a rád bych něco okusil.
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Po chvíli jsem si uvědomil, že pokud
člověk ví, o čem mluví, má vyhráno.
Víno Omihi Road nazvané podle silnice,
která vede kolem vinařství, je Pinot
noir 2010. Plné tělo, po pěti letech
na vrcholu, aroma a chuť červených
bobulí. Asambláž Cabernet Merlot
2012 zrála 12 měsíců v dubových
sudech. Jemný nádech bariku dodává tomuto vínu nádech Bordeaux,
zachovává si však svébytný charakter.

VINAŘSTVÍ PEGASUS
Podmínkou degustace byla konzumace v místní ne zrovna levné restauraci,
takže jsem si budovu připomínající
katedrálu alespoň vyfotografoval.
Vinařství založil známý enolog a biolog profesor Ivan Donaldson. Pegasus hospodaří na 28 hektarech.

Kym Rayner, Torlesse Wines

VINAŘSTVÍ TERRACE EDGE
Vinice nejsou terasovité, ani vinařství
nestojí na kraji útesu – jen je opodál malá vyhlídka nad malou strání – těžko se ale dá mluvit o terase
na kraji útesu. V tomto vinařství mne
zaujal vynikající Ryzlink. Elegantní
a aromatický s 12,5 gramu zbytkového cukru, což je velmi příjemné
vzhledem k tomu, že hrozny vykazují
při sklizni poněkud vyšší kyseliny.

VINAŘSTVÍ MUDDY WATER
Pinot noir 2013 – nejdražší víno,
které jsem na Novém Zélandu koupil.
Inspirovala mě k tomu zvláštní chuť
nebo přítomný okamžik? Opět je velmi
těžké popisovat chuť vína, které jsem
ochutnal v jeho domovině, daleko
od mého přirozeného prostředí, ať
už je to vinotéka nebo stůl v kuchyni. Přítomnost okamžiku, nálada, jiné
slunce, jiná (opačná) roční doba, to vše
hraje ve vnímání chuti podstatnou roli.

Elegantní Ryzlink z vinařství Terrace Edge

Skvělý Pinot noir z vinařství Muddy Water

A ZÁVĚREM
TROCHU „POCITOVKY“
Připadal jsem si jako Alan Rickman
ve filmu Bottle shock (česky Víno roku),
který hraje francouzského someliéra
objíždějícího kalifornská vinařství. Zeměpisná rozdílnost nebyla jediná: moje
cesta probíhala koncem června, tedy
začátkem zimy, a v autě jsem seděl
za volantem na pravé straně, což mi
neumožňovalo pocit kochání se zimní
krajinou (mou pozornost zaměstnávaly
především kruhové objezdy) ovcemi
všude kolem, které zde několikanásobně převyšují počet obyvatel.

Vinařství Pegasus
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Rem
ANEB 10 LET
NA KAMČATCE
Zdeněk Edelmann, foto: www.rybolov.com

Rem větří medvěda

Prestige clubs & circles
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K

oncem srpna překročila skupina rybářů u městečka Ključi
řeku Kamčatku a nastoupila
do vrtulníku. Rem na palubě nesměl
chybět. Ostatně, do vrtulníku naskočil jako první, ještě než jsme stačili
naložit lodě, zavazadla a proviant
na příštích sedm dní u řeky. Neletí prvně a velmi dobře ví, že ta velká
železná potvora s vrtulí = výlet do divočiny, a tedy nová dobrodružství.
Nechová se nijak hloupě nebo dokonce vlezle. Je to pes, který má svou
hrdost a takových zelenáčů, jako jsme
my, už zažil – Američany, Japonce,
Korejce, Rusy, Čechy, Slováky, Němce,
Francouze, Švédy, no prostě všechny
ty podivíny, kteří cestují až na konec
světa, aby mohli spát pod stanem
a s prutem v ruce se brodit řekami
v dešti, větru, na slunci i za mrazivých rán. Jako štěně někdy neodolal
a občas rybářům nečekaně aportoval
právě zdolávanou rybu, ale ty doby
už jsou dávno pryč. Dnes si svého
sivena nebo lososa uloví, kdy chce.
Většinu času tráví pobíháním po břehu
a vyhledáváním své oblíbené hračky –
medvědů. Když ho bolí tlapky, vyskočí
na raft, stočí se do klubíčka a podřimuje. Večer si schrupne u ohně, a když
má hodně dobrou náladu, tak někomu
dokonce i dovolí, aby ho podrbal.

Když jsme Rema před deseti lety poznali, neuměl
ještě pořádně chodit a Sergej ho nosil pod rybářskou
bundou, aby neprostydl. Dnes má Rem na čenichu šrám
z jedné z mnoha šarvátek s medvědy a je plnoprávným
členem rybářských i loveckých výprav, které se
Sergejem na Kamčatce pořádáme. Zatímco se průvodci
starají o program, lodě a rybářský tábor, hosté rybaří
a kuchařka dbá na plné žaludky nás všech, Removým
úkolem je hlídat tábor a hlásit přítomnost medvědů.

Stejně tomu bylo i tentokrát. Jen co
helikoptéra dosedla na vřesoviště
u řeky, vyskočil ze dveří a nedbaje
na řev motorů a svištění vrtulí, zmizel
s vrtěním ocasu v křoví. Postavili jsme
tábor, nafoukli rafty a hosté ulovili první
duháky, siveny malma a lososy kisuč.
Teprve když jsme se po bohaté večeři
odvalili k ohni prodiskutovat rybářské úspěchy a zážitky prvního dne,
přiběhl do tábora Rem. Se spokojenou samozřejmostí si u ohně vybral
to nejlepší místo a během chvilky
usnul. Když dozněly poslední přípitky
a ze stanů se začalo ozývat chrápání, změnil se v ostražitého hlídače.
Neušel mu žádný pohyb, rozepínání
stanového zipu nebo návštěva norka
v kuchyni. Vždy byl na nohou, a kdo si
ráno přivstal, aby přiložil dřevo na uhlíky, našel v Removi vděčnou společnost.
Přes den doprovázel rafty po břehu
nebo cestoval usazen na zavazadlech jedné z lodí a větřil medvědy.
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Rem odpočívá na raftu

Kamčatka je země sopek

Tak to šlo den co den až do čtvrtka. Projížděli jsme
úsekem, kde se řeka Mikiža větví do několika ramen,
a v tom labyrintu lesa, křovin, naplavených kmenů
a říčních ramen se Rem náhle ztratil. Nepřišel k obědu, neozýval se na zavolání a nenašel ho ani průvodce
Saša, který se vypravil do míst, kde jsme naši lajku viděli naposledy. Dopluli jsme na nové tábořiště a čekali, že se Rem objeví, až rozděláme oheň. Ale nepřišel.

Rem hlídá své rabáře u řeky Mikizha

Rem je čtyřnohý hlídač

Když nás vrtění jeho ocasu nepřivítalo ani ráno,
začali jsme o něj mít vážné obavy. Saša se ještě jednou vypravil zpět proti proudu v naději, že
ho najde v místech, kde se nám ztratil, ale marně.
Možná ho říční proud strhl pod hladinu, či snad
nestačil uskočit před medvědí tlapou nebo jeho
život ukončil stisk čelistí rosomáka? Kdo ví. Tajga
zůstala v následujících dnech tichá a do šumění řeky už se neozval jeho veselý štěkot.

Na posledním tábořišti
jsme v neděli zanechali
hromádku psích pamlsků,
kterými jsme si do té
doby kupovali jeho
přízeň, a za několik dní
jsme se rozletěli zpět
do civilizace.
Týden po našem odletu shodily břízy a olše listí, koncem září napadl v údolí řeky Mikiža první sníh, v říjnu
klesly noční teploty pod -10 °C a medvědi zalezli do brlohů. Zima přichází na severu Kamčatky brzy a je tvrdá.

Večerní nálada na břehu řeky Mikiza
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Koncem října mne před půlnocí vzbudil telefon: „Rem
se našel, je živej a zdravej! Jako by se nechumelilo,
vlezl včera do helikoptéry, když parta ruských lovců
odlétala z řeky. Dokonce ani nezhubnul! Pilot vrtulníku ho poznal podle šrámu na čumáku. Jak mi
zavolal, skočil jsem do auta a jel jako blázen 500 km,
abych si ho vyzvedl.“ Sergejova radost neznala mezí
a pro nás všechny rybáře od řeky Mikiža to byl asi
nejhezčí závěr sezony, jaký jsme si mohli přát.
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Začátkem června tohoto roku uplynulo třicet let ode dne, kdy mě můj klukovský sen vlastnit
japonský (samurajský) meč přivedl na cestu za poznáním japonského šermu kendó. Naplnilo se
tak jedno moje velké životní přání a já vstoupil do tohoto neznámého, často nepochopitelného
světa jiné, někdy až tajemné kultury. Velice pomalu a nezřídka i bolestivě jsem se seznamoval
s jejími odlišnostmi. Na své Cestě jsem potkával celou řadu více či méně zapálených nadšenců,
kteří byli fascinováni stejným předmětem či symbolem samurajů – japonským mečem.

Spirituální
CESTA
Vladimír Hotovec

A

právě s jedním takovým nadšencem, dnes však již špičkovým
odborníkem, brusičem japonských mečů, bych vás rád seznámil.
Jmenoval se Viktor Chromec, následně Hasuhana a dnes Viktor Ono.
Každá z mých návštěv země vycházejícího slunce byla něčím
odlišná a ve své podstatě odrážela jinou tvář japonského meče.
Ta loňská cesta se však vymykala všem
předchozím. Byla cestou spirituální.
I díky Viktorovi, ale zejména díky místům, na která mě zájem o meč přivedl.

CO PŘEDCHÁZELO
Když mě před čtyřmi lety vážné
onemocnění vyřadilo z role učitele
a vzalo mi možnost trénovat, přiměla
mě daná situace k novým úvahám.
Meč jako by přede mnou rozetnul
pomyslnou zeď a já měl náhle před
sebou zcela nový, obrovský prostor.
Byl to vlastně i meč a vše, co s ním
souviselo, co mi pomohlo podívat se na nemoc z jiného úhlu.
Nemohl jsem sice trénovat, ale vše,
čím jsem při praktikování s mečem
prošel, mi dávalo obrovský klid a sílu
vše zvládat. Vybavil se mi úhel pohledu na japonský meč, vyjádřený výrazy
setsunin-tó (meč beroucí život – meč
byl určen k boji) a katsudžin-ken
(meč dávající život – dnes má meč
výchovný charakter). Pro mě v danou chvíli získal rozměr… spirituální.
Mimoto mi došlo, že mě vlastně zájem
o meč přivedl do Japonska. Avšak…
nic moc jsem díky stálému praktikování neměl možnost navštívit.

CESTA ZA VIKTOREM
… pár dnů v Tokiu uběhlo jako voda
a já opět sedím v šinkansenu a letím časoprostorem. Čas je hodnota,
které si v Japonsku všichni nesmírně
váží. No a Viktor mi tentokrát může
věnovat dokonce jeden celý den.

Bambusová cesta
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Rychlovlak tiše bručí v různých tóninách, lehce se dotýká kolejí a unáší mě
směr Nagoja. Za okny se míhá hornatá

krajina, svahy pokryté čajovými plantážemi, aby je co chvíli vystřídala záplava
domů a dalších výtvorů naší společnosti. V Nagoji přesedám na lokální expres
a mířím na severozápad, kde se na obzoru prudce zvedají příkré hřebeny zalesněných hor. Viktor je dochvilný jako
Japonec. Čeká mě a vítá na nádraží,
načež okamžitě vyrážíme. Komunikace
začíná. S ní nejen jednodenní vstup
do života brusiče japonských mečů, ale
též zcela jiný pohled na tento symbol.

VIKTORE, KAM JEDEME,
JE TO DALEKO?
Láďo, jsi vzácný host, tak si nejprve dáme něco dobrého a zdravého
(smích). Zastavujeme u „Mekáče“. Město, kde bydlím, se jmenuje
Ono, stejně jako moje rodina a já.
Je to támhle pod těmi horami. Toto
místo je dost významně spojeno
s historií Japonska i s vrstvou samurajů. Dojídáme a vyrážíme.
Zhruba po dvaceti minutách jízdy
a kličkování úzkými uličkami zastavujeme před brankou, za kterou je
vidět pěstěnou, na japonské poměry
velkou zahradu. Následuje zdvořilostní přivítání Viktorovým tchánem
a tchyní, po němž přichází na řadu čaj.
Krátce poté přináší Viktor pár mečů,
které restauroval. Úžasné skvosty.
Někdo by řekl, co na tom kusu železa může být tak fascinujícího? Avšak
i laik se při pohledu na dokonalost
a jednoduchost čepele, narozené
před půl stoletím, zdrží slov. Jako by
mu je nějaká neznámá síla nedovolila
vyřknout. Pro mne je to síla spirituální. Nedá mi to a ptám se Viktora.
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BYLO OBTÍŽNÉ PRONIKNOUT
DO ŘEMESLA PŘI
UZAVŘENOSTI JAPONCŮ?
Těžké? Viktor se pousměje. Já jsem
prošel ještě tím, co se tady v Japonsku
považuje za tradiční přístup. To znamená, že tvůj učitel ti neřekne vůbec nic.
Tato jednoduchá filozofie říká: Pokud na to máš, budeš růst sám. Abys
dokázal růst, musíš mít své místo,
jako ho má semeno rostliny v úrodné půdě. To znamená, že musíš být
po boku dobrého řemeslníka, od kterého získáváš návyky odezíráním jeho
pracovních způsobů a přemýšlením
nad nimi. To tě dříve či později dovede k pochopení toho, čím se vlastně doopravdy zabývat. Pokud nejsi
schopen tento učební systém přijmout,
odpadneš. Je to jednoduché. Ano,
tento přístup znám z kendó, potvrzuji.

VIKTORE, ZAJÍMALO BY MĚ,
CO PRO TEBE ZNAMENÁ
JAPONSKÝ MEČ?
Láďo, dobrý meč je pro mě velké dílo,
kus nádherného řemesla stvořeného
bohy. Mečíř je pouhým vykonavatelem vůle bohů, kteří vedou jeho mysl,
srdce i ruce. Skutečný japonský meč
je dílem spirituálním. K jeho tvorbě
a zrození je zapotřebí i mimosmyslového vnímání jeho tvůrce tak, aby byl
schopen vůli bohů naplnit. Japonský
meč je pro mne symbolem cti, statečnosti, víry, spirituálních sil i odhodlání, jehož síla přesahuje běžné
lidské možnosti. Je to rovněž symbol
moci nad životem a smrtí, což myslím
platí nejen pro japonskou kulturu.

