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Sportujeme se psy

JIŽ 20 LET
Foto: Kristýna Bečvářová

Již 20 let sokolíci sportují se
svými psími parťáky, a to
jako jediný oddíl v rámci
České obce sokolské a jako
jeden z nejstarších klubů
v tomto sportu vůbec.

S

portovní klub, respektive oddíl
sportu psích spřežení Tělocvičné
jednoty Sokol Maxičky byl založen
přibližně 15 členy v roce 1998 jako klub
pro individuální musherské disciplíny,
kterými jsou canicross (běh za psem),
bikejöring (cyklista a pes), scooter
(koloběžka a pes), skijöring (běžkař
a pes) nebo dogtrekking. V současné době má tento klub 100 členů.
Členové patří mezi top závodníky, a to
nejenom v České republice, říká pyšně
současná předsedkyně Kamila Šrolerová.
Ráda vzpomínám na začátky, skvělá
parta, byla jsem nadšená, že můžu
propojit sport a psa dohromady a i já
si máknu. A líbila se mi různorodost plemen, říká Ivana Velkoborská,
jedna z nejdéle aktivních členek.
V čem spočívá síla klubu? Dlouholetá
soudržnost členů, organizace všech
možných sportovních akcí od těch nejvýznamnějších, jakými byla dvě velmi
kvalitní mistrovství Evropy, až po malé
rodinné závody nejen tzv. na suchu, ale
i zimní, tedy na sněhu. Na akcích oddílu
panuje „profi“ závodní atmosféra, ale
jsou to i přátelská setkání s posezením
u ohně, dobrého jídla, pití a muziky.

Václava Kuříková – skijoring

úroveň jak v závodních výsledcích,
tak co se týče samotné úrovně pořádání a organizace závodů, a především v propagaci tohoto sportu.
Mistrovství Evropy v roce 2016 ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě
posunulo úroveň těchto mezinárodních akcí o mnoho příček výš, přiblížilo
tento sport široké veřejnosti a změnilo
jeho vnímání i pro ostatní sportovní
odvětví. V souvislosti s touto akcí mě
potěšilo i ocenění v anketě Kynolog
roku, a to za kynologický počin roku
2016, konstatuje Kamila Šrolerová.
Oddíl v současné době se svými 100
členy patří mezi největší v tomto
sportu. Práce pro oddíl se mi stala
vášní a mnohdy téměř mým zaměstnáním, do kterého vkládám celé své
srdce, dodává Kamila Šrolerová.

Jan Burian jr. – canicross

Ať členové oddílu drží pořád při sobě
a pomáhají si a ať má oddíl pořád hodně výborných sportovců jako v současnosti, přeje si Ivana Velkoborská.
Přijďte mezi nás se svým psím kamarádem, poznejte nádhernou atmosféru
tohoto sportu a třeba s námi začnete
časem i závodit. Těšíme se na vás.

Pozvánka na narozeninovou oslavu

Tento oddíl mě vzal jako úplného
nováčka a následně jsem v roli předsedy získal obrovskou zkušenost
do života, na kterou rád vzpomínám,
uvádí bývalý předseda Michal Šefrna.
Sokolíci posunuli tento sport během
20 let svého působení na vysokou

Hromadný start dětí – canicross
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Island
Martin Severa

Vodopád Hraunfossar

Život je sice jen jeden, ale nežijeme ho v celku. Má období,
etapy, fragmenty. Ty se ukládají do počítače zvaného mozek.
I on má své klávesy delete a save. Občas dá těm uloženým
zlomkům života spojovací šňůru, občas spontánně vyskočí
nějaký solitérní fragment, kterému se říká vzpomínka.

T

ěžko říct, proč právě tento okamžik zanechal největší
dojem, vždyť v době prožitku
mají všechny stejnou startovací čáru.
Zůstane po nich „jen“ dojem. Nic z nich
nevyplývá, nemůžete si z nich vzít
žádné poučení, přesto se bez nich život
neobejde. Prostě „jen“ zvyšují kvalitu
života. A tak jsem vždy zvědavý, když
něco prožívám, co mi mozek vyřadí
a co tam zůstane. Jednu „konzervační“ fintu ale přece jen mám. Zážitku
vdechnete dlouhý život tím, že o něm
vyprávíte, tedy podělíte se o něj.

ZLATÝ TROJÚHELNÍK
Pokud budu zobecňovat, berte to
s rezervou. Člověk je až příliš zasažen
vlastními zkušenostmi. Nakonec subjektivní pocit z reality je možná určitou
mírou objektivity, i když objektivita se
stupňovat asi nedá… Zlatý trojúhelník,
to je Sněmovní pláň Althing, gejzír
Geysir a vodopád Gullfoss. Tato tři
místa nedaleko Reykjavíku, kde příroda nashromáždila několik přírodních
atrakcí, v klidu objedete za jeden den.
Vodopád Gullfoss (Zlatý vodopád) tvoří
dvě kaskády: horní je jedenáct metrů vysoká, spodní má dvacet metrů.
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V době jarního tání do sedmdesát
metrů hlubokého kaňonu padá až dva
tisíce kubíků vody za sekundu, což
z něj dělá největší vodopád v Evropě.
Tento „technický list vodopádu“ jsem
si ovšem vyhledal až po návratu. Když
jsem tam stál, měl jsem „jen“ dojem.
Ten v mém vnitřním světě snad nějakou dobu zůstane. Na rozdíl od čísel.
Jeden údaj jsem si ale zafixoval už
na místě a ani nevím, jestli mi to někdo
říkal, anebo jsem to četl: Na Islandu
je víc vodopádů než obyvatel. Pokud budeme počítat i všechny malé
bratříčky, které padají po boku těch
velkých v malých šňůrkách vody, pak
by se tomu dalo i věřit. Ale popravdě
– více než 330 tisíc jich asi nebude.

GEYSIR
Od názvu tohoto tryskajícího pramene
je odvozeno slovo gejzír, které dalo
obecné pojmenování všem pramenům tohoto typu na světě. (Geysa
znamená islandsky proudit.) Geysir je
tedy nejmohutnější islandský pramen.
Stříká do výšky 70–80 metrů, ale dost
nepravidelně – jen několikrát za den,
mnohdy si dá pár dnů pauzu. A to prosím od roku 1930 přestal tryskat úplně!

Ucpali ho turisté, kteří do něj tenkrát
házeli vše, co jim přišlo pod ruku.
„Naštěstí“ to vše změnilo ke konci 20.
století zemětřesení, které uvolnilo průchody z podzemí. Druhý nejmohutnější
pramen Islandu gejzír Strokkur (= chrlit)
tryská jen o sto metrů dál. Vystříkne
jednou za 5–10 minut do výšky asi
deseti metrů. A je to opravdu jen jedna
krátká, třísekundová ejakulace. Zábavný pohled je ovšem na asijské turisty,
kteří se s prstem na spoušti snaží tento
okamžik zachytit. Většinou se jim to
podaří až na druhý třetí pokus. Zdálo se
mi, že jejich radost nad zdařilým fotoúlovkem je daleko větší než potěšení ze
samotné přírodní podívané. Geysir se
také jmenuje celá geotermální oblast.
Má rozlohu asi 3 km a je zde mnoho
teplých, volně vyvěrajících pramenů.
Jejich teplota dosahuje až 100 stupňů.