Hongu taisha – očista před vstupem

Ano, mám dvě spirituálně silná místa,
kam jezdím relaxovat, ale též si připomenout skutečné hodnoty, které je třeba
mít na paměti, když beru do rukou historické skvosty. Prvním je Tanigumisan
Kegonji Temple a druhým Ryókaizan Yokokuraji Temple. Obě místa navštívíme.
A tak jsem se krátce poté ocitl na místech vyzařujících historii, obklopených úžasnou přírodou, dýchajících
spiritualitou. To vše jen umocnilo můj
pohled na meč coby spirituální symbol.
Na zpáteční cestě se Viktor rozpovídal
o panu Tsuguyasu Matsudovi, kterého
považuje za současného velmistra mečířského oboru. Tento mečíř se dokázal
metalurgickou i konstrukční kvalitou
svých čepelí vklínit mezi mistry zlatého
období mečířství, tedy 12. a 13. století.
Hlavou mi opět prolétla myšlenka
na pohnutky, které vedou muže, jako
je pan Matsuda, ale i Viktor, kráčet touto náročnou tradiční cestou.

Na straně druhé jsem si uvědomoval,
že i já vidím v meči něco zcela jiného
než mnozí jiní, ale také než jsem viděl
a vnímal před rokem, dvěma, deseti.

Setkání
s Viktorem, aniž
bych to v danou
chvíli tušil, dost
možná předurčilo
další průběh
celého mého
pobytu.
Moje další cesta totiž vedla do Kjóta.
V doprovodu zkušeného průvodce
pana Ikedy jsem měl možnost navštívit Enrjakudži, klášter buddhistické
sekty Tendai na hoře Hiei v Ócu. Jeho
výklad o historii, ale též o současném životě mnichů v jednotlivých
chrámech byl doslova úchvatný.

KDE ČERPÁŠ SÍLU A ROZVÍJÍŠ
VLASTNÍ SPIRITUALITU PRO
SVOJI ČINNOST? MÁŠ SNAD
SVÁ MÍSTA, KDE MŮŽEŠ ŽÁDAT
O PŘÍZEŇ BOŽSTEV?
Víš, Láďo, když se dotýkáš mečů, které
do jisté míry „psaly“ historii Japonska,
které patřily významným osobnostem,
jsou staré několik stovek let, pak k nim
nelze přistupovat jinak než s hlubokou úctou a pokorou. Já vlastně svou
činností vstupuji do příběhu meče,
do historie. Myslím, že ty dokážeš
pochopit, jak náročná práce brusiče
je. Zejména po psychické stránce. Je
něco naprosto jiného brousit meč
vyrobený v současnosti, nebo meč,
o kterém víš, že patřil významnému vládci, starý třeba pět set let.

Matsuda Tsuguyasu

www.prestige-media.cz | 2017

29

Prestige clubs & circles

(SPORT & TRAVELING)

Snažím se najít slova pro popis takovýchto míst, ale říkám si, že bych
je svým popisem „degradoval“. Pokud si tato místa „vygúglujete“, jistě
pochopíte, proč se zdržuji popisu.
Na tomto místě jsem měl podobný
pocit, jako když jsem u Viktora držel
unikátní meče. Po obědě jsme opět
vyrazili k dalšímu bodu naší cesty.

Hongu taisha

Zmíním třeba maratónské mnichy.
Zajímavé informace o těchto mužích najdete například na YouTube.
I další cesta do prefektury Wakayama byla spojena s mečem. Přijal jsem
pozvání japonské studentky Fujiko,
která studovala v České republice
a rovněž se věnovala bojovým uměním.

CESTA DO SHIRAHAMY
Moje trasa započala v Ósace, odkud
jsem lokálním rychlíkem vyrazil směrem
na jih, do lázeňského města Shirahama.
Ocelová železniční nit doslova kopírovala pobřeží a co chvíli nabízela úžasné
výhledy na moře, ale též do vnitrozemí.
Na nádraží mě čekali rodiče mojí
kamarádky Fujiko a okamžitě jsme
vyrazili na malou prohlídku města
a okolí. Měl jsem na zhlédnutí všech
těch přírodních krás pouhé dva a půl
dne, což bylo neskutečně málo.
Jen samotné město skýtalo velké
množství onsenů – veřejných lázní, kde můžete relaxovat v horkých
pramenech obklopeni přírodou.

Vodopád Nachi taisha
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Naštěstí jsem si takovéto lázně mohl
dosyta užít přímo v hotelu. Konečně
horká lázeň. Tolik jsem po těchto zážitcích toužil, a tak jsem si chvíle v horké
vodě pořádně užíval. Ráno jsem si jako
znovuzrozený pochutnal na japonské
snídani a hned poté se svými hostiteli
vyrazil na další část své spirituální cesty.

SANZAN KUMANO –
NEJPOPULÁRNĚJŠÍ SPIRITUÁLNÍ
OBLAST V JAPONSKU
Od rušného pobřeží jsme zamířili do ticha vnitrozemí. Perfektní, leč neskutečně klikatá cesta se doslova zařezávala
do masivu zelení pokrytých hor. Chvílemi jsme kopírovali řeku, jindy zmizeli v útrobách dlouhých tunelů. O to
krásnější byl výjezd z každého z nich.
Pokaždé nás doslova pohltila nová, neopakovatelná a úžasná přírodní scenerie. Jak odlišné od japonských velkoměst. Jak uklidňující, letělo mi hlavou.

Tentokrát to byla šintoistická svatyně
Kumano Hayatama nacházející se
na území města Shingu. Atmosféra svatyně ve mně opět probudila
shodné pocity jako předchozí místo,
a to i přesto, že všude bylo poměrně
dost turistů. Čas nás však stále tlačí kupředu a my před sebou máme
návštěvu ještě jednoho spirituálního
místa. Cesta k němu vede od pobřeží,
kam jsme se mezitím dostali, směrem
do vnitrozemí. Klikatá cesta neustále stoupá ke svatyni Kumano Nachi,
nacházející se na rozdíl od předchozích vysoko v horách. Jedinečnost
úžasné atmosféry umocňoval vodopád Nachi, kde voda padá z výšky 133
metrů. Vůbec mě neudivuje množství
turistů, protože návštěva takovýchto
míst musí i workoholika odtrhnout
od jeho hobby. Moji hostitelé mě
provádí celým areálem svatyně a já si
uvědomuji, co se vlastně skrývá za pojmem šintó, Cesta božstev (kami),
která jsou spojována i s mečem.

CESTA ZPĚT
Co chvíli jsme minuli odbočku k nějakým přírodním horkým pramenům.
Nezbýval však čas, a tak jsem jen s povzdechem hleděl směrem, kam bych se
rád podíval. Cestou jsme udělali pouze
dvě drobné zastávky u lázeňských
míst. Ach jo, povzdechl jsem si pokaždé, když jsem si uvědomil, kolik času
jsem v Japonsku strávil cvičením a jak
málo jsem z této země mohl poznat.

Po necelých
dvou hodinách
jízdy přišlo
první zastavení
v šintoistické
svatyni Kumano
Hongú (Kumano
Hongú Taiša).

Po vydatné porci suši se vydáváme
na zpáteční cestu. Kochám se okolní krajinou, ale i mořským pobřežím,
které dost často naše cesta kopíruje.
Slunce se pomalu snáší k hladině a já
si v duchu přehrávám jednotlivé části
dne. Uvědomuji si, že prakticky všechny
svatyně se nacházely uprostřed úžasné
a okouzlující přírody. Jako by si člověk
v těchto místech měl nejen odpočinout, ale rovněž si uvědomit sílu i spiritualitu přírody. Cítím určité souznění
s pocity, které jsem vnímal, když mé
ruce uchopily vzácné meče. Opět se
k němu v mysli vracím. Kam mě vlastně
směřuje? Kam v budoucnu povede
moje cesta? Nabývám přesvědčení, že
k Japonsku samotnému. Dlouhá léta
jsem předával své zkušenosti z oblasti
používání japonského meče, tak proč
bych teď nemohl přibližovat Japonsko z jiného, třeba turistického úhlu?
Uvidíme, však on čas ukáže, a třeba
i kami novou cestu naznačí.

Jockey
Club ČR

SEZNAMTE SE
S DOSTIHOVÝM
PRŮMYSLEM
Petr Malík, novinář JC ČR, foto: Jiří Kurzweil

Prezident Jockey Clubu ČR, JUDr. Ing. Jiří Charvát při příležitosti oceňování na XXII. Galavečeru českého turfu dne 4. 2. 2017
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Josef Váňa, Velká
pardubická, klobouky,
sázky a také romány Dicka
Francise… Když se řekne
dostihy, alespoň některá
z těchto asociací naskočí
prakticky každému Čechovi.

D

ostihový sport (slangově „turf“)
však v sobě skrývá mnohem víc
vrstev. Snoubí v sobě výkonnostní zkoušky anglického plnokrevníka
i fascinující sport plný zvratů. Je svébytným oborem a průmyslem zároveň.
Jeden dostih trvá v průměru minutu
a půl, překážkový kolem pěti až devíti
minut. Jeho aktéři se ale na svou velkou chvíli často připravují dlouhé roky.
Na jedenácti závodištích v Česku se od začátku dubna do konce října koná kolem šedesáti dostihových dnů, což znamená více
než čtyři sta padesát rovinových
a překážkových dostihů ročně.
Každou sezonu investuje asi 450
stájí do nákupu a tréninku svých
koňských nadějí v součtu až několik stovek milionů korun. 1300
registrovaných dostihových koní
znamená obživu pro stovky lidí.
Celý tento „dostihový průmysl“ spravuje
Jockey Club ČR. Jeho název odkazuje
k původnímu britskému spolku šlechticů, kteří v 18. století položili základy
moderního turfu. Dnešní Jockey Club
je řídicí organizací, která na základě
oprávnění ministerstva zemědělství zastřešuje a řídí vše potřebné kolem dostihů a chovu anglických plnokrevníků.

JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA
DOSTIHOVÉHO SPORTU
V ZEMI UDĚLUJE POVOLENÍ
K POŘÁDÁNÍ ROVINOVÝCH
a překážkových dostihů. Registruje majitele, stáje, trenéry a jezdce, sestavuje
termínovou listinu a zastupuje české
dostihy v zahraničí. Spravuje veškerá
závazná pravidla v podobě dostihového
řádu a dohlíží na jejich dodržování.
V neposlední řadě Jockey Club
vede ústřední evidenci chovu anglických plnokrevníků v České re-

Ing. Jiří Odcházel přebírá ocenění z rukou ředitelky
České plemenářské inspekce Ing. Zdeňky Majzlíkové

publice. Každý rok se v domácích
hřebčínech narodí necelé tři stovky
hříbat, polovina dostihových koní
na dráze pochází z českého chovu.

Český turf
v číslech

VÍTEJTE NA DOSTIZÍCH,
VE SVĚTĚ PŘÍBĚHŮ A EMOCÍ

•

Neváhejme a pojďme společně
do světa dostihů, který je na první
pohled tajemný a pro většinu běžných smrtelníků v české kotlině
neznámý. Někomu může připadat
i nebezpečný, vždyť se v sázkách
točí velké peníze. Ale to je jen jeden,
velmi úzký pohled na život na dostihových dráhách a v jejich okolí.

•

1128 startujících dostihových koní

•

457 dostihů

•

452 různých stájí

•

165 trenérů

•

141 žokejů, jezdců a jezdkyň

•

11 závodišť

44,8 milionu korun na
vyplacených dotacích

(data ze sezony 2016)
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MOŽNOST SETKÁVÁNÍ
Dostihy jsou ideálním prostředím
na setkávání s rodinou, přáteli nebo
obchodními partnery. Dokážete si
představit, že si dáte schůzku na sportovním klání, která vás strhne dramatickým dějem od první minuty? Přestávka
je jen krátkým časem na vydechnutí,
sdělení dojmů a opět vzhůru do víru
zábavy. Právě na různé schůzky jsou
dostihy ideální. Samotný dostih trvá
několik desítek vteřin, překážkový v jednotkách minut a následuje minimálně
dvacet i více minut přestávky, kterou
můžete využít k rozhovoru. V kolébce turfu, Anglii, se lidé na závodištích
schází již několik desítek minut před
startem prvního klání, aby společně poobědvali a navodili správnou
atmosféru příjemného dne. Pokud jsou
dostihy podvečerní, zasednou u dráhy a v příjemné atmosféře ke sklen-

ce sektu a užívají si končícího dne
po martyriu starostí a povinností.

SÁZKY
Nemějte strach z hazardu. K dostihům sázky patří od dob jejich vzniku
a rozhodně se nemusí jednat o žádné
vysoké částky. Pokud přijdete na dostihy a zkusíte si na jedno klání vsadit
a na druhé nikoliv, poznáte ten obrovský
rozdíl mezi tím, když jste vtaženi do hry
a máte ve hře svého favorita, než když
jen nezávazně sledujete dramatický
souboj na dráze. Mnozí při návštěvě
na závodišti namítnou: „Podle čeho
mám vsadit, vždyť tomu nerozumím
a jsem na dostizích poprvé v životě.“
Podle čeho si vyberete svého favorita,
je naprosto individuální. Nebojte se ani
věcí, které vám připadají naprosto neobvyklé a možná i ztřeštěné. Někdo si vybere podle barvy dresu, jiný podle barvy

koně, muži se mohou nechat okouzlit
vodičkou koně při prohlídce v paddocku, někdo vybírá podle jména koně, jiný
sází oblíbená čísla. Samozřejmě se můžete nechat inspirovat míněním odborníků v dostihovém programu, ale vlastní
volby si člověk cení nejvíce. A co teprve,
když je tip úspěšný a o radost se můžete
podělit v kruhu přátel či známých? To
je radost minimálně dvojnásobná a jste
vtaženi do světa emocí a příběhů. I vy
se pak můžete pochlubit neobvyklým
příběhem, který jste zažili na vlastní kůži.

PŘÍBĚHY
Své jedinečné a úžasné příběhy prožívají
nejen návštěvníci dostihů po celém světě, ale také jejich účastníci. Pro většinu
sportovců je snem a cílem, kterému
obětují dlouhé týdny a měsíce přípravy,
získat zlatou medaili, ať na mistrovství
světa či olympijských hrách. Pokud jste
rekreační sportovci, pak si jednou za čas
stanovíte cíl, a pokud se vám k němu
podaří dojít, znáte tu jedinečnou a opojnou chuť, která splnění cíle či snu provází. Lidé od koní chtějí vyhrát derby nebo
Velkou pardubickou, na velká zahraniční
vítězství se zatím tolik nemyslí. Už když
je klisna připouštěna, plánují se úspěchy,
a co teprve až se po jedenácti měsících hříbě narodí. Od prvních krůčků je
bedlivě sledováno. Žádná životní cesta
k úspěchům není rovná jako cílová rovinka, a spíše se na ní setkáváme s překážkami ve větším či menším počtu. Už
mnohokrát žasl dostihový svět nad tím,
jak se z outsidera stal šampion. Zajímavé
příběhy nepíšou pouze nejvýznamnější
dostihy, ale i ty malé, na první pohled
zcela obyčejné. Vždyť i v tom nejmenším
klání se může splnit jezdci, trenérovi,
majiteli nebo chovateli životní sen.

EMOCE
Ze sportovních stránek či přenosů ty
záběry zcela jistě znáte, na jedné straně
nelíčená radost a na druhé slzy a zklamání. Ve světě dostihů se i tyto pocity střídají
velmi rychle. V jednom klání se nedaří, ale
za půl hodiny už jste na vlně euforie, protože s opomíjeným koněm se například
podařilo zvítězit. Mnohokrát stačí i to,
že s outsiderem dosáhnete na výsledek,
o kterém jste před startem ani nesnili. Naopak pokud sedláte favorita a ten skončí
v poli poražených, zklamání je o to větší.

Šampión jezdec roku 2016 na rovině - Jan Rája
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Pokud chcete být součástí úžasného divadla plného příběhů a emocí, vstupte na scénu!

MANMAT
www.manmat.cz

Koně v akci – na nohou mají výrobky MANMAT

®
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Itálie je častým cílem českých golfistů. Především oblíbená oblast Lago di Garda. Itálie ale
poskytuje více golfových příležitostí. Například v regionu Apulie (Puglia) na jihu Itálie.

Itálii

SLUNEČNÍ GOLF V JIŽNÍ
Natálie Redková,
www.cestujemezagolfem.cz

P

uglia je výborným místem,
kde můžete vychutnat kombinaci dobrého golfu, dobrého počasí, dobrého jídla a také
unikátních historických památek.
Prostě je to ta nejitalštější Itálie.

SAN DOMENICO GOLF
Báječný výhled na moře, blankytně
modré nebe – San Domenco Golf se
nachází několik metrů od adriatického
pobřeží. Hřiště bylo navrženo skupinou
European Golf Design, která vytvořila
mnoho dalších skvělých hřišť, například
Twenty Ten Golf Course v Celtic Manor
ve Walesu, Portmanrock v Irsku a PGA
Catalunya ve Španělsku. San Domenico
má par 72 a bylo vybudováno podle
nejvyšších standardů. Má všechny kvality linksových hřišť, je to vlastně takový
středomořský links. V každém případě
je zde vítr srovnatelný s větrem na skotských nebo irských hřištích. Míček běží
po dopadu na fervej další desítky metrů,
což je velice příjemné, pokud nedoběhne do vodní překážky, do bankru
nebo do četných „divokých“ květinových záhonů. Hřiště zdobí staleté
olivové stromy. Grýny jsou velké a velmi
kvalitní, odpovídají požadavkům USGA.
Netradičně jednou z nejtěžších jamek
na hřišti je první jamka, kdy musíte
trefit relativně úzkou fervej mezi dvěma
vodními překážkami. Pak je hřiště spíše
otevřené a velmi hratelné jak pro začátečníky, tak i pokročilé hráče. 18. jamka
na závěr je rovněž tak tou obtížnější.
Hřiště je součástí hotelového komplexu Borgo Egnazia. Nachází se
50 minut od letiště v Bari nebo
40 minut od letiště v Brindisi.
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ACAYA GOLF
AND COUNTRY CLUB
Toto hřiště poblíž starobylého města
Lecce je součástí resortu Hilton. Je
to kvalitní mistrovské hřiště. Pochází
z americké designérské dílny Hurdzan-Fry. Hřiště se nachází v překrásné krajině a je domovem mnoha
vodních ptáků. Zde také často fouká
od Jaderského moře, je nutné to brát
v úvahu a propočítávat trajektorie
letů míčků. Hřiště je dokonale udržované, má důmyslný až kaskádovitý systém jezer a potoků. Vodních
překážek je zde opravdu dost a mohou hru značně zkomplikovat.

ňující, a to 17. jamka, přehledný středně
dlouhý par 3, a 18. jamka, krásný pravý
kratší dogleg s mírně vyvýšeným grýnem.
Hřiště je velmi technické, ferveje spíše
užší, zvlněné, proplétají se mezi starověkým olivovým hájem, doplněným palmami a borovicemi. Každá jamka je jiná a má
svůj osobitý charakter. Vzniká dojem, jako
by bylo oseto deseti různými druhy trav,
takže hraje všemi odstíny zelené. Je to
poměrně kompaktní hřiště. Není dlouhé, ale není jednoduché. Na 10 jamkách
budete muset zvládnout vodní překážky.
Je to velmi přátelské, spíše klubové hřiště.

BARIALTO GOLF CLUB

DALŠÍ HŘIŠTĚ V REGIONU

Hřiště Barialto se nachází asi 20 minut
od hlavního města Apulie Bari v sousedství rezidenční zástavby. První dvě jamky
jsou rozehrávací a poslední dvě uklid-

Riva dei Tessali Resort, www.
rivadeitessali.com
Metaponto Golf Club, www.
metapontogolf.it
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Kde se ubytovat

BORGO EGNAZIA

JAK SE SEM DOSTANETE

Pokud se rozhodnete cestovat do Apulie, hotelový komplex Borgo Egnazia by
měl být vaší první volbou. Cesta z letiště
je velice jednoduchá. Na jih vede podél
moře dálnice. Odbočíte u města Fasano
a pojedete směrem k moři po SP4.
Najednou se uprostřed olivových
stromů objeví obrovský zámek. Chvíli
si budete myslet, že je to velmi zdařilá
rekonstrukce. Omyl. Je to naprosto
nová budova z roku 2010 postavená
ve zdejším stylu na návrh místního architekta Pina Brescii. Hotel patří rodině
Melpignano. Komplex je velmi rozsáhlý.
Kromě hlavní budovy La Corte zde najdete hotelové městečko il Borgo a také
komplex vil Le Ville. Vše je vybudováno
z místního bílého vápence. V hlavní
budově La Corte vás hned obklopí
atmosféra luxusu, klidu a výjimečnosti.
Je zde 63 pokojů různé velikosti včetně
luxusního apartmá s vlastním bazénem.
Hotel má vnitřní velký vyhřívaný bazén,
fitness centrum a Vair Spa – opravdový
chrám, kde pečují o vaše tělo a duši
pomocí naturopatie, aromaterapie,
Kneippovy vodoléčby, meditace Vipassana nebo léčby Avemmari. Procedury
se připravují na míru každému zájemci.
Hotelové městečko il Borgo je ideální
pro rodiny s dětmi. Je zde velký dětský

Možná vás to překvapí, ale do Bari
z Prahy můžete doletět za necelé
2 hodiny. Přímou linku provozuje
nízkonákladová maďarská letecká
společnost Wizzair. Byla založena
v roce 2003 a v současné době je
významným evropským dopravcem
s mnoha základnami napříč střední a východní Evropou a na letišti
Londýn-Luton. Letenky si můžete
objednat na www.wizzair.com.

koutek s dozorem s jídelnou a ložnicí
a venkovní hřiště. Vily můžete objednat
pro větší rodinu nebo skupinu. Do vily
si můžete objednat hospodyni, která se
vám bude starat o snídani apod. Hotel
má 2 soukromé pláže, několik skvělých
restaurací včetně rybí restaurace na pláži. Do skupiny hotelů Melpignano patří
také několik masserií, tj. farem-statků,
kde se můžete ubytovat v původních rekonstruovaných apulianských domcích,
jestliže dáváte přednost agroturistice.

Co vidět

ALBEROBELLO
Pokud chcete vidět něco opravdu
unikátního, nesmíte zapomenout
na návštěvu kouzelného městečka
Alberobello asi 30 minut od hotelu
Borgo Egnazia. Kruhové stavby
nazývané trulli jsou typické pro celou
oblast Apulie. Původně šlo o přístřešky
pastevců stavěné z plochých
kamenů kladených na sebe. Někde
však začaly sloužit jako standardní
rodinný dům. Nejvíce těchto domků
najdete právě ve městě Alberobello
– říká se, že je jich 1400. Od roku
1996 je Alberobello pod ochranou
UNESCO a směřují sem davy turistů.

Více na www.borgoegnazia.com.
Když se rozhodnete pro cestu do Apulie, určitě se nebudete nudit ani
minutu. Je zde vždy co dělat, na co se
těšit. A také na čem si pochutnat.

LECCE
Další perlou „podpatku“ italského
poloostrova je barokní metropole
Lecce. Baroko-rokokový styl je
pro toto město natolik přiznačný,
že se mu říká lecceské baroko.
Lecce se ovšem může pochlubit
i památkami mnohem staršího
data, jako je například římský
amfiteátr z 1.–2. století, a také
římské divadlo, ve kterém se
dosud konají kulturní akce.
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důvodů

PROČ SI
ZAHRÁT GOLF
V MARIÁNSKÝCH
LÁZNÍCH
Milan Veselý, foto: David Kurc, Václav Šiška

Ivan Lendl, člen Royal golf club Mariánské Lázně
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PŘÍRODA
Příroda je jedním z největších darů, které Mariánky dostaly do vínku. Město je
obklopeno nádhernými lesy a protkáno
parky, které mezi lety 1817 až 1823 založil geniální zahradník Václav Skalník.
S dalšími architekty pak využil mnoha
minerálních pramenů a vytvořil půvabné parkové město s řadou klasicistních
a empirových domů, altánů, pavilonů
a kolonád. Květena parků a okolí golfového hřiště má vysokou botanickou
hodnotu. Návštěvníci obdivují četné
stromy a keře vytvářející charakter hřiště. Město a okolí je součástí chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les, která je
považována za ostrov zeleně a klidu
v lázeňském geografickém trojúhelníku
Karlových Varů a Mariánských a Františkových Lázní. Čistý vzduch je balzámem očisťujícím tělo i duši lázeňských
hostů a golfistů, kteří k nám nalezli
cestu. Nejmocnější panovník své doby,
anglický král Eduard VII. (1841–1910),
který ve městě často pobýval a měl
zde letní rezidenci, se vyjádřil takto:
„Projel jsem celý svět, ale nikde v Evropě, Asii ani v Africe jsem neviděl tak
krásnou přírodu jako v Marienbadu.“

GOLFOVÉ HŘIŠTĚ
Golfové hřiště bylo vybudováno
za spolupráce skotského profesionála
Roberta Doiga z Musselburghu. Dne
21. srpna 1905 odpoledne za přítomnosti anglického krále Eduarda VII.,
opata tepelského kláštera Gilberta
Helmera, anglického vyslance ve Vídni
Sira Eduarda Goschena, amerického
vyslance ve Vídni Exc. Bellamy Storera,
starosty Mariánských Lázní dr. Dietla
a řady dalších velmi významných hostů
bylo hřiště slavnostně otevřeno. První
odpal na pokyn anglického krále provedl pan opat Helmer, který samozřejmě držel golfovou hůl v ruce poprvé
v životě. Marienbader Tagblatt uveřejnil již 11. srpna 1905 první komentář
k nové městské pozoruhodnosti:
„Klubovna golfového klubu na hřišti je dohotovena stavitelem panem
Ignácem Königem a prezentuje se
jako velmi pěkná a vyvolává vznešený
dojem. Golfovému sportu se začalo
již pilně holdovat a o celkové poloze
golfu je slyšet jen hlasy chvály. Budova
má nádhernou halu, po obou stranách
jsou garderoby pánské a dámské, dále
je v budově výborná kuchyně a vpravo
i vlevo toalety a nakonec i skladištní
prostory k umístění válce a žacích stro-
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jů. Hala je v barvě zelené, garderoby
v barvě modré a před halou se nachází
velmi krásná terasa. Bratři Thonetové
dodali zahradní nábytek za polovinu
ceny a toalety dodala firma Guttman.“
Naše hřiště bylo ihned navštěvováno řadou mimořádně významných
hostů, mezi něž patřili králové Španělska a Švédska, indický mahárádža,
finančník Morgan, olejářský magnát
Gulbenkian, řada velkoprůmyslníků,
umělců a aristokratů z celého světa,
včetně hostů z Japonska a Egypta.

ROYAL CLUB
Golf Club Mariánské Lázně byl založen
spolu s otevřením hřiště v roce 1905
a ihned se stal předmětem velkého zájmu zájemců o golf. V držení klubu jsou
dosud původní Stanovy z roku 1905,
z nichž vyplývá, že patronem klubu se
stal anglický král Eduard VII. a v čele
klubu byli nejen vyslanci Británie a USA,
ale i mariánskolázeňský starosta.
V roce 2003 udělila anglická královna Alžběta II. golfovému klubu
titul „Royal“ a náš klub se tak zařadil
do rodiny významných golfových
klubů, kterým od roku 1744 udělila
britská královská rodina tento titul.
Těchto klubů je v současné době
64. O dva roky později, v roce oslav
stého výročí založení klub nadšeně
přivítal Jeho královskou Výsost prince Eduarda, hraběte z Wessexu.

LÁZNĚ A BYDLENÍ
Lázně a bydlení, to jsou slova, která
k sobě hezky ladí. Jako ve slavné písni
The Beatles – Michelle „these are
words that go together well“. Už slovo
lázně je magické a naznačuje absolutní uvolnění, něco očistného a krásného. Bydlení je pak synonymem
domova, útulnosti a zázemí. Kdo bydlí
a má lázeň, je obecně šťastným jedincem. Autor těchto úvah před několika
lety diskutoval se slavným golfovým
architektem Peterem Harradinem
na téma golf a lázně. Peter, jeden
z největších znalců golfu, prohlásil:
„Je to jasné, nejprve na golfovém
hřišti naše hráče mírně zmrzačíme
a pak je krásně vyléčíme v lázních.“
Je to silná nadsázka, ale ty lázně
perfektně fungují. Zkuste to v Mariánkách. Stále více našich členů si kupuje
byty nebo domy v Mariánských
Lázních, prostě bez nás nemohou
žít. Ano, správně, buďte vítáni v krá-
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lovském klubu a nejkrásnějším městě
na naší zelené a modré planetě.

NOBLESA
Noblesa je nám do vínku dána naším
patronem Eduardem VII. V klubovně visí
portréty krále a královny. Není to žádná
nadsázka nebo stylizace, ale skutečný
stav věcí. Noblesa za komunistického
režimu zcela zanikla. Tento pojem byl
nahrazen třídním bojem, proletariátem
a stranickým zájmem, bohužel někdy
až dodneška! Naší noblesou je Britská
Noblesa – Noblesa velkých osobností, které naším klubem prošly a které
budeme muset stále více připomínat.
Noblesa vyjadřuje jemnost a ušlechtilost, něco jako gentlemanství. Pro golfistu je noblesní člověk gentlemanem.
Naším nejvyšším cílem je spojování
královského klubu s noblesou. Je to ale
mimo území Británie velmi těžký úkol.