PARLAMENT ALTHING
Už v 9. století zakládali vikingští
náčelníci tzv. thingy, což byly místní
sněmy – jakési soudní dvory, které
řešily spory mezi osadníky. Kolem
roku 930 byl založen Althing – národní sněm náčelníků obcí, který můžeme považovat za nejstarší evropský
parlament. Stalo se tak v národním
parku Pingvellir (také Thingvellir,
od roku 1983 na seznamu UNESCO),
který leží v puklině na rozhraní dvou
litosférických desek. Tady se od sebe
rychlostí až 7 milimetrů za rok stále
oddaluje evropský a americký kontinent. Tak tedy: v roce 930 dostal
nějaký Grímur Geitskör za úkol nalézt
vhodné místo pro řešení soudních
sporů a stanovení zákonů. O kontinentech ani geologických deskách
nevěděl zhola nic, zato ho přitahovalo magické místo plné podivných
příkopů. Ten největší je ohraničen několik kilometrů dlouhou skálou Zákonů. Grímur brzo zjistil, že když mluví
do ní, ozvěna nese jeho hlas daleko
do pláně. Zasedání Althingu tedy vypadalo tak, že velmožové a svobodní
byli shromážděni u jezera Thingvallavatn, zatímco hlasatel zákonů stál
zády. Založení parlamentu je islandským národním svátkem. Každoročně
se zde shromažďují Islanďané, aby si
tuto významnou událost připomněli.
A stejně jako před 1000 lety, i dnes
se tady domlouvají obchody, účinkují tu umělci a svá díla předvádějí
řemeslníci. A ještě jedna praktická
informace hodná zobecnění: Althing
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je jediná přírodní atrakce, kde jsme
se setkali s placeným parkovištěm.
A parkovali jsme opravdu často.
Vodopád Godafoss se nachází na severu nedaleko přístavního města Akureyri.
Jeho příběh souvisí s Althingem. Roku
1000 tehdejší hlasatel zákonů neboli
„zákonopravec“, což byl vlastně šéf
parlamentu, přesvědčoval Islanďany,
aby po vzoru Norska přijali křesťanství. Nebylo to jednoduché, takže vše
začalo kompromisem: Islanďané se
nechají pokřtít, zato mohou nadále
obětovat svým bohům, ale jen v soukromí, aby to nikdo neviděl. No, a náš
předčítač, v islandštině řečený porgeir,
na své misijní cestě naházel do hlubin
vodopádu všechny podobizny islandského pohanského božstva. Od toho
název Godafoss – vodopád Bohů.

Ledovcová zátoka Jökulsárlón

ELFOVÉ
Pohanští bůžci zůstávají v Islanďanech dodnes. Všichni totiž věří na elfy,
i když má 74 procent obyvatel svého oficiálního luteránského boha.
Vlastně – věřit není to správné slovo.
Islanďané vědí, že elfové existují. Jsou
všude, jenže cizinec je nevidí. To, co
lze spatřit lidským okem, jsou jen jejich
malé podobizny připomínající sádrové
trpaslíky: na čerpacích stanicích u silnice, poblíž fastfoodových restaurací,
na zápraží různých příbytků. Ti skuteční vylézají na noc, aby střežili spánek
místních obyvatel, kteří jim na parapety dávají misky s potravou. A hlídají
ostražitě, vždyť Island je ostrov s nulovou kriminalitou. Islanďané jim za to
vycházejí všemožně vstříc. Stavební
firmy řeší, kde stavět, aby nenarušily
jejich obydlí, v několika případech byla
kvůli jejich teritoriu dokonce pozměněna původní trasa při výstavbě silnic.

Velryby plavaly blízko lodi

Gejzír Strokkur

LEDOVCOVÁ LAGUNA
S VYHLÍDKOU NA VRAŽDU
Jedno z nejúchvatnějších míst Islandu je ledovcová zátoka Jökulsárlón
na jihu země. Dorazíte k ní po okružní
silnici číslo 1, která vede podél pobřeží kolem celého ostrova. Měří 1340
kilometrů a byla dostavěna v roce
1974. Jökulsárlón se jmenuje i jezero,
ze kterého plavou do moře po 1,5 km
dlouhé říčce obří kry odlomené z ledovce. Jsou zbarveny všemi odstíny
modré barvy, trčí z vody jako pitoreskní
sochy, některé nehybně, některé už
nese mírný proud do moře. Z hledis-

Luteránský kostelík

www.prestige-media.cz | 2018

3

Prestige clubs & circles

(SPORT & OUTDOOR)

ka geomorfologického vzniklo jezero
před zlomkem sekundy – ve 30. letech
minulého století pod ledovcovým
splazem a stále se zvětšuje. V roce
1975 mělo jen 8 km čtverečních, dnes
už 18. A je stále hlubší, dno je místy až
250 metrů pod hladinou. Až do roku
1985 bylo Jökulsárlón opuštěné a bez
lidí. Pozornost turistů přitáhlo až
poté, co se zde natáčel film s Jamesem Bondem Vyhlídka na vraždu.

STUDENÁ SILNICE Č. 35
A HORKÝ HVERAVELLIR
Kamkoli přijedete poprvé, jste vystaveni
„syndromu prvního dojmu“. Nemusí se
zrovna shodovat s výsledným dojem.
Potíž je v tom, že ten první je nejsilnější.
Drží se vás jako klíště a ten výsledný si
pak musí své prvenství tvrdě vybojovat.
Oba dva jsou však spontánní. Přijdou
nečekaně navzdory původní představě
a z ní vyplývající předpojatosti. Na mne
nezapůsobily ani horké prameny, ani
vodopády, ani sopky. Island je pro mne
zemí lávových polí. A nevytlačily ho
ani malé půvabné kostelíky s pouhými třemi okýnky a několika domečky
a někdy i malou farmou kolem něj.
Byly všude tam, kde zrovna nebyla
láva, ale oku lahodící zeleň. Hlavní
zemědělskou plodinou je tady seno.
Není divu – podle některých zdrojů je
na Islandu více ovcí než lidí. Typické
roztomilé ovečky vidíte všude kolem.
Nemají žádné ohrady, nežijí ve stádech,
obratně uskočí před automobilem,
když se náhodou ocitnou na silnici.
Nemají kam zabloudit, nemají nepřítele a nemá je kdo ukrást. Takových
oblastí s „průzračně“ zelenou trávou je
na Islandu nejvíce na jihu a na západě – přesto mé vědomí trvá na prvním
a zároveň výsledném dojmu země
lávových polí. Možná to bude zážitkem
z jízdy středem ostrova po silnici č. 35
„Kjalvegur“. Vydali jsme se po ní na sever do Akureyri se 17 tisíci obyvatel
s cílem nasednout na loď a pozorovat
velryby. Po několika kilometrech končí
asfalt, následuje šotolina a místy „polní“
cesta vydlážděná balvany nedovolující
překročit rychlost 20 kilometrů za hodinu. Pustá krajina označená v průvodci
jako přírodní zajímavost „lávové pole“
ztrácí na atraktivitě, pokud měří 200
kilometrů a cesta přes ní trvá skoro
celý den. Ukazatel s informací, že příští
čerpací stanice je za 220 kilometrů, nás
připravuje na případné cestovní útrapy
(co kdyby se něco stalo…). Naštěstí
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občas potkáme v protisměru auto a míjíme i statečné cyklisty, kteří na svých
kolech vláčí snad kompletní vybavení
domácnosti. Fouká ostrý studený vítr,
a to je prosím srpen – nejteplejší měsíc.
Zhruba uprostřed Kjalveguru zastavujeme v Hveravelliru. Je to geotermální
oblast v nadmořské výšce 650 metrů
v centru Islandu na vysočině Kjölur
poblíž lávových polí Kjalhraun. Vyvěrá
tu několik horkých pramenů. Pár turistů
se tady blaženě povaluje v přírodních
„vířivkách“, po ruce ale mají teplé oblečení. My na sobě máme zimní bundy
a připadáme si jako asijští turisté: rychle
vše nafotit a hurá do tepla automobilu.
Mimochodem islandština je pro mě
nejvíce jazykolamnou řečí, se kterou jsem se doposud fyzicky setkal.
Schválně – zkuste vyslovit Hvannadalshnjúkur (nejvyšší hora Islandu 2110 m).

VELRYBY A RYBY
Místní lidé se příliš nehrnou ani
do zdravení, ani do zdvořilostních
výrazů typu děkuji či prosím. Dokonce vás ani nechtějí vidět, přestože si
pronajmete jejich byt. Bydleli jsme pár
nocí v Akureyri v apartmánu rodinného
řadového domku v prvním poschodí.
Instrukce o klíči a vstupu jsme dostali
mailem s poznámkou, že není nutné, abychom se viděli. Přitom majitel
bydlel v přízemí pod námi. Jedno ráno
vyšel ven a naše pohledy se střetly,
když jsme se dívali z okna. Byl to jen
okamžik a my byli připraveni pokynout
bradou na pozdrav. On tu potřebu
neměl. Pochopil jsem to jako výraz
upřímnosti a přímočarosti. Pryč s nucenou zdvořilostí k člověku, kterého
neznám a který je pro mne jen přínos
do mé pokladničky. Závěr – Islanďané
neznají pokrytectví (pardon za zobecnění). To ovšem neznamená, že by
byli nepřístupní. Posuďte sami: měli
jsme představu, že na ostrově nebude problém koupit si někde na trhu
čerstvou rybu. Byl. Na ryby jsme narazili
jen v supermarketech – buď ve vakuu,
nebo mražené. A tak jsme v Húsavíku,
odkud jsme vyrazili pozorovat velryby,
obcházeli přístav a ptali se rybářů, kde
koupíme čerstvou rybu. Jeden z nich
nám poradil, ať prý přijdeme zítra, to se
všichni budou vracet z rybolovu a nějakou tu rybu nám dají. Veškeré jejich
úlovky se totiž odvážejí přímo ke zpracování. Zklamaně jsme odpověděli, že
zítra odjíždíme. Pan rybář se sice moc
přívětivě netvářil, nicméně nás docela

ochotně zavedl do své unimobuňky
s chladicím zařízením a obšťastnil nás
čtyřmi kilovými megafilety mořské
tresky. Je to nejlepší ryba, kterou tady
můžete sehnat, je sice mražená, ale
vylovil jsem ji včera. Z řeči těla jsme
usoudili, že touto promluvou považuje
naše střetnutí za ukončené. Ne tak my
– zeptali jsme se, kolik mu dlužíme. No,
tady prý nikdo nikomu nedluží a za pozornosti se neplatí. Vzhledem k tomu,
že Island je nejen pro české turisty
velmi drahá země, to bylo příjemné
překvapení. Později jsme zjistili, že tato
naše zkušenost není ojedinělá. Možná
by se dalo říct, že verbální i neverbální komunikace neodpovídá povaze
Islanďanů. (neobjektivní zobecnění
č. 2) A velryby? Ano, viděli jsme je.
Vynořovaly se jen pár metrů od nás,
jejich gejzíry také konkurovaly mému
prvnímu dojmu o lávových polích,
jejich ocasní ploutve při ponoření trčely
nad hladinou přesně tak jako na fotografiích v propagačních materiálech.
Co k tomu říct? Snad jen to, že mi dělá
problém popsat tento zážitek tak, aby
ho mohl sdílet ten čtenář, který na turistické velrybářské lodi nikdy nebyl.

ALKOHOL
Brennivín je islandská národní kořalka. Je vyrobena z brambor a obilí
a je ochucena kmínem. Islanďané jí
láskyplně říkají černá smrt, možná
proto, že se prý musí pít podchlazená, aby nebyla moc cítit nevalná chuť,
anebo proto, že když lahev otevřete, už
nejde vodotěsně zašroubovat. Ostatně viněty jsou zásadně černé barvy.
Islanďané pijí jen o víkendu, většinou
v pátek, a cílem je prostě se jen opít,
lhostejno čím. Ne, nezažil jsem to,
ale říká se to, takže zobecnění číslo 3 budiž bráno opět s rezervou. Pít
přes týden se nevyplatí – alkohol je až
nesmyslně drahý, a to kvůli státnímu
monopolu na distribuci. Koupíte ho
jen a jen v prodejnách Vínbúd. Naštěstí
jsou v každém městečku, je otevřeno
i přes víkend a koupíte tam i pivo a víno
z celého světa. Tohle není subjektivní
zobecňování. Vím to zcela jistě. Chodil
jsem tam nakupovat skoro každý den.

P. S.

Chybí vám zmínka
o islandských sopkách?
V životě místních hrají významnou roli,
vždyť některé z nich převrátily život
obyvatel naruby. Ale to by asi bylo
na samostatnou a dlouhou kapitolu.

STVOŘENÉ
SEVEREM.

NOKIAN WR A4

ZASTAVÍ VÁS VČAS.

V přírodě je to evoluce, která pomáhá s adaptací na náročné
podmínky. Na silnicích jsou to pneumatiky Nokian Tyres.
nokiantyres.cz

La
Grace

DALŠÍ
SPANILÁ PLAVBA
JACHTY
Romana Bezděková,
foto: Martin Hinca

Sezona 2017 začala pro La Grace v loděnici v tuniské Kelibii, kde proběhla
každoroční údržba této dřevěné krásky, tak aby byla na dlouhou plavbu na sever
v perfektním stavu. Byla vyměněna část obšívky a na trupu La Grace byly provedeny
také dvě důležité úpravy z důvodu zlepšení bezpečnosti plavby. Její kýl je nyní
chráněn železnými pláty a po bocích jí byly připevněny dva přídavné kýly, čímž se
zmírnilo houpání lodi na vlnách. Všechny tyto úpravy byly provedeny právě proto,
že se La Grace vydala v roce 2017 znovu na sever a vody okolo Francie, Holandska,
Anglie a celé Baltské moře jsou velmi známé svými mělčinami a ostrými vlnami.
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P

rvní zastávkou po vyplutí z Tunisu bylo pro La Grace Baleárské souostroví, které se nachází
na západě Středozemního moře. La
Grace tyto vody velmi dobře zná,
a proto navštěvuje nejen nejznámější
ostrovy Mallorcu, Menorcu a Ibizu, ale
i méně známý ostrov Formentera, který
je známý jako „Karibik Středozemí“
díky svým písčitým plážím, a národní
park Cabrera, kde je možné pozorovat zachovalou původní faunu a flóru.
A jako byly pro La Grace Baleáry první
zastávkou letošní sezony, tak byly
i poslední odpočinkovou plavbou.
Z Baleárských ostrovů pokračovala La
Grace přes Gibraltarský průliv na Atlantický oceán. Po proplutí kolem skalnatých břehů Portugalska omývaných
Kanárským proudem se před La Grace
otevřel zrádný Biskajský záliv. V Biskajském zálivu se okno mezi bouřemi
otevírá v lepších případech na 3 dny,
a to je přesně doba, kterou La Grace
potřebuje, aby záliv bezpečně překonala. Protentokrát se na La Grace
usmálo štěstí a zrádný záliv překonává
v mírném větru za doprovodu stád
delfínů obecných a pruhovaných, kteří
se zde hojně vyskytují. Cílem za tímto zálivem je pro La Grace Morbihan,
město ležící hluboko v Morbihanském
zálivu obklopené velkým množstvím
malých ostrůvků a ostrých útesů, mezi
nimiž tečou proudy rychlostí až 9 uzlů.
V tomto navigačně velmi složitém
zálivu se v letošním roce sešlo velké
množství lodí a nebyly mezi nimi jen
malé klasické plachetnice. Na festivalu
se sešly velké lodě, jako je například
francouzský Étoile du Roy, holandský
Morgenster, ruský Shtandart a další. La
Grace s těmito loděmi po boku plula
přátelskou regatu zvanou „Semaine
du Golfe“ mezi těmito nebezpečnými útesy. Když loď v takovéto situaci
pluje chvílemi rychlostí i více než 11
uzlů, nejen že to zvyšuje posádce
hladinu adrenalinu, ale je zde i pocit
úžasu, když člověk může sledovat
ostatní lodě, které s mořským živlem
statečně bojují. Ani tento ročník se
neobešel bez nehod a ke kolizím lodí
docházelo z důvodu silného proudu
poměrně často, naštěstí pro La Grace
se jí všechny tyto nehody vyhnuly.
Po zakončení tohoto adrenalinového festivalu míří La Grace společně
s ostatními tallshipy na sever na start
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Výcvik kadetů