KLUBOVNA
Nakonec po odehrání všech osmnácti
jamek vstoupíme do historické klubovny. Budova klubovny je opravdu
z roku 1905. Byla mnohokrát přestavována, ale její základní koncepce
a vnější podoba zůstala tak, jak můžeme klubovnu vidět na fotografiích
ze srpna 1905. Když v současné době
sedíme u krbu v klubovně a pohlížíme
na portrét našeho Head-Pro Arthura
Leese z 30. let minulého století, není
možné si nevzpomenout na jeho slova:
„Léta strávená v Marienbadu byla ta
nejkrásnější, která jsem v životě prožil.“
Pro každý golfový klub, který má velké
ambice a chce se zařadit do rodiny
těch nejlepších, je velmi významná
gastronomie. Golfisté se chtějí před
hrou i po hře dobře najíst a vychutnat
i skleničku vína, popřípadě v chladném počasí whisky, která k naší
skotské hře neodmyslitelně patří.
Proto je také na našem baru umístěna skotská moudrost, kterou si ale již
přijeďte přečíst a vychutnat sami.
Vítejte v Mariánských Lázních!
Mariánské Lázně č. p. 582
353 01 Mariánské Lázně
Česká Republika
www.golfml.cz
E-mail: recepce@golfml.cz
Tel.: +420 354 624 300
Tel.: +420 354 604 300
Tel.: +420 723 474 719
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VÍCE NEŽ JEN SPA HOTEL
•

•

•

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

•

•

•

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

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

Michala
Horáčka
Jitka Tesárková, foto: www.michalhoracek.cz

V čem se lišíte od svého
image pro veřejnost?
Nemám jednu veřejnou, mediální
image. Je jich mnoho a liší se hlavně podle toho, kdo určité médium
vlastní a jaké má záměry. Takže jednou
jsem citlivý básník a jindy nekompromisní podnikatel, umělecký tvůrce
i kýčař, nepraktický snílek i člověk,
který neochvějně jde za uskutečňováním svých pečlivě připravených
plánů. Možná z toho mám od každého něco, ale tak plasticky to nikdo
nepodává. Takže od toho veřejného image se jako skutečný člověk
nejspíš liším víceméně ve všem.

Existuje nějaký společenský zvyk, kterému se absolutně nehodláte podřídit?
Vcelku se společenským zvykům
podřizuji rád. Tahle vesměs nepsaná
pravidla jsou totiž důležitá, pomáhají
nám vycházet spolu co možná nejlépe.
Na některá bych ovšem sotva přistoupil – třeba na nutnost vyslechnout
příkaz „Do dna!“, jestliže se mi alkohol pít nechce, což je hodně často.
Když otevřete noviny, kterou
rubriku si přečtete nejdřív?
Vždycky mířím na názorové stránky. Už
proto, že zrovna tohle jsem vyučoval
jak na UK, tak na Masarykově univerzitě.
Za ta léta mám své oblíbené autory,
třeba Jindřicha Šídla, Petra Honzejka,
Martina Švehlu a ještě řadu dalších.
Měl jste někdy pocit, že jste si
měl vybrat jiné povolání?

Ne. Už proto, že jsem skutečné
povolání v konvenčním smyslu slova vlastně nikdy neměl. Respektive
dělal jsem různé věci, jednu přes
druhou – podle toho, co mě právě
těšilo. Co člověka nejvíc těší, to se mu
vesměs i nejvíc vede, a proto nemám
důvod se téhle strategie vzdávat.

Když jste začínal svoji kariéru,
co vám připadalo nejobtížnější?
Kariéru v čem? Jestli v psaní pro noviny,
tak nejtěžší bylo zvládnout angličtinu
– na začátku jsem doma publikovat
nemohl, takže jsem své články posílal
do Anglie, Austrálie a USA. Jestli kariéru
v podnikání, tak tam se mi jevilo obtížné skoro všechno, co mělo nějakou
spojitost s účetními pravidly a často se
měnícími zákonnými normami. Snažil
jsem se, ale na šampionát v podvojném
účetnictví bych se určitě nepřihlásil. Co se týká psaní písňových textů,
tam mi to obtížné připadá pokaždé,
když sedám s tužkou v ruce nad čistý
papír a pokouším se vytvořit z něčeho něco. Většinou se mi to nepovede
a výsledek hodím do koše. Tím spíš
mě těší, že někdy to dokončím a později na tom základě vznikne píseň.
V jaké oblasti navazujete
kontakt s lidmi nejobtížněji?
V oblasti velkolomu Bílina. Člověk tam musí nosit sluchátka.
Co je pro vás naprostý luxus?
Valnou část života jsem snil o tom,
že zbohatnu, a pak nebudu muset

KDO JE
MICHAL HORÁČEK?
Kdyby to neznělo trochu jako klišé,
nejlépe by ho asi charakterizoval
výraz „renesanční člověk“… charismatický, vzdělaný, vtipný i vzbuzující respekt. Pokud se nedržíte
meritu projednávané věci, neváhá
významně pohlédnout na hodinky.
Obecně je o něm známo, že pohádkově zbohatl jako sázkař a bookmaker na „koníčcích“. Méně už se ví, že
o koních a dostizích napsal krásné
knihy na základě hlubokých a odborných znalostí. Je filozof, hráč a věčný
student, spisovatel, básník a publicista,
ale především svobodomyslný člověk.
Nechci tu uvádět jeho životopis, ten
si každý může přečíst na internetu,
ale v odpovědích na mých pár otázek
poodhalil některé své soukromé
názory a životní postoje, za kterými
si vždy stál a stojí. Nejsou to postoje
potenciálního budoucího prezidenta
ani představitele jedné z mnoha jeho
profesí, ale člověka Michala Horáčka…
Děkuji za odpovědi i za vstřícnost.
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vstávat na budík. Vzmohl jsem se sice,
ale na budík pořád vstávám den co
den. Luxusem by proto bylo spát tak
dlouho, dokud se sám neprobudím.
Co vás napadne, když se díváte
na svoji fotografii v tisku?
Nic. Zásadně se na ty fotky nedívám.
Ani na televizní pořady, kde se vyskytuju. Na premiéře filmu Anděl Páně II
jsem se musel koukat až do konce, takže jsem se tam zahlédl jako archanděl
Michael komplet i s křídly, a řeknu vám,
není to něco, co bych si chtěl zopakovat, i když ten film je jinak hezkej.
Při jakých příležitostech
se nejlépe pobavíte?
Při nečekaných. Vzhledem k tomu,
že v životě je do značné míry nečekané skoro všechno, bavím se dost.
V co byste rád věřil, ačkoliv
víte, že to není pravda?
Jestliže v něco věřím, tak vždycky zároveň i v to, že je to pravdivé. Víra v něco, o čem víme, že se
na pravdě nezakládá, není víra.
Jaký druh lidí si vybíráte
za své přátele?
Chytré. A pokud možno spolehlivé. První kvalitu jim mohu
splácet jen v omezené míře, ale
vůči svým přátelům, a konečně
ke komukoli, jsem spolehlivý.
Co byste rád dělal, až vám
bude sedmdesát pět (a více…),
na co se budete těšit a na co
nejraději vzpomínat?
Rád bych spal v domě prostém budíků
a těšil se z toho, že mohu spát po libosti dlouho. Vzpomínal bych na ta
léta, kdy jsem žil v područí budíku
a říkal si, jakej mám teď slastnej život.
K tomu ovšem sotva dojde, pořád
budu plnit úkoly, které jsem si vytyčil.
A mám jich zatím zhruba na 500 let.
Kdo na vás ze všech lidí, s kterými
jste se setkal, nejvíce zapůsobil?
Petr Hapka, Kurt Vonnegut… a v nedávné době pater Josef Suchár, který
v Orlických horách přivedl k novému
životu vesničku Neratov a obnovil v ní
i skvostný Aliprandiho kostel, jemuž
dal skleněnou střechu. Inspiroval pro
vytyčený úkol spoustu skvělých lidí,
a tak jsem si jeho jméno zapsal jako
první do notýsku, kde shromažďu-
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ji české osobnosti, které musejí být
vyznamenány ve Vladislavském sále.
S kým byste si rád vyměnil
místo na jeden den?
S nikým. Vedu ten nejplnější a nejhezčí život, jaký si umím představit.
Proti jaké otázce byste v interview
nejvíce protestoval?
Proti žádné. Klade ji někdo jiný,
a na mně je jen to, abych odpovídal. Ostatně, z mého hlediska nejsou
blbé otázky, jen blbé odpovědi.

Chanov

Co byste vložil do nezničitelné
schránky pro další pokolení?
Budík. Doufal bych přitom, že
nikdy nepochopí, na co to je
a jak nás to mistrovalo.
Čemu jste v mládí věřil
a dnes už nevěříte?
Pořád věřím všemu, čemu jsem věřil
v mládí. I na Ježíška věřím. Jestli se zrovna v tomhle něco změnilo,
tak jen to, že věřím víc než tehdy.

Nový Bor

Jak reagujete na to, že ženy nosí
čím dál více kalhoty místo šatů?
Nijak. Měl bych?
Existuje nějaká fiktivní postava,
se kterou se cítíte spřízněn?
Velryba Moby Dick.

Roudnice nad Labem

Dokončete větu:
Kdybych měl čas, tak bych
… měl jistotu, že o mou práci a nápady nikdo pořádně nestojí.
Jediná věc, kterou vím jistě je,
… že kromě smrti není jistého nic.

Hlučín

Pokud je něco, co nesnáším, tak to je
… (krom budíku) pozdrav čauky!
Kdybych měl vše, co se
dá koupit za peníze,
… byl bych hodně nešťastný.
Kterým směrem byste se nejraději
vydal za odpočinkem, sportem či
relaxací (s rodinou, sám, s přáteli…)?
Znovu bych navštívil Neratov, Vlčnov,
Telč a Bagan v Myanmaru. S rodinou.
Existuje na světě místo, které toužíte
poznat, a doposud jste to nestihl?
Ne.

Neratov
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Dům

BRATŘÍ ČAPKŮ OBNOVEN
Dana Mojžíšová, foto: autorka a Štěpán Heger, www.pen.cz, www.dumbratricapku.cz

Kdo v uplynulých patnácti letech navštívil
Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle,
jeden z mnoha památkově chráněných
objektů v Pardubickém kraji, nemohl
přehlédnout jeho neutěšený stav, ani vzhled
zahrady a přilehlého lesa. Ve srovnání
s jinými památkami není historie domu
dlouhá (stavba započala těsně před druhou
světovou válkou po kongresu Mezinárodního
PEN klubu v Praze), přesto se na jeho
stavu podepsal zub času, nedostatek peněz
na údržbu a do značné míry i laxní
přístup těch, jimž byla péče o provoz
domu po roce 1992 svěřena. Chátrající
budova musela být nakonec uzavřena,
a protože stojí stranou obce, mnohé její
zařízení odnesli nebo odvezli zloději.
46
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P

o několika letech máme dobrou zprávu nejen pro obec
Budislav, ale i pro všechny příznivce PEN klubu, literatury a také obdivovatele nádherného kraje v okolí Litomyšle. Dům bratří Čapků, postavený v roce 1938 z podnětu
Karla Čapka a podle projektu architekta Stanislava Tobka,
žáka Josefa Gočára, prošel náročnou tříletou rekonstrukcí
a koncem roku 2016 také úspěšnou kolaudací. Když nyní bilancujeme uplynulá tři léta usilovného snažení o obnovu této
stavby, jež je od roku 2000 na seznamu kulturních památek,
můžeme roky 2015 a 2016 označit za šťastné především díky
vstřícnosti a finanční pomoci Pardubického kraje a odboru investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury ČR.

Ve spolupráci s památkáři, architekty, představiteli příslušných
státních institucí a místními firmami mohl Český PEN klub jako
vlastník objektu zahájit z iniciativy předsedy Jiřího Dědečka sérii
záchranných prací, které vedly ke komplexní obnově Domu
bratří Čapků v Budislavi. Na jaře 2017 je konečně připraven přivítat první návštěvníky k tvůrčím i rekreačním pobytům, jak bylo
i Čapkovým úmyslem. Od letošního roku zde uvidí expozici
věnovanou dílu bratří Čapků, další výstavu o historii a obnově
kulturní památky v ekologickém vzdělávacím centru, jež je
od roku 2015 součástí areálu a vhodným místem k přednáškám,
autorským čtením, jednáním, výstavám či malým koncertům.
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Rekonstrukce domu byla náročná
a zdlouhavá. Střechou zatékalo, sklepení bylo plné vody, dřevěné konstrukce
vykazovaly statické poruchy, interiér
byl významně poškozen vlhkostí. Při
opravě teras se odhalily uhnilé části
trámoví, stejně i při opravách balkonů.
Ukázala se potřeba odstranit původní
opláštění i se sypkou izolací pod ním
a nahradit ji izolací moderní a novými
modřínovými obklady. Na záchranu některých částí domu, například
obou bočních teras, dostal PEN klub
pouze malý příspěvek od ministerstva kultury, o celkové obnově domu
a potřebném objemu peněz si v roce
2014 mohl nechat jenom zdát.
Od složitých jednání a konzultací s pracovníky Památkového ústavu o stavebních úpravách a povinnostech, vyplývajících z vlastnictví kulturní památky,
či náležitostech úřední agendy jsme se
postupně propracovali až k dotačním
programům a naše žádost uspěla. Díky
vstřícnosti hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického a souhlasu zastupitelů mohla být v roce 2015 uskutečněna první etapa obnovy, v roce 2016
následovala druhá, výrazně posílená
pětiapůlmilionovou dotací z OIVZ Ministerstva kultury ČR. Kompletní obnova
byla v prosinci úspěšně dokončena.
Hlavní důraz při opravách byl kladen
na použití materiálů a stavebních postupů, které by co nejvíc respektovaly
původní stavbu. Díky citlivému přístupu
architektů a realizační firmy se podařilo zachovat Domu bratří Čapků jeho
původní ráz. Stavební práce zahrnovaly
v počátku rekonstrukce především náročné hydroizolační práce po celém obvodu
objektu, kompletní rekonstrukci pískovcového plotu na severní straně pozemku,
který je součástí památky, výměnu splaškové a dešťové kanalizace, vodovodních
a elektrických rozvodů, vytápění včetně
renovace litinových radiátorů a také
celkovou rekonstrukci interiérů. Spolu
s pískovcem je určujícím konstrukčním
materiálem stavby dřevo. Dřevěné podlahy, stropy ze smrkových palubek, nábytek
v pokojích, v kuchyni i společenské místnosti dělají s doplňky interiéru prostory
domu útulnější. Pro památkáře a architekty bylo použití přírodních materiálů
nesmírně důležité, proto kromě masivního dřeva trvali například na obnažení původního pískovcového zdiva, které bylo
na některých místech necitlivě překryto.