The Tall Ships Races 2017. Cestou přistává na ostrově Helgoland, proplouvá
Kielským kanálem a z polského Gdaňsku
přeplouvá Baltské moře až do Švédska.
Baltské moře bylo největším „strašákem“ na naší plavbě na sever. Jeho silné
větry, ostré vlny a mělčiny stály život
již nejednu loď. K La Grace však bylo
Baltské moře stejně jako Biskajský záliv
přívětivé. Celý Balt se nám podařilo
pod plachtami, se zastávkou na ostrově Gottland, překonat za tři dny, což
se bez bouře podaří jen málokomu.
La Grace si poté užívala už jen klidné
vody hlubokých švédských fjordů, které
jsou tvořeny stovkami ostrovů a ostrůvků, které pokrývají husté lesy. Kotvení
a plachtění mezi nimi bylo pro celou
posádku velkým zážitkem, a tak nikoho
ani nemrzelo, že ani na vrcholu léta nám
chladná voda ve fjordech nedovolovala
se koupat. Klidnou přírodu La Grace
však brzy vyměnila za rušný Stockholm, kde se na chvíli stala součástí
expozice místního známého muzea
Vasa. Palubu La Grace jsme zde otevřeli
návštěvníkům muzea a během těch
několika málo dní, které jsme ve Švédsku strávili, jsme se setkali i s početnou
skupinou Čechů, která ve Švédsku žije.
Pro nás je vždy velmi milé setkat se
s krajany na našich cestách. Ale čas
je neúprosný a start závodů se blíží.
La Grace vyplouvá skrz fjordy až
do Finska, kde ve městě Turku začínají
The Tall Ships Races 2017. Město je
plné tisíců lidí a přístav doslova praská
ve švech. Stojí zde ohromné plnoplachetníky, klasické dřevěné plachetnice i moderní závodní lodě. Aby se
do přístavu vešly, stojí některé z nich
ve více řadách. Velké lodě z nejsledovanější kategorie závodu A, do níž
patří i La Grace, mají otevřené paluby,
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kam proudí davy návštěvníků. Nábřeží
je plné stánků a na pódiích probíhají
neustále koncerty. Život na festivalu
neutichá ani v noci. Celý festival je potom zakončen tzv. Sail Parade, kdy se
všechny lodě předvedou pod plachtami
a zamíří na start další etapy. Startovní
linie této etapy byla stanovena mezi
dvěma vojenskými plavidly a trasa vedla
z finského Turku kolem západního
pobřeží ostrova Gottland až do litevské
Kleipedy. La Grace si na startu vedla
velmi elegantně, a jako je jejím zvykem,
protnula ve své kategorii startovní čáru
pod plnými plachtami mezi prvními.
Před ní byly jen dvě lodě, které později
dostaly penalizaci za překročení startovní čáry před startovním časem. Pár
hodin po startu si však posádka všímá,
že s lodí není něco v pořádku. Posádka
funguje naprosto dokonale, plachty
jsou nastaveny na vítr, jak nejlépe to
jde, ale La Grace i přesto ztrácí. Postupem času se její ztráta na ostatní lodě
jen prohlubuje a kapitán Pepa Dvorský
se nakonec rozhoduje odstoupit ze závodu a zjistit, co se s lodí děje. La Grace
zakotvila na Gottlandu a dva členové
posádky vlezli do ledového Baltu. Bohužel nepřinesli dobré zprávy. Ačkoliv
trup La Grace byl v pořádku (strach, že
se nějaké ze želez uvolnilo, se nepotvrdil), byl porostlý silnou vrstvou řas, které ji brzdily. Nejspíš se tak stalo kvůli jinému složení nebo kvalitě antifoulingu,
kterým byl trup natřen v Tunisku a který

nezabránil obrůstání trupu druhy řas,
jež žijí v méně slaných vodách. S tímto
problémem, jak jsme se dozvěděli později, bojují lodě na Baltu poměrně často. Bohužel pro nás kvůli těmto řasám
skončila naše závodní etapa. Do Kleipedy však La Grace nakonec dorazila
včas. Po skončení festivalu a oslav
v Kleipedě, kde se posádka La Grace ne
moc úspěšně snažila trup lodi zbavit
řas, vyrazila La Grace na start druhé
etapy, která vedla z Kleipedy do polského Štětína. Kvůli tomu, že se trup La
Grace nepodařilo řádně očistit (bylo by
nutné loď na jeřábu zvednout z vody
a trup očistit důkladně), pokračovala
La Grace v etapě mimo závod. Následný festival ve Štětíně byl pro La Grace
velmi významným svátkem – jelikož to
byl festival konající se nejblíže České
republice, vydalo se za La Grace velké
množství jejích příznivců. Čechů tam
bylo tolik, že jsme museli i zavírat palubu a dělat čistě české prohlídky lodi.
Ze Štětína se La Grace vydala na dlouhou cestu zpátky domů do Středozemí.
Cestou zpátky proplula již po druhé
Kaledonský kanál a bájné jezero Loch
Ness. Když La Grace proplouvala kolem
Dublinu, byla to přesně ta doba, kdy
oblast Karibského moře pustošil hurikán. Tato silná anomálie počasí ovlivnila
i počasí nad Evropou. La Grace uvízla
na 5 dní ve francouzském La Rochelle,
jelikož nad Biskajským zálivem foukal vítr o síle větší než 50 uzlů, který
vytvořil 6metrové vlny, a okno, kterým
by La Grace mohla projet, trvalo pouhé
dva dny. Od té doby stíhala loď na její
cestě jedna bouře za druhou a vše se
uklidnilo, až když proplula Gibraltarem zpátky do Středozemního moře.
Právě teď je La Grace v tuniské loděnici, kde probíhá její každoroční údržba.
Příští sezony 2018 bude loď brázdit
Středozemní moře a na palubě proběhne několik dětských táborů. Děti znovu
budou dobývat ostrov Elba, aby získaly
fragmenty mapy, které je zavedou
k bohatství, jež je na ostrově ukryto.

Pokud vás zajímá, kde La Grace
je a co se právě děje na její palubě,
můžete její osudy sledovat na naší skupině na Facebooku
www.facebook.com/groups/ShipLaGrace anebo na stránkách www.lagrace.cz.

MO ŘS K Ý VÁNEK PRO VÁŠ DOM OV
Unikátní industriální nábytek značky KLEO se vyrábí ze dřeva vysloužilých rybářských lodí.
Tento ekologicky přátelský nábytek má jedinečný charakter, je ručně vyráběný a díky autentickému
“lodnímu” dřevu je každý kus originál.

Výhradní dovozce do ČR a SR
www.nabytekzvraku.cz
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Letos se Francie stane centrem světového golfu. Právě zde na hřišti l’Albatros le Golf
National se bude hrát v pořadí 42. Ryder Cup 2018. Bude to největší golfová událost na území
kontinentální Evropy po roce 1997, kdy se Ryder Cup hrál ve Španělsku. Určitě sem zamíří
mnozí fanoušci golfu nejen z celé Evropy, ale i ze zbytku světa. Ovšem krásná hřiště, zajimavé
historické památky a lahodné kulinární zážitky můžete najít i v dalších regionech Francie.

GOLF V
N

apříklad v regionu Okcitánie,
který vznikl teprve 1. ledna
2016 sloučením dvou bývalých regionů Languedoc-Roussillon
a Midi-Pyrénéés. Správním střediskem regionu je město Toulouse.
Najdete zde 60 rozmanitých golfových
hřišť na úrovni mořského pobřeží až
po hřiště na svazích Pyrenejí. Ať už jste
golfový začátečník, nebo zkušený hráč,
můžete se těšit na skvělé sportovní okamžiky v klidné a přátelské atmosféře.

Okcitanii
Natálie Redková, www.cestujemezagolfem.cz

GOLF CLUB DE NIMES
CAMPAGNE
Je to jedno z nejlepších a nejkvalitnějších golfových hřišť regionu. Nachází
se mezi městy Montpellier a Avignon,
vedle starého římského města Nimes.
Hřiště z dílny Léonarda Morandiho
a Donalda Harradina bylo otevřeno
v roce 1970. Rozkládá se na 54 hektarech zalesněného zvlněného pozemku. Je technické, nicméně příjemné.
Pokud sem zavítáte, zahrajete si tam,
kde hráli Seve Ballesteros, Berhard
Langer (drží rekord hřiště – 65 ran),
Ian Woosnam, Thomas Levet a další.
Zvláštní zmínku si zaslouží místní
klubovna. Je to dům z roku 1902, který
byl vybudován majitelem jako replika
Bílého domu ve Washingtonu. Opravdu mimořádná a krásná 19. jamka!

GOLF CLUB DE NIMES
VACQUEROLLES
Golf Club de Nimes Vacquerolles se
nachází v srdci slunečných kopců
křovinatého údolí a nabízí moderní
technické a náročné golfové hřiště
proslulé svou příjemnou atmosférou.
Architektem hřiště je Bill Baker, hřiště je velmi pečlivě udržované.
Nabízí taky devítijamkové hřiště,
patovací green a driving range.
Najdete zde všechny služby, které
vám umožní strávit příjemný pobyt: pro-shop, restaurace, hotel.

CAP D’AGDE GOLF CLUB
Toto golfové hřiště leží v srdci středomořské krajiny a bylo navrženo
známým Ronaldem Freamem (27
jamek – Alizés, Azur) a Alainem
Pratem (Volcano), nabízí 3 kombinace 18 jamek. Mistrovské hříště bylo
otevřeno v roce 1989. Je to relativně
kopcovité hřiště s mnoha přírodními
vodními překážkami a bunkry, které

10

2018 | www.prestige-media.cz

vás dokonale prověří. Musíte také dávat pozor na olivovníky, palmy a borovice. Mořský vánek je také faktor,
s nímž je třeba počítat; ale je to velmi
hratelné a kvalitní hřiště pro hráče
všech úrovní golfové dovednosti.
Clubhouse byl nedávno zrekonstruován a nabízí také fantastickou
restauraci, kterou musíte vyzkoušet.
Hřiště má skvělé treninkové zázemí – driving range, tréninkové bunkry a pitching a putting greens.
Cap d’Agde International Golf vás vítá
po celý rok. Je to jedno z nejlepších
hřišť na pobřeží Středozemního moře.
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NIMES –
KOLOSEUM
I MĚSTO DŽÍNŮ

GOLF RESORT MONTPELLIER FONTCAUDE
Na půli cesty mezi plážemi Středozemního moře a velmi
malebným vnitrozemím navrhl v roce 1991 novozélandský architekt Chris Pittman 18jamkové hřiště mezinárodní
třídy. Hřiště se rozkládá na 80 hektarech. Mírně kopcovitý
a zalesněný terén, fairwaye lemované divokými a voňavými křovinami, na některých jamkách do hry vstupuje
řeka a vzrostlé stromy. Hřiště je technické, mnoho jamek
je „slepých“, grýny jsou proslulé svou kvalitou a rychlostí.
Není pochyb o tom, že je zárukou velmi vzrušující hry.
Hřiště se nachází 10 km od starobylého města Montpellier. Je otevřeno po celý rok. Ubytovat se můžete přímo na hřišti v Quality Hotel Golf Montpellier
Juvignac ***, který nabízí 46 pokojů a 40 apartmánů.

Jihofrancouzské
město Nimes se pyšní
jedním z nejzachovalejších římských
amfiteátrů na světě.
Vejde se do něj 24 tisíc
lidí, jen akce se trochu
změnily. Namísto gladiátorů dnešní diváci
v aréně sledují býčí
zápasy či koncerty
rockových skupin. Je
to město, odkud pochází džínsovinová látka denim (doslova: de Nimes = z Nimes,
které se čte „nim“). Nejvíce turistů sem proudí, aby si prohlédli
arénu postavenou podle vzoru římského Kolosea. Vždyť i byla
postavena v přibližně stejném období jako její slavnější vzor
– 90 až 120 let před Kristem. Další velmi navštěvovanou památkou je chrám Maison Carrée. Maison Carrée je velmi dobře
zachovaný římský chrám v řeckém stylu. Pochází z 1. století
př. n. l. z doby císaře Augusta. Architekt z Narbonensis se nechal inspirovat Apollónovým chrámem v Římě. Stál původně
na fóru, obklopen portikem s plasticky zdobenými sloupy.
Chrám zažil mnohé proměny (byla zde radnice, soukromé
obydlí, stáj). Dnes je v něm muzeum antických památek.
Jen kousek za hranicemi Nimes pak najdete plnírny minerální vody
Perrier, kde můžete vidět proces vzniku této bublinkové vody.

Inzerce

POJISTĚTE SI
bezstarostnou
HRU
lék Wobenzym®
urychluje hojení
posiluje oslabenou imunitu

Více na
www.wobenzym.cz

Chce to hlavně pohodu a zdraví
Golf patří bezesporu k těm nejkrásnějším sportům, které můžeme hrát až do zralého věku. Ale i při
něm se může přihodit úraz. Intenzivní stres, který po většinu pracovního dne prožívá nemálo nadšených příznivců golfu, navíc oslabuje jejich imunitu, takže na „greenu“ co chvíli chytnou chřipku a
kdejaké nachlazení.
Používají to i ti nejlepší, proč ještě ne vy?
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti,
lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní
zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že
díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000
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GOLF CLUB COULONDRES
Golf Club Coulondres, Saint-Gély
du Fesc, který se nachází 10 km
severně od Montpellier, nabízí pestré, kopcovité fairwaye mezi borovicemi a duby. K dispozici je
27 jamek a 5 jamek Pitch & Putt.
Devítijamkové hřiště Coulondres bylo
navrženo v roce 1980 D. Harradinem v nádherném přírodním prostředí s výhledem na Pic Saint-Loup
a Středozemní moře. Zaujme taky
18jamkové hřiště Puech, které bylo
renovováno a rozšířeno v roce 2012
R. Berthetem a jehož 9 jamek na „plošině“ nabízí úchvatné panorama.
Starší jamky jsou velmi technické, úzké a budou skutečnou výzvou pro všechny hráče.
Je zde taky velmi kvalitní restaurace.
Francie je nejnavštěvovanější zemí
světa. Nabízí mnoho krásných míst
a důvodů, proč tam zavítat. Golf v Okcitánii určitě splní všechna očekávání
skvělého pobytu. Nejen golfového.