Ekologické vzdělávací centrum, postavené v r. 2015, stojí v sousedství Domu bratří Čapků

Interiér vzdělávacího centra

Ve společenských prostorách domu bylo obnoveno původní pískovcové zdivo
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Celkovou přestavbou prošlo veškeré sociální
zázemí v obou nadzemních podlažích budovy a v přízemí domu se sklepem a původním
bytem správce. V pravém křídle budovy tak
vznikly dva nové apartmány, recepce a technické zázemí objektu. Zvětšila se celková užitková
plocha přízemí a vedle společenské místnosti
vznikl i kvalitní obytný prostor s vytápěním
v podlaze. Všechny použité moderní technologie jsou v souladu se soudobými technickými podmínkami při revitalizaci památkově
chráněného objektu, umožňují návštěvníkům
vnímat charakter původní stavby a zároveň
využívat veškeré pohodlí standardní výbavy.
Hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického obnova Domu bratří Čapků
velmi těší

Pohled na Dům bratří Čapků od jižního svahu

Součástí pozemku je také les, kudy protéká říčka Desná
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Při opravách oken a demontáži části palubkového obložení v roce 2016 bylo zjištěno,
že nosná konstrukce a tepelná izolace na severní, jižní a východní straně byla kompletně
nasycena vlhkostí, neboť objekt nebyl dlouhodobě, zejména v zimních měsících využíván, vlhkost tak vytvořila ideální prostředí pro
vznik plísní a dalších faktorů, jež negativně
ovlivnily stávající nosnou hrázděnou konstrukci budovy. Také původní balkony a jejich
nosníky (krakorce) vyžadovaly rozsáhlejší
opravy, než jak se na základě původních sond
předpokládalo. Nyní má dům zcela nové
balkony, celý je nově obložen proti povětrnostním vlivům modřínovými palubkami,
jejichž odolnost zesílí speciální nátěr. Změnilo
se i bezprostřední okolí domu s travnatými
plochami, chodníky a parkovacími místy.
Náklady na obnovu Domu bratří Čapků dosáhly od roku 2014 téměř deseti milionů korun.
Ministerstvo kultury přispělo částkou 5,6 mil.
Kč, Pardubický kraj 2,05 mil. Kč, další finanční
prostředky získal Český PEN klub díky svému
generálnímu partnerovi ICZ, mnoha sponzorům a individuálním dárcům. Osud žádné
z ohrožených památek, tedy ani Domu bratří
Čapků v Budislavi, nestojí však pouze na finančních prostředcích nebo odhodlání vlastníka
ji zachránit. Pro Český PEN klub byla stěžejní
vstřícnost všech příslušných institucí a úřadů,
architektů Jiřího Mojžíše a Lenky Kvasničkové,
při vlastní obnově pak perfektní práce Jaroslava Souška a Štěpána Hegera z dodavatelské
firmy Arbor Group, odborná inženýrská činnost
Stanislava Ferkla a profesionální přístup všech
řemeslníků, kteří zde více než dva roky pracovali
často i mimo své povinnosti a ve svém volném
čase, navzdory rozličným nepřízním, mezi nimiž
bylo nejenom počasí. Od počátku jsme si však
byli vědomi společného cíle, jímž je v prvé řadě
záchrana památky, péče o ni a její optimální
využití v příštích letech. Děkujeme všem, kdo
v úspěch našeho snažení věřili, povzbuzovali
nás, či dokonce finančně přispěli. Na shledanou
v Domě bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle!

KONKURUJÍ SI NYNÍ
AUTOMOBILKY
NEBO IT SPECIALISTÉ
Z TECHNOLOGICKÝCH FIREM?
Automobilový svět se dostal
na křižovatku, na které
musí vyřešit, jaký směr
a cestu si vybere. Podmínkou
však je, že pro každou
z nich musí nabídnout
svým zákazníkům
bezpečnou a ekologickou
mobilitu. Jak pro vůz
s řidičem, tak i bez něho.

M

ekkou automobilů se v letošním
roce stal výroční 50. veletrh
spotřební elektroniky Consumer Electronics Show (CES) uprostřed
Nevadské pouště. Elektronika začíná
být opravdu všudepřítomná a trendem
pro vše je být SMART. Znáte ty chytré
plyšáky svých dětí nebo vnoučat, ne?
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Letos se na CES protlačily do čela pelotonu superchytrých mobilů a televizorů
s organickými displeji trochu plánovaně
studie autonomních automobilů. Návštěvníci si připadali jako na regulérním
autosalonu. Asi jste zaregistrovali problémy pořadatelů těch automobilových
výstav v Detroitu, Paříži či Frankfurtu.
Na těchto autosalonech začínají velké
značky absentovat (Ford, Volvo, Suzuki,
Bentley či Lamborghini). Zde na CES
2017 nechyběl nikdo z velkých hráčů.
Je zajímavé, jak se mění i struktura
zákazníků. Není zájem o výkon motoru,
ženám asi stále bude záležet na barvě, ale hlavními tématy jsou palubní
elektronika a konektivita – propojení
všeho se vším. Auto se začíná kamarádit se smart mobilem. Již je schopno
komunikovat, chránit, bavit i pomáhat.
Začíná být partnerem, ve spotřebním
žargonu jde o nový pojem – internet

Fiat / Chrysler´s
Portal koncept

Jaroslav Švehla,
Mobility Club

věcí (IoT – Internet of Things). K TV,
ledničkám, mobilům, hodinkám atd.,
tedy věcem běžné denní spotřeby, se
řadí i auto. Je již také připojeno k internetu a schopno komunikace. I dnešním
autům to trochu trvalo – skoro šest let.
Za tu dobu si osvojilo technologie, které
známe již od roku 2011. Nemají to tak
jednoduché jako mobily. Jsou složitější, ale i u nich se perioda integrace
do systémů vozů zkracuje. V nových
autech bude 1000 čipů, které zpracují
cca 25 GB dat za hodinu. Odpovídá to
výkonu cca 20 osobních počítačů. S tím
však souvisí spotřeba elektrické energie
a nároky na rozvodné kabely. Cestou
je bezdrátová komunikace a využívání cloudových úložišť mimo auto.
Auta budou komunikovat mezi
sebou a okolní infrastrukturou (semafory, parkovacími místy, dobíjecími stanicemi a servisy).

Autonomní bus
Novya Arma – France

Tuto komunikaci
je ale možno
napadnout virem
či hackerem.
A v tomto
případě začíná jít
i o život posádky.
Samořiditelné auto je již realitou dneška. Technicky to již není problém. Umí
jej sestrojit každá velká značka. Právě
při návštěvě naší vlády ve Škodě Auto
v 7. týdnu letošního roku model Škoda
Superb ve verzi Oskar zcela sám zaparkoval před jejími členy. Jinak umí převzít
řízení, udržet auto v jízdním pruhu,
zatočit a v případě krizové situace i samo
zastavit. Že to neumí na delší vzdálenost,
je jen softwarové omezení. Nesmíme
ale zapomenout na „naše“ česká specifika. A to jsou i takové „prkotiny“, jako
aby byly na silnici nastříkány bílé pruhy,
které by asistenta jízdy v pruzích vedly.
Technika není hlavním limitem. Le-

gislativa a odpovědnost za řízení, to
začíná být tím oříškem. „Řidič“ nebo
výrobce vozu – kdo bude mít odpovědnost za případnou nehodu?
Také názory, že z aut zmizí volant, se
ukazují jako liché. Pouze on umožní
řidičům plně ovládat vozidlo v krizové
situaci a v oblastech, kde z bezpečnostních důvodů fungují rušičky. Situace
opravdu samořiditelného vozu je skutečně vzdálenější, než jak je současná
situace médii předkládána. Dnes je
opravdu trendy konektivita – ta zažívá obrovský boom. Nastupující mladá
generace, a tím myslím i pro prarodiče
jejich vnoučata, je v krátkém čase po narození intuitivně schopna zvládnout
i jednoduché kroky na smart mobilu. To
jsou trendy, které dlouhodobě plánující automobilky nemohou ignorovat.
Podívejme se do země, kde nyní vyhrál
D. Trump a náš krajan v minulém století
zahájil rozvoj rychlého občerstvení. To
se i počátkem 90. let začalo rozšiřovat v Česku. Takže co nás asi čeká
v počátečních letech 21. století?

Dnes průměrný Američan svírá v ruce
cca 4,5 hod. denně svůj mobil. Evropan od roku 2011 do 2013 držení
svého mobilu prodloužil na více než
3 hodiny. Myslím si, že loni Američana dostihl… A teď užití – telefonoval pouze ¼ této doby! A zase
– průměrný dvacetiletý člověk má
přístup ke třem milionům aplikací a svůj statut na sociálních sítích
sděluje více než pětistovce „přátel“.
S odkazem na sociální sítě asi chápeme
obří motivaci celého oboru Automotive
oslovit odhadem 6,2 miliardy obyvatel
Země, kteří nevlastní řidičský průkaz.
V současné době jsou pro automobilky
nezajímaví. S autonomními auty se jim
lze dostat do peněženky velice dobře.
Navíc jde o dobře zajištěnou generaci Y, která auto nebere jako symbol
společenského statutu. Chce dostat
prostor, jaký zná z domova nebo práce.
Tedy plný elektroniky a „user friendly“
atmosféru. Zde se na sociálních sítích
může potkat s kýmkoliv, aniž by bylo
třeba za ním fyzicky cestovat a jezdit
šílenou a ještě nebezpečnou rychlostí.
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Testovací tunel AV – přerušení dat. přenosu

Ono to vlastně s automatickými vozy ani
nepůjde. S ohledem na bezpečnost budou
jezdit spíše obezřetně než dynamicky. To
ale hraje do karet výrobcům elektrických
vozidel. Dojezd se samozřejmě zvýší. Navíc
to citelně postihne nezávislé servisy – auta,
na kterých bude stoprocentně záviset lidský
život, nemůže přece opravovat každý. Další
potřeby budou ale od elektroniky. Vývojové
cykly budou trvat 3 až 4 měsíce. To se týká
i výrobců smartphonů. Obyčejný mobil pro
autonomní auta nebude žádným partnerem…
Rozvážně provozovaná autonomní auta
budou mít technickou životnost dvojnásobně
delší než současná. Palubní software je velmi
snadné průběžně modifikovat a vylepšovat.
Může se stát, že budou po celý „svůj“ život
mít jednoho majitele (automobilku?) a v něm
se budou střídat pouze provozovatelé.
Vezmou lidem práci? Taxikářům a řidičům užitkových vozidel částečně ano.
Na druhou stranu se ale počítá s tím,
že hlavně z druhé skupiny se stanou
manažeři přepravy, kteří jakmile pustí volant, chopí se notebooku a začnou
řešit fakturaci, termíny, reklamace atd.

Simulace – AV a chodec

Yamaha – roboti testují

BMWi – Holoactive Touch – system
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To znamená, že
budou muset mít
vyšší kvalifikaci.
U běžných
motoristů to
bude příjemnější.
Přibude jim
mnoho hodin každý
den.
Autonomní auta budou již z principu on-line a také otevřená vůči informačním tokům kontrolovaným politiky
nebo bezpečnostními složkami. Díky
tomu bude možné s nimi žádoucím
způsobem manipulovat, případně jejich pohyb alespoň monitorovat.
Přesto si ale musíme všichni současní řidiči
uvědomit, že jejich příchod je nezvratitelný.
Lidstvo chce být líné a má schopnosti jít
tomu naproti. Kdo bude mít problémy? Asi
silničáři. Automaty přece chtějí čisté silnice
s dobře viditelným označením. Kdo bude
ale vydělávat, to budou myčky. Autonomní auta přece musí mít čisté vstupy…
Prameny: FORBES, Newsweek,
AutoTip, CES – Las Vegas

Koně
JAKO ŠPERK
Jaroslav Lacina
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Toto přirovnání se dá
použít pouze ve vztahu
k jednomu koňskému
plemeni – arabskému
plnokrevníkovi. Ten je
považován za nejstarší
a nejčistší plemeno koní
na světě. Prvopočátek jeho
chovu sahá až do roku
2500 př. n. l. a je opředen
mnoha bájemi a mýty.

D

íky fanatické víře beduínských
kmenů v čistotu tohoto plemene
koní zůstal arabský plnokrevník uchován v jeho původní podobě
a s jeho unikátními schopnostmi,
mezi které patří vytrvalost, nenáročnost a životnost, až do dnešní doby.
Stal se dokonce i zakladatelem chovu
anglického plnokrevníka, který dnes
dominuje na dostihových dráhách.
Další charakteristickou vlastností
plnokrevného araba je především
jeho unikátní vzhled a stavba těla.
Oproti ostatním plemenům má méně
o dva obratle bederní a dva ocasní
a také méně o dva páry žeber. Díky
této konstituci má tělo čtvercového
rámce, které mu umožňuje vynikající
obratnost a rovnováhu. Taktéž pohyb
arabských koní je naprosto uchvacující a mnozí jej nazývají ,,plavný“,
protože kůň se vznáší všemi nohami
nad zemí. Typická je pro tyto koně
i tzv. štičí hlava. Ta je uprostřed mírně
prolomena a zvýrazňuje velmi bystré oko. Hlava pak plynule přechází
v ladný krk. Tento úhel nasazení hlavy
na krk se nazývá „mitbah“ a naleznete jej opět jen u plnokrevných
arabů. Dalším jejich rysem jsou velmi
pevné končetiny s tvrdými kopyty. Díky všem těmto vlastnostem
je arabský plnokrevník považován
za nejkrásnějšího koně na světě.
Z těchto důvodů pak toto plemeno
koní zdobí nejen stáje všech arabských
šejků, princů, králů či emírů, ale chová
se také na všech kontinentech světa.
Kvalita a přednosti jednotlivců se měří
na speciálních přehlídkách arabských
plnokrevníků, kde se koně posuzují
v různých věkových kategoriích na základě exteriéru a mechaniky pohybu.

Právě takovouto prestižní přehlídku
mohou milovníci koní v České republice vždy zhlédnout o prvním zářijovém
víkendu v Praze (letos to bude 2.–3.
září). Během jednoho víkendu vždy
probíhá národní šampionát a také
mezinárodní šampionát zvaný Prague
Intercup. Koně na těchto přehlídkách
vždy hodnotí porota složená z mezinárodních odborníků. Předchozích
ročníků tohoto šampionátu v Praze
se každoročně účastnilo více než 80
koní z celé Evropy a také ze Spojených
arabských emirátů (Dubai Arabian Stud
– stáje šejka Mohammeda Bin Rashid Al
Maktouma, viceprezidenta a předsedy
vlády SAE a vládce Dubaje), Saúdské
Arábie (Al Khalediah Farm – stáje Jeho
výsosti Prince Khaleda Bin Sultan Bin
Abdul Azize Al Sauda) a Kataru (Al
Shaqab Stud – stáje emíra Kataru).
Akce samotná je velice atraktivní i pro
běžné návštěvníky. To dokazuje účast
i několika velvyslanců zahraničních
zemí na posledních ročnících v Praze (Saúdská Arábie, Maroko, Egypt,
Kuwajt). Navíc byly předchozí ročníky

tohoto šampionátu osobně navštíveny i ministrem zemědělství ČR a také
ministrem financí A. Babišem, který akci
ocenil vysokou kvalitou. V letošním
roce organizátoři opět osobně přivítají
Její královskou výsost princeznu Aliu Al
Hussein Al Saleh z Jordánska (prvorozená dcera zesnulého krále Husseina),
která v Praze hodnotila již několikrát.
Prahu si také velmi oblíbili manželé S. a Ch. Wattsovi (Charlie Watts
je bubeníkem Rolling Stones), kteří
toto plemeno koní chovají po dlouhá léta a kteří se osobně účastnili
posledních dvou ročníků nejen jako
diváci, ale především jako soutěžící.
V případě, že se rozhodnete tento
ojedinělý šampionát navštívit, budete moci zhlédnout nejen překrásné
koně, ale také bohatý doprovodný
program doplněný prezentacemi
českého umu a také prezentacemi
sponzorů a partnerů akce. Náš časopis je jedním z dlouholetých partnerů
těchto šampionátů, a proto veškeré
informace o letošním ročníku naleznete v našem on-line magazínu.
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Kalendář
PIRELLI
2017

ŽENSKÁ KRÁSA
TENTOKRÁT
V PŘIROZENÉM
HÁVU
Tomáš Čanda, www.pirelli.cz

Na fotografiích:
Julianne Moorová,
Anastasia Ignatová a Peter Lindbergh,
Uma Thurmanová,
Penelope Cruzová.
Kalendář Pirelli 2017 v České republice odhalila Daniela Šinkorová
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Autorem kalendáře
je Peter Lindbergh.
Tento známý německý fotograf
nepracoval pro Pirelli poprvé,
je podepsán i pod ročníky 1996 a 2002.

V Paříži
byl kalendář
PIRELLI
pro rok 2017
představen
20. listopadu
2016.

N

ení nejmenších pochyb o tom,
že kalendář Pirelli lze zařadit
mezi fenomény uměleckého a kulturního světa. Neexistuje
slavnější a prestižnější kalendář.

Historie kalendáře se začala psát už
v roce 1964 a od prvního vydání šlo
o jistou oslavu ženské krásy. To, co dělá
tento kalendář tak atraktivním a originálním, je skutečnost, že každý ročník nese
specifický rukopis svého autora sledujícího vybrané téma a fotky vznikají v různých koutech světa. Pokud vezmeme
v úvahu přestávky ve vydáních, kalendář
PIRELLI letos vychází po čtyřicáté čtvrté.
Peter Lindbergh zvolil název kalendáře „citový“, aby mohl zdůraznit, jak
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vznikl nápad stojící za kalendářem,
jenž je tvořen nejen dokonalými těly,
ale také citlivostí, emocemi, obnažením duší modelek, které se stanou spíše nahými než svlečenými.
Fotograf vysvětluje základní téma
kalendáře PIRELLI 2017: „V době, kdy
jsou ženy v médiích a kdekoliv jinde
představovány jako ztělesnění dokonalosti a mládí, si myslím, že je velmi
důležité připomenout všem, že existuje
jiná krása, skutečnější a věrnější, krása
nezmanipulovaná komerčními nebo
jinými zájmy a krása, která mluví o individualitě, odvaze být sama sebou
a mít svou vlastní soukromou citlivost.“
Aby Lindbergh ztvárnil svou představu
o přirozené kráse a ženskosti, fotografoval 14 světově proslulých hereček. Jsou
jimi Jessica Chastainová, Penelope Cruzová, Nicole Kidmanová, Rooney Mara,
Helen Mirrenová, Julianne Moorová,
Lupita Nyong’o, Charlotte Ramplingová,
Lea Seydouxová, Uma Thurmanová, Alicia Vikanderová, Kate Winsletová, Robin
Wrichtová a Zhang Ziyi. Ale také k nim
připojil Anastasii Ignatovou, profesorku
politické teorie na MGIMO – Moskevské
státní univerzitě mezinárodních vztahů.
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Tyto volby opět odhalily Lindberghovu lásku k filmu, díky níž se Cité du
CINÉMA v Saint Denis, jedno z nejvýznamnějších evropských studií, stalo
přirozeným prostředím tradičního galavečera, kde byl kalendář představen.
Překvapením letošní edice je absence urputné snahy zachytit modelky
v co možná nejdokonalejším hávu.
Peter Lindbergh se tentokrát zaměřil na přirozenost. Slavné ženy jsou
nafoceny bez líčení, často s rozcuchanými vlasy, tedy zcela jinak, než je
obvykle vídáme na stránkách bulvárních magazínů či v módních titulech.
Kalendář Pirelli je neprodejný. Tiskne se
jej vždy omezené množství a každý výtisk
nese vlastní pořadové číslo. Společnost
Pirelli věnuje kalendář vybraným zákazníkům a významným osobnostem, královské rodiny ve Velké Británii či ve Španělsku nevyjímaje. Prestižní kalendář bývá
také předmětem zájmu sběratelů umění.
České zastoupení společnosti Pirelli již
tradičně věnuje jeden výtisk kalendáře
do charitativní dražby. Ta proběhla 12.
prosince 2016 na serveru iDnes.cz ve veřejné internetové aukci. Vítězem dražby

se stal pan Radek Grill, majitel portálu
Nejlevnejsipneu.cz. Částka činila rovných
400 000 Kč, které opět putovaly na konto
Masarykova onkologického ústavu v Brně.
V minulosti byly tyto prostředky použity
na rozvoj oddělení magnetické rezonance nebo kryochirurgie, přenosného
ultrazvukového přístroje usnadňujícího onkologické operace či na nákup
ozařovacího lůžka. Letos ústav potřebuje nové chirurgické nůžky k harmonickému skalpelu, elektrochirurgickou
koagulační jednotku, hrudní sání
a kryochirurgické pero pro kryoterapii, tedy přístroje v celkové hodnotě
360 000 Kč. Zbylé finanční prostředky
použije na další nezbytné vybavení.
Masarykův onkologický ústav se zabývá výhradně léčbou onkologických
onemocnění. Patří ke špičce ve svém
oboru nejen v České republice, ale
i v zahraničí. Jsou v něm soustředěny
všechny medicínské obory potřebné
pro komplexní onkologickou péči.
Má k dispozici rovněž nejmodernější diagnostické i léčebné přístroje
a kvalitní odborníky. Ročně ústavem
projde 170 000 ambulantních a 10 000
hospitalizovaných pacientů.

Umí �áš kávovar připravit ledovou kávu?
Nová PrimaDonna Elite Experience ECAM 650.85.MS
Brzy dostupná v obchodech.

Prestige clubs & circles

60

2017 | www.prestige-media.cz

(BUSINESS & LIFE STYLE)

Prestige clubs & circles

Fenomén
MGIMO

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (Московский
государственный институт
международных отношений zkráceně МГИМО) je skutečně pozoruhodným fenoménem mezi univerzitami a vysokými školami ve světě.
Byl vytvořen jako vysoká škola pro
sovětské diplomaty na konci druhé
světové války v říjnu 1944, kdy se
Sovětský svaz chystal na svoji novou
roli světové velmoci, která se podílela nenahraditelným způsobem
na porážce hitlerovského Německa.

O

d počátku své existence
v MGIMO přednášeli a vedli
studenty špičkoví odborníci, historici, jazykovědci, sociologové
a filozofové. Od roku 1946 byli na MGIMO přijímáni i zahraniční studenti, a to
zejména ze zemí východní a střední
Evropy, kde k moci přišly prosovětské režimy. Studovali zde také studenti z některých rozvojových zemí,
ke kterým tehdy patřila Čína, Vietnam,
Laos, Kambodža a později Kuba.
MGIMO měl na počátku své existence tři fakulty – mezinárodních vztahů,
mezinárodních ekonomických vztahů
a práva a od roku 1969 byly zřízeny
fakulty žurnalistiky a mezinárodního práva. V institutu patřila vždy mezi
priority jazyková výuka, aby sovětští
diplomaté byli dokonale připraveni
na práci v zemích svého působení.
Vedle západoevropských jazyků se zde
vyučovaly i jazyky všech členských zemí
RVHP. Od roku 1954 se institut stal také
střediskem výuky jazyků, historie a reálií
orientálních zemí, poté co byl sloučen
s Moskevským institutem orientalistiky (bývalou školou Lazarevského).
MGIMO absolvovaly od jeho vzniku
desítky tisíc studentů ze všech sovětských svazových republik. Panující názor,
že studenti byli vybíráni pouze z rodin
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Ivan Voleš

Setkání členů Klubu českých absolventů MGIMO s ruským velvyslancem Změjevským

diplomatů a předních politiků je zkreslený. Část studentů mezi ně sice patřila,
ale z velké části přicházeli na MGIMO
studenti z obyčejných rodin dělníků,
vojáků, zemědělců. Dbalo se na to, aby
mezi nimi byly zastoupeny všechny národy SSSR. Mezi absolventy MGIMO bylo
od jeho vzniku také 5,5 tisíce zahraničních studentů, mezi nimiž byly i stovky
studentů z tehdejšího Československa
a později i pár desítek z České republiky.
MGIMO se stal hlavním zdrojem přísunu
mladých kvalifikovaných diplomatů pro
československou diplomacii. Bohužel
řada z nich, ač velmi schopných a talentovaných, musela po srpnu 1968 diplomatické služby opustit, protože se postavila ať již na svých postech v zahraničí
nebo v ústředí proti vojenské intervenci
tzv. spřátelených armád v čele se sovětskou armádou proti pražskému jaru.
Po sametové revoluci se objevily v našem tisku ostře kritické články některých novinářů popisujících MGIMO jako
líheň agentů KGB, vymývárnu mozků,
pouhý ideologický nástroj sovětské
propagandy a vůbec školu podřadné
úrovně a pochybného zaměření. Tento
pohrdavý pohled samozřejmě nesvědčil
o ničem jiném než o ideové podjatosti a neznalosti skutečného obsahu, zaměření a úrovně studia na této
škole. A to, že si rozvědky hledají své

budoucí pracovníky na těch nejlepších
univerzitách, je ve světě zcela běžné,
a přesto nikdo neoznačuje Harvard nebo
Oxford za líheň agentů tajných služeb.
Denunciace MGIMO sloužila hlavně
jako nástroj „očištění“ české diplomacie
od jeho absolventů, kteří svojí odborností převyšovali mnohé nastupující
neodborníky, mezi nimiž bylo i hodně
kariéristů, kteří se hlásili na lukrativní
posty po vzniku samostatné České republiky. Do sametové revoluce
zaujímali absolventi MGIMO mnoho
významných postů jak na československých velvyslanectvích v zahraničí,
tak i v centrále. Byly mezi nimi desítky
velvyslanců, ředitelé odborů, náměstci
a nakonec i ministr zahraničí do prosince 1989. Podobně jako po srpnu
1968, většina z nich musela po vzniku
samostatné České republiky v roce
1993 odejít z diplomatických služeb.
Naopak absolventům vyhozeným
z MZV po prověrkách v roce 1970 bylo
umožněno se na ministerstvo vrátit
a několik z nich se zde dobře uplatnilo
jako velvyslanci nebo ředitelé odborů.
To, že MGIMO dalo svým absolventům
potřebné vzdělání, potvrzuje i skutečnost, že mnozí z těch, kteří dobrovolně nebo nechtěně odešli po roce
1993 z diplomatických služeb, se
úspěšně prosadili i v oblasti byznysu.
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Pro porovnání s přístupem českého
vedení k MGIMO, slovenská diplomacie
po vzniku samostatné Slovenské republiky vybudovala svoji službu zejména
na zkušených absolventech MGIMO,
kteří přešli z federálního ministerstva zahraničních věcí na slovenské ministerstvo
zahraničí. Mezi ně patřili i poslední tři
ministři zahraničí, místopředseda Evropské komise pro energetickou bezpečnost
a řada dalších osobností. Na českém
MZV naproti tomu zůstalo po roce 1993
jen pár absolventů MGIMO a bylo na ně
pohlíženo většinou s despektem. Jen několik absolventů MGIMO se stalo úspěšnými velvyslanci a nejvyššího postavení
dosáhl jeden z nich, který působil jako
komisař za Českou republiku v Evropské
komisi vedené Manuelem Barrosem.
V době bipolárního rozdělení světa a studené války bylo samozřejmé, že některé
předměty, které se na MGIMO přednášely,
byly ideologicky zabarvené. Vedle špičkové jazykové přípravy ve velmi širokém
záběru jazyků, mezi nimiž byly i velmi
exotické, které se ani u nás nevyučovaly, jako byla barmština, paštú, darí, urdu
a podobně, se zde přednášely odborné
předměty, jako byly dějiny diplomacie
a mezinárodních vztahů, mezinárodní
právo veřejné a soukromé, diplomatický protokol, světová ekonomika, dějiny,
kultura, ekonomika jednotlivých zemí, případně regionů. Samozřejmě se vyučovaly
i ideologicky zaměřené předměty, jako
byla historie SSSR, historie Komunistické
strany SSSR, vědecký komunismus. Přesto
nelze tvrdit, že by institut učil své studenty
pouze papouškovat přednášené informace a zakazoval o nich diskutovat nebo
přemýšlet. Příkladem může být kurz dějin
filozofie, kdy se studenti seznámili jak
s materialistickým, tak i idealistickým názorem a příležitosti k otevřeným debatám
dávaly semináře, kdy někteří profesoři poskytli prostor i nekonformním názorům.
Institut byl vybaven bohatou knihovnou
s odbornými publikacemi z celého světa
a čítárnou, kde byl k dispozici zahraniční
tisk, aby studenti mohli prohlubovat své
jazykové znalosti a seznámit se i s názory oponentů sovětského režimu. Promítaly se zde filmy, které se nedostaly
do běžných kin. Na druhé straně se museli studenti účastnit různých sovětských
oslav – Velké říjnové socialistické revoluce, Prvního máje a 9. května, ale i brigád,
ať to byly tzv. subotniky, kdy se uklízely
ulice, nebo práce v zeleninovém skladu.
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V polovině 80. let se MGIMO přestěhovalo z dosavadního historického sídla
u Krymského mostu do nového moderního komplexu na Vernadského bulváru.
S nástupem Gorbačovovy „perestrojky“
ve druhé polovině 80. let se atmosféra na MGIMO začala výrazně měnit
směrem k větší akademické svobodě
a otevřenosti, zvyšování odbornosti
a rozšiřování oborů. Po pádu komunistického systému a rozpadu Sovětského svazu dochází k radikální proměně
MGIMO. V roce 1991 je zřízena fakulta
mezinárodního obchodu a podnikatelské administrativy. V roce 1994 je institutu udělen statut univerzity a od té doby
zní oficiální název Univerzita MGIMO.
Na institutu bylo zavedeno vzdělávání
MBA a EMBA. V rámci MGIMO vznikají
specializované instituty, jako je Mezinárodní institut správy a Mezinárodní
institut energetické politiky a diplomacie.
MGIMO se stalo významným výzkumným střediskem, kde se realizuje řada
výzkumných projektů, pořádají se
mezinárodní konference a semináře. Institut navštěvují vysocí političtí
představitelé ze zahraničí, kteří zde
vystupují s přednáškami a projevy.
Studium odpovídá mezinárodním standardům a je možné studovat bakalářské
a magisterské programy v 16 oborech:
veřejná a městská správa, žurnalistika, cizí regionální studia, lingvistika,
mezinárodní vztahy, řízení, vzdělávání učitelů, politika, reklama a public
relations, sociální a kulturní aktivity,
sociologie, obchod, finance a úvěry, životní prostředí a přírodní zdroje,
ekonomika a právo. Postgraduální studium je zaměřeno na 28 oborů.
V MGIMO se dnes vyučuje 53 cizích
jazyků na 20 jazykových katedrách.
Značně vzrostly počty studentů. Dnes
zde studuje 6,5 tisíce studentů z Ruské federace a ze 63 zemí, včetně USA
a západní Evropy. MGIMO udržuje vědecké styky s mnoha vysokými školami
a univerzitami na celém světě. Univerzita
slouží jako kontaktní místo v několika
oblastech vědecké a pedagogické práce:
mezinárodní vztahy, regionální studia,
public relations a reklamy. Partnerství se
zahraničními univerzitami v USA, Francii,
Německu, Japonsku, Indii a Číně přispívají k vytvoření společného vzdělávacího
prostoru spolupráce v rámci boloňského procesu. Řadě zahraničních vědců,