(SPORT & OUTDOOR)

Co určitě nesmíte vynechat

MONTPELLIER

CARCASSONNE

Montpellier je městem o skoro 250
tisících obyvatelích. Ve 12. století zde
byla založena první lékařská škola
v Evropě. Historické centrum města
je pěší zónou, hlavním náměstím je
place de la Comédie. Na náměstí je
fontána Tří grácií a národní opera.
Zajímavá je i katedrála Saint-Pierre.
Můžete se jen tak toulat zdejšími
středověkými uličkami jako třeba Rue
de la Valfère, Rue du Bras de Fer nebo
Rue de L’Argenterie. V 17. a 18. století
tu také bohatí kupci stavěli velkolepá
sídla. Takovými příklady je třeba
Hotel de Varennes, Hotel St-Come
či Hotel des Trésoriers de France,
kde sídlí Musée Languedocien.
Promenáda de Peyrouse se pyšní
Vítězným obloukem ze 17. století,
vodárenskou věží Chateau d’Eau
a v noci krásně nasvíceným
akvaduktem Aqueduc de St-Clément.

Nejnavštěvovanějším místem
Okcitánie je Carcassonne. Město
ročně navštíví asi 4 miliony turistů.
Carcassone patří k nejzachovalejším
středověkým opevněným městům
v Evropě, od roku 1997 je zapsáno
na seznamu UNESCO. Městu
dominuje La Cité, opevněné
jádro města stojící na kopci, který
opevňovali už Galové, Římané,
Vizigóti, Maurové i Frankové. Původní
je pouze spodní část hradeb, horní
část byla doplněna v 19. století
v rámci snah o obnovu opevnění.
Do La Cité vstoupíte vstupní bránou
Porte d’Aude, dále je tu náměstí
Gambeta, pokračovat odsud můžete
přes most Pont Vieux a po ulici rue
de la Barbacane. K hlavnímu vstupu
vede také zvedací most, je tu k vidění
masivní bašta Porte Narbonnaise.
Hlavním náměstím a srdcem La
Cité je náměstí place du Chateau,
v jehož bočních ulicích najdete
nespočet krámků se suvenýry.
Z dalších míst v La Cité upozorníme
na hrad Chateau Comtal z 12. století,
probíhají v něm placené prohlídky.
Je tu také bazilika St-Nazaire.

POKUD MÁTE
V OBLIBĚ ÚSTŘICE,
určitě navštivte blízkou rodinnou farmu
Tarbouriech na břehu mořské laguny
Thau, kam ústí sladkovodní řeka.
Zde můžete ochutnat nejvyhlášenější
ústřice v kombinaci s kvalitními
místními víny. Jedním z vrcholů
nabídky jsou ústřice Les spéciales
Tarbouriech Pink Diamond, masité,
skoro až „steakové“, které díky
místu chovu a speciálnímu způsobu
chovu „prokysličováním“ skýtají
opravdu nevšední prožitek.
V roce 2009 podnik investoval
do inovativních výrobních zařízení,
což mu umožnilo produkovat
ústřice vysoké kvality a velikosti
XXL, určené na trh vyšší cenové
kategorie. Dobře se prodávají nejen
v Evropě, ale i na jiných trzích
ve světě včetně Blízkého východu,
Číny, Hongkongu i Ruska.
Vy můžete ochutnat čerstvé
ústřice přímo na místě.
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hony
PODZIMNÍ

Horst Richter, foto: Klaus Schreiber

Náruživě po stopě – i přes vodoteče

Prestige clubs & circles

(SPORT & OUTDOOR)

Tyto již tradiční listopadové
víkendy parforsních honů
s Vogelsberg smečkou bíglů
a honebními trubači Ralley
Trompes Moselle – Sarre
ve Všeticích a v Malčanech
jsou vždy jedinečné.

D

říve byly parforsní hony se
smečkou psů pořádány jako
štvanice na jelena, lišku či jinou
zvěř. Smečka pronásledovala zvěř
po stopě, zastavila ji a lovci na koni ji
pak ulovili. Ale již před 150 lety (1867)
se konal v Německu první parforsní hon na uměle položené stopě.

Vogelsberg smečka
a Equipage
Tento typ honů za smečkou honebních psů (foxhaundů, bíglů, harrierů)
nahradil hon na živou zvěř. K oficiálnímu zákazu honů se smečkou psů
na živou zvěř došlo až v roce 1937
a zákaz ve střední Evropě trvá dosud.
V těchto 150 letech došlo k velkým
změnám, ale fascinace parforsními
hony zůstala. Tato „volnost ve cvalu“
přežila dvě světové války a dnes se
vyvinula v moderní jezdecký sport.

Základem je poslušnost a spolupráce smečky s equipáží

DNY PLNÉ ZÁŽITKŮ
Jezdci a hosté přijíždějí na víkend parforsních honů s Vogelsberg smečkou
do Všetic a Malčan v Čechách až ze
vzdálenosti často přesahující 500 km.
Zde se již tradičně schází pestrá paleta
jezdců z Vídně na východě, z Francie
na západě, ze Švýcarska na jihu, ze
severu Německa a z Čech, která je
plná očekávání nevšedních zážitků.
A opravdu: nálada účastníků, kteří
pozvání přijali, se nedá několika slovy
vyjádřit. Atributy jako kamarádství,
družnost a veselost zde nevystačí.

Ralley Trompes
Moselle-Sarre
(RT MS)
Po večerním přivítání jezdců, trubačů
RTMS (Rallye Trompes Moselle-Sarre)
a hostů v povznesené náladě v hotelu

Kůň nesmí zaváhat před žádnou překážkou

www.prestige-media.cz | 2018
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Příští den byla sice neděle, ale muselo se brzo vstávat. Z toho důvodu
byl tak krásný večer poměrně časně ukončen. Ráno nás čekala jízda
autobusem do Prahy, do chrámu
sv. Mikuláše na Malé Straně, kde
trubači RTMS hudebně doprovázeli Hubertovu mši. Překrásný zážitek poslouchat v takovém chrámu
zvučné tóny parforsních rohů.
Po ukončení mše následoval společný oběd a procházka Prahou
a večer opět zpět do Všetic k přípravě dalšího náročného úkolu.
Příští den ráno následoval odjezd
s koňmi do Malčan, kde již na jezdce čekal tradiční a náročný hon.
Pánové honu s trubači RTMS v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně

Kdo zná pana Václava Vydru, ví o jeho
velkém nadání využít krajinu s náročnými požadavky na koně, psí smečku
i jezdce. Po srdečném přivítaní se
odjelo na hon. Co zde každého čekalo, je opravdu sen každého jezdce.
Nekonečné pasáže v údolích, široké
a přehledné louky, hluboký les, to vše
oddělené přírodními skoky a příkopy.
Snaživá smečka vytvořila obrazy
plné radosti, po celém terénu rozdělení trubači a nekonečné stopy
dali pocit absolutní rovnováhy mezi
přírodou, člověkem, psy, koňmi
a velké blízkosti jejího tvůrce.

Zasloužilá a tradiční odměna čeká na psy na konci honu – „Curée”

Všetice, se všichni soustředí na první
sobotní parforsní hon. Tato malebná
krajina, která se výborně hodí k parforsním honům, vyžaduje od jezdců
a koní za rychle a náruživě na stopě
štěkající bíglí smečkou vše. Stopy
jsou dlouhé a s velkým převýšením.
Jednotlivé stopy byly od stopaře položené tak, aby jezdci mohli sledovat
práci smečky a užít si pohled na krásně
zbarvenou podzimní přírodu a vychutnat si tyto překrásné okamžiky.
Nejen jezdci, ale i koně pozorovali práci smečky, ale také velmi
pozorně sledovali jaký je terén,
a kde jsou překážky nebo příkopy,
které se musí překonat. Rados-
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tí každého jezdce je tyto přírodní
či uměle postavené překážky bez
ohrožení sebe a koně překonat.
Po ukončení honu a odměně smečky
„Curée“ za vykonanou práci a po zaopatření koní byl již každý napjatý
na další program tohoto víkendu.
Ze všeho nejdříve všichni využili
možnost uspokojit svůj lačný žaludek v kuchyni výtečně připravenou
martinskou husou. Také bylo několik
přípitků a pak zahrál Pražský Hradčanský orchestr, který všichni napjatě
poslouchali. V přestávkách se opět
ujali trubači RTMS svých honebních
rohů a představili signály, které se
ještě dnes užívají během honu.