státníků a osobností veřejného života
cizích zemí včetně západoevropských
byl udělen čestný doktorát MGIMO. Univerzita aktivně spolupracuje s ruskými
vědeckými a vzdělávacími institucemi,
zejména v Moskvě, Petrohradě a v Kazani, jakož i s ústavy Ruské akademie věd.
MGIMO podobně jako jiné zahraniční
univerzity udržuje kontakt se svými
absolventy. Před 26 lety byla vytvořena
Asociace absolventů MGIMO, jejímiž
členy jsou národní pobočky v zemích,
kde je větší počet absolventů školy.
Asociace pořádá každoroční setkání
absolventů střídavě v Ruské federaci a v zahraničí. Před několika lety
do Asociace vstoupil i Klub českých
absolventů MGIMO, který má několik
desítek členů, pro něž pořádá zajímavé
akce. Setkání s významnými absolventy, novináři, spisovateli nebo semináře
a konference, na nichž vystupují také
hosté z MGIMO tak umožňují bývalým studentům sledovat, čím žije dnes
jejich vysoká škola. Jeho předsedou
je Josef Krejčí, absolvent MGIMO
z roku 1977. V loňském roce uspořádal
Klub debatu o Islámském státu a jeho
teroristické činnosti, na níž vystoupili
lektoři z MGIMO. Jednou ročně jsou
členové Klubu pozváni ruským velvyslancem na přátelské setkání v rezidenci velvyslanectví. Na posledním
setkání vystoupili vedle nového ruského
velvyslance Alexandra Vladimíroviče
Změjevského, který je také absolventem MGIMO, dva hostující profesoři
a předseda skupiny českých studentů.
Ten informoval členy klubu absolventů
o aktivitách a studijních podmínkách
na dnešním MGIMO a vyzval je, aby
pomohli propagovat studium na této
prestižní škole, protože Česká republika zdaleka nevyužívá všechna studijní místa nabízená ruskými partnery
na základě smlouvy o kulturní a školské spolupráci, a tak dnes na MGIMO studuje jen 6 českých studentů,
zatímco ze Slovenska jich je přes 20.
Přestože různé generace absolventů
MGIMO studovaly v různých dobách
a za jiných podmínek, mohou být
dnes na svoji „alma mater“ pyšní. Vždyť
MGIMO se řadí mezi světově uznávané univerzity (350. místo v ratingu
QS WUR, kde pro srovnání Karlova
univerzita zaujala 305. místo). Fenomén MGIMO proto zdaleka nepohasl
a určitě o něm ještě uslyšíme.
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hrdé Česko
JAK SE BUDUJE

Agentura Helas

Zeptali jsme se zakladatelky projektu podnikatelkaonline.cz Heleny Kohoutové
Nejčastěji jste spojována s projektem
Ocenění Českých Podnikatelek. Jak
se proměnil za dobu své existence?
Projekt Ocenění Českých Podnikatelek měl vždy za cíl ocenit a podpořit
české podnikatelky. Postupně jsme
také začali sdružovat podnikatelky v klubu podnikatelek OCP, kde
v současné době máme 3269 žen.
Za rok nám projde klubem kolem
800 podnikatelek, což je úžasné.
V rámci klubových setkání představujeme úspěšné podnikatelské příběhy
v kombinaci s odbornými příspěvky.
Za devět let projektu jsme vybírali ze
119 719 podnikatelek, kdy v semifinále
soutěžilo 3269 žen a s každou z nich
jsem osobně telefonicky hovořila.
Z tohoto počtu vzešlo 431 finalistek
a 89 vítězek, kterým všem jsem osobně
podala ruku. Známe vzájemně náš
podnikatelský příběh, radosti, potřeby,
potkáváme se. Letos oslavíme 10 let.
Své podnikání jste zahájila založením klubů Helas New Encounters
Club a Cosmopolitan Executive
Helas Ladies Club. Jak se jim daří?
Klubům se daří mimořádně dobře.
Projekty jsme myšlenkově inovovali. Základ je stále stejný, pořádáme různorodá společenská setkání,
konference, odborné semináře, ale
s daleko atraktivnějším programem
a doprovodnými službami. Zajímáme se o potřeby našich klientů. To
je přidaná hodnota naší činnosti.
Často hovoříte o transparentním a etickém podnikání. Proč?
Dvacet let se potkávám s mimořádnými osobnostmi českého byznysu. Mají
jedno společné. Je to nutkání „něco
dělat“, jít za svým snem a touhou
i s vědomím, že to třeba nevyjde. Ty
firmy obvykle neměly žádný obchodní
plán, rostly organicky a jejich majitelé
se museli za pochodu učit, objevovat, inovovat. Když s nimi hovořím,
vidím, že mají jasné postoje, udržují
si svůj směr, osobitost, mají vlastní
systém hodnocení a hodnot a tím ta
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firma žije a díky tomu je vnitřně silná.
Pokládám jim otázky, jak se dopracovali k lídrovství a jaká byla jejich cesta
k výsledku. I já sama sobě kladu řadu
otázek, a když se rozhoduji, řídím
se principem, aby to bylo dobré pro
mě, moje blízké a vyšší princip dobra.
Pozitivní příklady Čechů jsou důležité pro mladou generaci podnikatelů
a vůbec celé Česko. Hrdý Čech podnikatel je někdo, kdo o své firmě a své
zemi přemýšlí v horizontu desítek let,
nikoliv v horizontu volebního období.
Je to ten, kdo si uvědomuje, že jeho
podnikání ovlivňuje širší systém kolem
něj. Tak vznikla i jednotící myšlenka
pro naše projekty, a to je: BUDUJEME HRDÉ ČESKO. Další fenomén je
to, že odbornou garanci všem našim
projektům dává prestižní mezinárodní ratingová a scoringová společnost CRIF – Czech Credit Bureau.
Vnímáte zpětný dopad vašich projektů na okolí? Máte například zpětnou vazbu od vítězek a vítězů?
Zpětná vazba je úžasná, někdy až
dojemná. Vítězové nám napíšou,
že o sobě nikdy neuvažovali jako
o úspěšném podnikateli úspěšné
firmy, někdo poprvé slyší od své
rodiny či partnera, jak si ho váží
za to, co všechno dokázal či dokázala. Gratulace od klientů v Česku či
zahraničních partnerů, nová zakázka,
zviditelnění, je také milá satisfakce.
Některé účastníky to naopak motivovalo k rozšíření působení společnosti, vymyšlení nového produktu či
díky posílení dobrého jména a ocenění nalezli pro svoji firmu kupce.
Pro nás je to radost a jsme rádi,
když takto můžeme pomoci. Dává
to smysluplnost našim aktivitám.
Jaký dopad mají na vaše projekty nové technologie?
Zásadní. Ekonomická dynamika
Helasu byla v posledních třech letech umožněna právě díky moderním
technologiím, ať už se jedná třeba
o využívání Office 365, on-line vy-

sílání z našich akcí, pořádání webinářů, využívání technologií pro práci
z domova nebo terénu. Je to pro nás
klíčová záležitost a pro mě osobně také, protože ráda cestuji a ráda
pak pracuji někde pod palmou.
Čím se od vaší ostatní práce liší
PodnikatelkaOnline.cz, která na nové
technologie přímo navazuje?
PodnikatelkaOnline.cz je v Helasu
takový start-up. Byl to pro nás krok
do světa, který jsme vůbec neznali.
První web jsme si vyrobili dokonce
sami. Připravujeme si celoroční dramaturgii, pořádáme téměř každých 14 dní
webinář pod taktovkou odborníka. Je
vždy věnován jinému tématu, obvykle
zaměřený na rozvoj podnikatelských
a manažerských dovedností. Díky
zkušenostem s PodnikatelkaOnline.cz
jsme zkvalitnili i služby v rámci dalších
projektů, které v Helasu řídíme. Již nyní
je nám jasné, že v budoucnosti budou
první schůzky s klienty či dodavateli probíhat spíše v on-line podob ě.
Osobní setkání proběhne až pak.
Co je podstatou nového projektu Ocenění českých lídrů?
Je to projekt, který ukáže České republice, kdo je český lídr a skutečně
ryze česká firma. Tím máme na mysli
firmy se 100% českým kapitálem. Firmy,
které jsou dostatečně velké, s určitým
počtem zaměstnanců, podnikající
transparentně a s vysokým ratingem.
Češi, kteří takto podnikají, si zaslouží
ocenění a obdiv. To bude naše práce.
Jste pořadatelkou prestižní soutěže Exportní Cena DHL UniCredit
pod záštitou agentury CzechTrade. I tomuto projektu jste dodala
svou vizi setkávání a sdílení zkušeností. Jaké další výhody mohou
exportéři účastí v soutěži získat?
Exportní cena je unikátní projekt pro
malé a střední české exportní firmy.
Jsou to obvykle výrobní firmy, vyvážející své výrobky, služby, know-how za hranice České republiky.
Zavedli jsme klub exportérů, sdílíme
odborná témata a exportní příběhy
a příležitosti. Majitelé firem oceňují
příležitost setkat se s dalšími majiteli exportéry, sdělit si zkušenosti
z různých exportních teritorií. Akce
rozhodně nemají formální charakter, kdy by se lidé přišli pouze najíst
a napít. Letos oslavíme 20 let.

vy
yhlašuje
so
outěž o titul

MARKETÉR ROKU JIŽ PODVANÁCTÉ
Přihlaste své kandidáty do soutěže!

Česká marketingová společnost vyhlásila soutěž o titul
Marketér roku 2016, nad níž opět převzala záštitu osobnost
světového marketingu prof. Philip Kotler.
Hlavním cílem soutěže, stejně jako cílem činnosti České
marketingové společnosti, je přispívat k rozvoji marketingu
v Česku, popularizovat výrazné osobnosti oboru a vyzdvihnout
jejich odbornou úroveň. Jsme přesvědčeni, že promyšlený a cílený
marketing je jedním z důležitých faktorů zvýšení konkurenční
schopnosti naší ekonomiky.
Dvanáctý ročník se opět zaměří především na hodnocení přínosu
konkrétních marketingových projektů. Jeho součástí bude i
kategorie pro vysokoškolské studenty nazvaná Mladý delfín.
Podmínky soutěže a přihlášku najdete na www.cms-cma.cz.

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2017
Více o možnosti, jak
získat symbol soutěže

Velkého modrého delfína
se dozvíte na www.cms-cma.cz
nebo na
Česká marketingová
společnost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel. 221 082 395,
732 345 615
email: info@cms-cma.cz
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(NE)SLUČITELNÁ SE ŽIVOTEM
Josef Louda

Všechno je jednou poprvé. První fotka na kožešince, první zub,
první třída kašička, první rozbité
koleno, první pusa, první zamilování (není větší revoluce v životě
člověka), pak první zaměstnání,
první rozchody, aby to zase všechno začalo od začátku, a nakonec
přichází „naposled“. Poslední láska,
poslední zub, poslední fotka…
Teprve až dneska chápu Miroslava Plzáka, toho doktora lidských duší, sedícího v důchodkách doma na otomanu, jak mi
svým typicky plzákovským hlasem
říká: „Co já budu dělat, až tu svoji matrimoniologii dopíšu…“

70

– začínat větu číslovkou je
divná věc, zejména když
znamená věk a nejedná
se o překlep. Přitom každý začínáme
od 0, slovy doslova od nuly, předjímající nadcházející „celý život před
sebou“. Tabula rasa – nepopsaný list.
A najednou je téměř celý popsaný.
Něco, co přitom bylo skoro nedávno…
Původně jsem tohle svoje bilanční
psaní chtěl nazvat „Sedmdesát odstínů
šedi“. Pak jsem si ale uvědomil, že by
to nebylo zrovna původní. Tak jsem si
řekl, nazvu ho: „70 – kdo z vás to má?!“
Ale to už tady také bylo… Takže mi zbyl
alternativní titulek: „Koho to zajímá?!“

Poslední roky jsem žil psaním knížky. Byla to taková profylaxe duše.
Zemře tělo, zemře duše, říká kniha knih. Tohle se stává stárnoucím,
že začínají myslet na svůj blížící
se konec. No, a přitom to všechno začalo teprve nedávno…
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Nebo jako když jsem poprvé přijel do Kerska za svým literárním
bohem, Bohumilem Hrabalem,
s tím, že bych ho rád vyfotografoval – a on na to: „Pepíčku, já už
se radši holím za rohem…“
Nene, nehodlám končit svým
nekrologem. Vždyť co je to nějakých 70! Jen číslo.
Proto raději zakončím nápisem,
který si nechal vytesat do náhrobního kamene jeden hypochondr: JÁ JSEM VÁM TO ŘÍKAL!
A co tedy na to, co bylo, říkám já sám?
Knihou tou, o které je tady řeč…
Láska (ne)slučitelná se životem. Tak
se můj první český úsměvnovážně
laděný milostný fantasy psychothriller (o globální totální vyhlazovací
lásce) jmenuje. S dovětkem: Ženy
lásku milují, ale muži na ni umírají…
Vydalo nakladatelství Brána a já
slibuju, že v příštím čísle Prestige
dostanete plnou porci obrázků ze
„sešlosti“ těch, kteří přišli na křest.

Josef Louda
* 9. 4. 1947 v Klatovech
doktor filozofie, profesionální
fotograf a publicista
Do svých 15 let žil v Přešticích, učil
se hře na klavír, hrál ochotnické
divadlo a věnoval se sportu – české
házené. Od dětství byl jeho nerozlučným společníkem fotoaparát.
Ze zednického učiliště, kam musel
nastoupit navzdory svému výbornému
prospěchu, byl doporučen na Průmyslovou školu stavební v Plzni, obor vodohospodářský. Po maturitě a následné
vojenské základní službě pracoval jako
mistr ve svém oboru v podniku Pražské
silniční a vodohospodářské stavby.
Ač nestraník, v důsledku politických
prověrek v roce 1971 zakotvil na 22 let
ve Sběrných surovinách, které opustil
v pozici výrobně technického náměstka. V tomto období dokončil dálkové
studium na Karlově univerzitě, obor
psychologie, sociologie a pedagogika
dospělých. Rigorózní práce na téma
Základy ekologie v kontextu způsobu
života byla ve své době ojedinělá.
V roce 1993 nastoupil do nově vznikající
komerční televize NOVA. Během sedmi
let v Public Relations inicioval založení
Nadace Nova a stal se organizátorem
koncertů pro mentálně postižené
s názvem Chceme žít s vámi!, které se každoročně konají dodnes.
V roce 2000 se stal nezávislým fotografem a publicistou. Rozmanitost jeho
tvůrčí činnosti mu v různých kategoriích
vynesla trojnásobné vítězství v soutěži
Praha fotografická. Je autorem knih
Neobyčejná setkání a Vábivé záhyby.
Napsal námět na televizní dokument
Bratří Saudkové. Unikátní jsou i další jeho projekty: Múza očima múz
a Vaginále aneb všichni jsme tím prošli.
Je autorem fotografií na desítkách
titulních stran prestižních magazínů,
publikoval stovky fotografií a desítky
rozhovorů se známými osobnostmi.
Uspořádal dvě desítky samostatných výstav. Jeden z posledních
projektů, Tisíc tváří se svatozáří, je
registrován v České knize rekordů.
Zatím největší výstava s názvem Josef
Louda 3N zaplnila na jaře roku 2012
všechny výstavní prostory Staroměstské radnice. Fotografie různých
žánrů pod společným názvem
3 N – Nápad – Náhoda – Nálada zde dokumentovaly pestrost
jeho fotografického umění. Výstava Kliky Josefa Loudy byla vyznáním žižkovského patriota.

GOURMET HOTEL

Villa Patriot

v Mariánských Lázních

M

ariánské Lázně jsou magické
místo plné energie. Hosté sem
jezdí z nejrůznějších důvodů.

Vyhledávají lázeňskou péči, jezdí na golf, za kulturou, za historií
a v neposlední řadě za kvalitní gastronomií. Velmi oblíbeným místem
pro milovníky kulinářské turistiky je
Gourmet Hotel a Restaurant Villa
Patriot. Není mnoho hotelů, které se
specializují na kvalitní gastronomii.
Villa Patriot je historická budova z počátku 19. století – je nově
opravená, moderně vybavená.
Hotel je malý, diskrétní, služby jsou
individuální. Na otázku, co je ve Ville
Patriot důležitější, zda hotel, nebo
restaurace, nelze odpovědět. Mnozí hosté, kteří přijdou do restaurace,
často využijí služeb hotelu a hoteloví hosté využívají služby restaurace.
Přímo v hotelu nenabízíme wellness
služby, což by se asi očekávalo.
Výhoda pro naše hosty je to, že si
mohou vybrat služby ze široké nabídky
v mnohých partnerských hotelech.
Spolupracujeme s mnohými firmami
ve městě a jsme šťastni, že naši hosté
nejsou pouze v hotelu, ale že poznají
Mariánské Lázně z mnoha stránek.
V tom to totiž celé je.
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WELLNESS INFINIT SPA

Absolutum
BOUTIQUE HOTEL
V

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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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.
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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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Hotel St. Joseph Royal Regent

TAM, KDE LÉČIL
SV. JOSEF
Jeden z mála designových
hotelů v centru Karlových
Varů najdeme jen kousek
od Sadové kolonády. Jeho
hrdé jméno St. Joseph
Royal Regent odkazuje
na lázeňský dům pro kněze
Kurhaus St. Josep, na jehož
místě stojí. Vynikající
poloha, moderní zázemí
a bohaté lázeňské služby
rozšiřují dobré jméno
Karlových Varů mezi
mnohé zahraniční i domácí
hosty už několikátý rok.

L

ázeňský dům pro kněze z roku 1889
navštěvovali svého času především
vysocí církevní hodnostáři. Jak se
tehdy věřilo, sv. Josef zde pomáhal ulevit
od nemocí svou přímluvou u Hospodina.
Na místě starého lázeňského domu dnes
stojí pěkná novostavba dvou propojených budov moderního hotelu. Ten už
ale nevsází jen na legendu, upřednostňuje kvalitní lázeňskou péči ve svém špičkovém balneoprovozu St. Joseph’s Spa.
Pro léčebné procedury se tu využívá
zejména unikátní karlovarská minerální
voda. Vedle oblíbených a vyhledávaných koupelí, které dokonale uvolňují
a podporují látkovou výměnu, mohou
hosté vyzkoušet také další procedury,
jako jsou zábaly, různé druhy elektroterapie, rozsáhlé množství masáží, irigace
dásní, sonoterapie a vedle mnoha
dalších i inhalace a oxygenoterapie.
Důležitým ozdravovacím prvkem,
na který v rozlehlém hotelovém spa
kladou rovněž důraz, je správný pohyb

v podobě zdravotních cvičení. Mezi
nimi vyniká rehabilitační program Therapy Master – speciální forma individuální léčebné tělesné výchovy pouze
s vahou vlastního těla pod odborným
vedením terapeuta. Z bohaté nabídky
lázní pak nelze opomenout ani péči
o psychickou kondici, kterou podporuje například metoda EEG Biofeedback.

Bazén

Pokoj

Ve St. Joseph’s Spa se věnují také
dětem, které získají svůj vlastní program pro ně vhodných léčebných
procedur od místního pediatrického specialisty. Ve volných chvílích
se mohou vyřádit v dětském koutku nebo na trampolíně na terase.
Ubytovací zázemí je v hotelu na nejvyšší úrovni. Hosté mají na výběr ze
šesti kategorií pokojů. V jejich precizně
řešeném designovém interiéru je k dispozici široké spektrum vysoce nadstandardních služeb z kategorie first class
superior. Kategorie pokojů Vista okouzlí
navíc úchvatným výhledem na Karlovy
Vary. Pro nejnáročnější klientelu má
hotel připravena tři prestižní apartmá
s terasou a nadstandardním vybavením.
Rozlehlá budova hotelu v sobě skrývá
rovněž vynikající restaurant Mayflower
s reprezentativním salonkem Esquire Gourmet Lounge. V restauraci se
vytříbená hudba mísí s těmi nejjemněji
rozpoznatelnými chutěmi vynikající kuchyně. Aby byla ku prospěchu
nejen chuti, ale také individuálním
potřebám hostů, mohou si zde nechat sestavit svůj jídelníček nutričním
specialistou. Příjemné posezení nabízí
rovněž dva hotelové bary. Lobby bar
Regent’s Club se nachází v přízemí
a Bar Skyland pod střechou u rozlehlé terasy a bazénu. Bohatý výběr
nápojů a skvělých vín je v milém
prostředí barů samozřejmostí.

www.royalregent.cz

Lobby

Ředitel hotelu Jan Neveselý

Vyšetření
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C

elá naše rodina je oddaná
tenisu. Restaurace v tenisovém
prostředí Štvanice dotáhla můj
sen o vlastním podniku do dokonalosti.
Mým cílem je vytvořit příjemné místo
s dobrým jídlem, přátelským personálem
a rodinnou atmosférou nejen pro
tenisty, ale i širokou veřejnost.
Tereza Peterová, majitelka

MOŽNOSTI RESTAURACE
Restaurace Tiebreak disponuje užitným
prostorem 100 m2 a při běžné rozestavbě má
60 míst k sezení. K restauraci patří venkovní
posezení, kde v sezoně máme více než 15
stolů. V našich prostorech jsme schopni
uspořádat jakoukoliv akci pro vás či vaši
firmu. Neváhejte se na nás obrátit a my pro
vás připravíme návrh s cenovou nabídkou.
Kontakt pro konzultaci: Ondřej
Slíž, info@restauracetiebreak.cz

VÝBĚROVÁ VÍNA A ALKOHOL
V TIEBREAK
V naší restauraci máme k dispozici
rozsáhlý výběr výjimečných vín
od Premier Wines & Spirit. Dali jsme si
záležet i na výběru alkoholu a aperitivu.
Přijďte naši nabídku vyzkoušet!
Ostrov Štvanice 38, Praha 7, 170 00
Kontakt: info@restauracetiebreak.cz
Rezervace: +420 736 653 292
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Restaurant

TIEBREAK

RESTAURACE
V naší restauraci si můžete užít
jak à la carte menu, tak týdenní
obědovou nabídku, kterou pro
vás připravuje náš tým v čele
s šéfkuchařem Honzou Volkem.
Budeme se na vás, v tenisovém prostředí Štvanice, těšit!

CATERING
Tiebreak pro vás na klíč připraví catering pro jakoukoliv událost. Neváhejte se na
nás obrátit s vaší představou,
kterou my zrealizujeme.

PÁRTY
Prostory restaurace Tiebreak
jsou vhodné pro jakoukoliv příležitost. Firemní večírky, oslava,
oficiální večeře či slavnostní
recepce. To vše pro vás podle
vašich přání připravíme.
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ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 12.–14. 5. 2017

M

ěsto Mariánské Lázně chystá otevření další lázeňské sezony. Tradičně to bude druhý květnový víkend (12.–14. května
2017). Víkend naplněný příjemnou atmosférou a bohatým
programem. Organizátorem akce bude Město Mariánské Lázně
prostřednictvím své dceřiné společnosti KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Po celý víkend bude pro návštěvníky připraven zajímavý program na Kolonádě a v jejím nejbližším okolí. Oslavy začnou již v pátek 12. května v odpoledních hodinách.
Hlavní program bude probíhat v sobotu 13. května.
Hlavním dějištěm akce se stane opět mariánskolázeňská kolonáda
a její blízké okolí. Hlavní částí oslav bude mše svatá a slavnostní akt
žehnání pramenům. V rámci slavnostního aktu bude odhalena busta Petra Hapky, autora první skladby mariánskolázeňské fontány.

Host – Těžkej Pokondr

Kromě mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie a následného svěcení pramenů vás čeká řemeslný jarmark, bohatý kulturní a doprovodný program s ohňostrojem či historickými osobnostmi. Již nyní
se můžeme těšit na Vladimíra Hrona, kapelu Sto zvířat, The Backwards Beatles Revival, kapelu Jelen a mnoho dalších účinkujících.
Chybět nebude ani zábava pro děti. Neděle 14. května bude zcela ve znamení dětí – souborů místní Základní umělecké školy Fryderyka Chopina.
Zahájení lázeňské sezony je nejen kulturní, ale také společenskou
akcí. Na jednom místě bude možné vidět představitele města, místní občany, hotelové hosty, podnikatele, zástupce partnerských měst,
představitele církve, zástupce politické scény a další vzácné hosty.

Jarmark – stánek se sýrovými specialitami

Slavnostní zahájení Zpívající fontány
Tradiční jarní otevírání provozu fontány po zimní
přestávce probíhá vždy 30. dubna v 21.00 hodin.
A: Petr Hapka: HUDBA PRO FONTÁNU
B: Fryderyk Chopin: RONDO À LA KRAKOWIAK
C: Karel Zich: VZPOMÍNKA NA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
D: Johann Strauss ml. NETOPÝR – PŘEDEHRA
E: Andrea Bocelli: VIVO PER LEI, ROMANZA
F: Giuseppe Verdi: NABUCCO – Va Pensiero (Chorus of Hebrew Slaves)
G. Jiří Malásek: ROMANTICKÝ KLAVÍR – Exodus, Balada pro Adélku
H: Celine Dion: TELL HIM, MY HEART WILL GO ON (TITANIC)
Skladby hrané při zvláštních příležitostech
I: Bedřich Smetana: VLTAVA
J: Wolfgang Amadeus Mozart: MALÁ NOČNÍ HUDBA
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Nezapomeňte si proto poznamenat
v kalendáři termín 12.–14. května 2017.
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Zpívající fontána

Host – Dalibor Gondík
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Dívka v dobovém kostýmu
Host – Roman Vojtek

Holčička – Facepainting
Prezentace dobových kostýmů

Průvod – svěcení pramenů

Dámy v dobových kostýmech u Zpívající fontány
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EXKURZE TISKÁRNOU PLNÁ INSPIRACÍ
NENÍ ZTRÁTA ČASU ALE PŘÍNOS A ZISK
• Lídr na trhu v oblasti tisku středněnákladových časopisů, katalogů,
stolních kalendářů a letákových produktů
• Unikatní tiskové stroje, jediné instalace v ČR – největší archový formát 64 stran A4,
nejrychlejší archový stroj se vstupem papíru z role, první autonomní archový stroj v ČR
• Mimořádné ekonomické podmínky, rozšířené možnosti druhů papíru, nejkratší termíny
Pro bližší informace kontaktujte:
Michal Brotánek
obchodní manažer
777 772 849
michal.brotanek@tisk-triangl.cz
Beranových 65, Praha 9 - Letňany

HLAVNÍ PARTNEŘI OD ROKU 2000

.

2017
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Hotel Klostermannova chata
NABÍZÍ NEOPAKOVATELNOU ATMOSFÉRU
www.klostermannovachata.cz
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