Konec honu se blížil a každý jezdec, kůň a pes byli příjemně unavení.
Smečka dostala za velmi úspěšnou
práci svou odměnu – hovězí bachor,
a koně byli náležitě zaopatřeni.
Po návratu do hotelu se ještě jednou všichni, i když unavení, ale plní
krásných zažitků, sešli a v povznesené náladě zavzpomínali na tyto
třídenní nezapomenutelné zážitky.
Při loučení bylo ze všech úst slyšet:
„Dobrou cestu domů a ať se tu ve zdraví opět sejdeme v roce 2018!“

Na tomto místě patří vřele poděkovat
pracovníkům hotelu a Jezdeckému
klubu Všetice za zajištění organizace
a pánům honů dr. Petru Dvořákovi,
Vladimíru Malákovi, Horstu
Richterovi, Janu Vedralovi, Václavu
Vydrovi za pořádání honů.

ENDURE. TRI-TEC14.
JEDINÁ A ÚČINNÁ OCHRANA VAŠEHO KONĚ.
ABSOLUTNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍ SE SPOKOJENOSTÍ ZÁKAZNÍKŮ 93%*.
PŮSOBÍ AŽ 14 DNŮ NA JEDNU APLIKACI.

ŽÁDEJTE U SVÝCH KAMENNÝCH PRODEJCŮ NEBO E-SHOPŮ.

WWW.FARNAM.CZ

Registrováno na Ministerstvu zdravotnictví pro prodej v ČR (číslo schválení MZDR 18409/2017/SOZ a MZDR 18375/2017/SOZ). ENDURE® a TRI-TEC14™ jsou kapalné víceúčelové insekticidy v rozprašovači. Používejte
přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.* Údaje z nezávislého nákupního portálu Heureka.cz dle hodnocení a chování zákazníků v posledních 5-ti letech.
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Zlatí úhoři

Ne, nejde o žádné ryby,
natož o úhoře. To jsem si
jen dovolil vypůjčit titul
od Oty Pavla, ne kvůli
zvířecímu druhu, ale kvůli
přídavnému jménu – zlatí.

T

ímto přídavným jménem jsou
totiž označováni i koně našeho
vskutku národního plemene –
koně Kinští. Jsou, alespoň větší část
z nich, opravdu téměř zlatí. Jsou ale
„zlatí“ i svojí povahou, zcela určitě
jsou zlatým národním pokladem.
Poslední srpnová neděle patří již tradičně těmto koním, ale nejen jim. V Hradištku u Sadské se v tento termín konají
již tradičně Národní přehlídky koní Kinských, obohacené o pestrá vystoupení
řady jiných plemen. Přesto hlavními aktéry celého dne jsou právě koně Kinští.
Nádherný jezdecký areál Jezdecké
školy Equus Kinský manželů Půlpánových je pro tuto akci jako stvořený.
Upravené plochy prostorného venkovního kolbiště s krytými tribunami,
možnost občerstvení, dobrá možnost
parkování pro diváky i aktéry, ale i park
se vzrostlými stromy a hned v sousedství protékající Labe skýtají v parném letním dni možnost příjemného
osvěžení. Samozřejmostí je i dobré
ozvučení, ale i prodejní stánky nejen
s občerstvením, atrakcemi pro děti,
ale také s jezdeckými potřebami.
Program celého dne je doslova
nabitý. O účast na národní přehlídce je mezi chovateli velký zájem.
Vždyť kdo by se nechtěl pochlubit
a předvést svého koně nejen před
zraky diváků, ale i před zraky odborné komise a zkušených chovatelů.
Je samozřejmostí, že koně i předváděči jsou na takovou akci dobře
připraveni, vždyť úspěch spočívá
i v dobrém a harmonickém předvedení koně a jeho předváděče, v harmonickém souznění této dvojice. To
vyžaduje náležitou přípravu i zkušenost na obou stranách otěží.
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RNDr. Petr Dvořák, foto: Archiv SCHKK

PŘEDVEDENÍ KONÍ
V dopoledním programu se koně
předvádějí v jednotlivých věkových kategoriích, nejdříve tohoroční hříbata, následují dle věku
klisny, valaši a vyvrcholením posouzení je předvedení hřebců.
Koně posuzuje tříčlenná komise
jmenovaná Výkonným výborem Svazu
chovatelů koní Kinských. Koně jsou
předvedeni jednotlivě v postoji, ale
zejména v pohybu – kroku i klusu, vždy
po obvodu trojúhelníku. To aby komise
měla možnost posoudit pravidelnost
a prostornost pohybu koně zezadu,
z boku i zepředu. Zejména důležité
je posouzení typu koně. Kůň Kinský
by měl být koněm polokrevního, tedy
lehčího typu, typem honebního koně,
protože takový byl původní záměr
a cíl zakladatele chovu plemene
Oktaviána hraběte Kinského. Následuje stručné zhodnocení předvedené
kategorie, ale vyhlášení ocenění je až
součástí odpoledního programu.

diváckou atraktivitu a přitahuje nejen
chovatele a majitele koní, ale je lákavý i pro všechny, kdo mají rádi tato
ušlechtilá zvířata a poslední prázdninovou neděli chtějí zpestřit sobě a svým
dětem. Pokud patříte do některé ze
zmíněných skupin, přijměte naše
pozvání na letošní národní přehlídku a Slavnosti koní do Hradištka.

POZVÁNÍ
Národní přehlídka koní Kinských
a Slavnosti koní se konají 26. srpna
2018 v areálu JS Equus Kinský v Hradištku u Sadské. Bližší informace
naleznete na www.schkk.cz.
Těšíme se na vás!

JEN TI NEJTYPIČTĚJŠÍ
Odpolední program začíná vyhodnocením jednotlivých kategorií, respektive vyhlášením udělených prémií. Tu
mohou získat jen ti koně, kteří typem,
pohybem i předvedením zaujmou
porotu. Prémie tedy není nárokové
ocenění, i jejich počet v jednotlivých
kategoriích není určen. Její udělení
se zaznamenává do průkazu koně
a toto označení se objeví i u jmen
rodičů v průkazech jejich potomků. Získání tří prémií posouvá koně
do vyššího oddílu plemenné knihy
a kůň získává doživotní označení
„Prémiovaný hřebec/klisna SCHKK“.

V záři podzimního slunce jsou doslova zlatí

PODÍVANÁ PRO DIVÁKY
Odpolední program pak vyplňují ukázky
sportovního využití koní, ale i secvičené
programy skupin koní – skokové či drezurní čtverylky, mini-maxi, paralelní jízda koně v zápřeži a s jezdcem v sedle.

SLAVNOSTI KONÍ
Loňská národní přehlídka byla již druhou spojenou s pestrou akcí – Slavnostmi koní. Pestrý program zvyšuje

Sněhobílá barva hřívy isabel vyniká
na podkladě zlatožluté srsti
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Hřebeček Pepe
Zlatá je nejen jejich barva, ale i povaha

Elegance i v pohybu

Čtverylka koní Kinských

Zbarvení plavák má černou hřívu,
ocas a nohy

Jessi M Kinská

Milton Kinský – Prémiovaný hřebec SCHKK
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SOLVEIG
ZOSKE

Dáma
a pólo
Za rozhovor děkuje Šárka Gill,
foto: Petr Odvárka
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Když se řekne polo, pravděpodobně
si představíte luxusní auta, rychlé
koně a sluncem zalitou Argentinu.
Co s tím má vše společného
blondýnka, Praha a sníh?

S

olveig už znám víc než rok, a proto nebylo těžké
domluvit se na rozhovor. Sešly jsme se ve Velké Chuchli rovnou ve stáji – kde jinde získat
tu správnou atmosféru k rozhovoru o koních.
V boxech odpočívali spokojení pólo poníci
a my se hřály u kamínek v malé klubovně.
Proč jsi se svými koňmi ve Velké Chuchli?
Je to nejlepší lokalita v Praze, máme velké hřiště, zázemí pro koně, jsme dostupní pro studenty, kteří můžou
přijet vlakem nebo autobusem, a naši zahraniční hosté
a hráči mohou po tréninku obdivovat krásy Prahy.
Jak jsi se dostala ke koním?
Jezdila už moje maminka a já mám koně ráda už
od malička, jezdím asi od čtyř let a v průběhu svého života jsem se snažila jezdit, kdykoli to šlo, jen
práce v hotelu byla dost náročná, a tak jsem nemohla být u koní tak často, jak bych si přála.
Vzpomínáš si na svého prvního koně?
Samozřejmě, můj první kůň byl klusák a pořídila jsem si
ho, když jsem žila v Paříži. Pak k němu přibyl ještě jeden,
ale to už bylo v době, kdy jsem se rozhodla, že se přestěhuji do Prahy. Oba jsem je přivezla v roce 1994 do Turska.
Proč právě Praha?
Následovala jsem svého tátu, který na Konopišti vybudoval bažantnici a tu má nyní na starosti můj bratr.
Mně se v Praze moc líbilo a otevřela jsem si dva obchody s módou a zároveň se věnovala svým koním.
Takže koně byli tvým koníčkem.
Nějakou dobu ano, ale v roce 1995 jsem koupila vlastní farmu v blízkosti letiště. Nejdříve jsem
vedla svůj obchod i farmu zároveň, ale pak jsem
obchody prodala a soustředila se jen na koně.
Věnovala jsem se výuce jízdy na koni, záchraně koní, kteří měli zdravotní problémy, a nabízela jsem ustájení pro koně jiných majitelů.
Jaká byla tvoje klientela?
Lokalita farmy byla výhodná a zájemců o výuku jízdy
na koni bylo dost, chodili ke mně převážně cizinci žijící
v Praze a jejich děti. Byli jsme v blízkosti mezinárodních
škol, ambasád a mnoha rezidencí na Praze 6. Já jsem
navíc nabízela výuku v němčině, angličtině i francouzštině. Navíc jsem se díky práci na farmě naučila česky.
Kolik koní se už objevilo v tvém životě?
Bylo jich hodně, na farmě jsme měla více než 40
koní, zachraňovala jsem koně zraněné, ve špatné kondici a také jsme koně chovala.
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Diplomats Polo Cup 2017 finále

Jak jsi se dostala ke koňskému pólu?
V roce 2012 jsem se rozhodla ukončit své aktivity na farmě Pazderna a prodala jsem ji. Zůstal mi jeden kůň, který patří mé dceři. Věnovala se parkuru a drezuře. Jednoho dne mě přátelé pozvali do Velké
Chuchle, abych si vyzkoušela koňské pólo. Netrvalo dlouho a koupila
jsem si svoji první pólo klisnu. Začala jsem pomáhat jezdcům s jejich
jezdeckými znalostmi a schopnostmi. Sama jsem se pólo učila od přátel z Argentiny, kteří přijeli do Čech. Jedním z nich je i Comanche
Gallardo, který působil v Německu a přátelím se s ním dodnes. V tomto roce bude trénovat a pomáhat s výcvikem koní ve Velké Chuchli.
Proč myslíš, že tě oslovila právě tato sportovní disciplína?
Pólo je nesmírně atraktivní sport nejen pro diváky, ale i jezdce. Dokáže dohromady spojit sportovce i společenské a obchodní aktivity. Je to velmi pestré. Vzhledem k tomu, že českých hráčů je stále málo, jezdí k nám spousta hráčů ze zahraničí. Ráda se setkávám
s lidmi z celého světa a myslím, že sport nás všechny spojuje.
Jak jsi rozvíjela své zkušenosti dál?
Především jsem založila Prague Polo & Country Club, který sdružuje členy a každý si může u nás zatrénovat nebo zahrát. Zkušenější si koupí vlastního pólo poníka a ostatním půjčím ty moje.
Jaký je vlastně rozdíl mezi koněm a pólo poníkem?
Pólo poník je termín pro koně, kteří hrají pólo. Mohou být jakéhokoli plemene nebo kombinace plemen. Jsou nazýváni poníky pro svou výšku, kdy jejich výška v kohoutku se pohybuje do 163 cm, navíc se poukazuje na jejich rychlost a obratnost.

Zleva Comanche Gallardo, Solveig Zoske a Mona Scharf

Jaké máš plány do budoucna?
Na rok 2018 se moc těším. Už v roce 2014 jsem začala pořádat Diplomats Polo Cup, měla jsem už zástupce Argentiny, Mexika i Nizozemska.
V tomto roce se představí Brazílie, a to už 15.–17. června 2018. Také se
těším na Goti Cup Champagne „around the world“, což je seriál mezinárodních turnajů, kdy po světě cestují známí pólo hráči a Praha bude
součástí této události. Bude se konat 26.–28. července. Zároveň připravuji
charitativní pólo akci Prague Ladies Cup, který se bude konat na počest
předčasně zesnulé hráčky Sunny Hale a výtěžek půjde na podporu žen
s rakovinou prsu. Tento prestižní pólo turnaj bude první svého druhu ve východní Evropě a předvede řadu talentovaných pólo hráček.

Solveig Zoske, Comanche Gallardo

Solveig Zoske
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Můžeš mi říct více o Sunny Hale?
Sunny Hale byla profesionální hráčka póla a jedna z mála žen, která hrála
převážně v mužských týmech. V roce 2000 byla členkou vítězného týmu
U. S. Open Polo Championship a byla první ženou, která tohoto titulu
dosáhla. Sedmkrát dosáhla titulu nejlepší ženy – pólo hráčky na světě
a podporovala tento sport po celou svoji sportovní kariéru. Zemřela loni
na komplikace s rakovinou prsu před svými padesátými narozeninami.
Moje poslední otázka Solveig zaskočila:
„Co děláš ve svém volném čase?“
To byl moment, kterým se dá příjemný rozhovor zakončit. Začaly jsme
se obě hlasitě smát, protože moc dobře víme, že volný čas u koní je
věnován koním a nikdy nekončící péči o ně a také všem, kteří se chtějí pólo naučit anebo se stát součástí akcí, které Solveig pořádá. A já
vím, že se právě chystá oslavit své narozeniny, jak jinak než aktivně.
Právě odjíždí hrát s dcerou a přáteli pólo do Maroka, takže jsem jí popřála všechno nejlepší a hlavně radost ze hry a života. Já se na všechny akce, které Solveig pořádá, moc těším a vzhledem k tomu, že
i ráda pomáhám a jsem jejich součástí, vás tímto všechny zvu.
Více info na www.poloprague.cz
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Amfora před zápasem v Lucembursku

Toho bohdá nebude,

ABY ČESKÝ KRÁL Z BOJE UTÍKAL
ANEB AMFORA VYRAZILA
ZA JANEM LUCEMBURSKÝM…
Petr Salava. foto: Jiří Markvart

Fotbalová Amfora
navštívila ve dnech 27. 9.
– 1. 10. 2017 Lucemburské
velkovévodství. Výprava
byla ubytována ve velmi
kvalitním hotelu Legére
na předměstí hlavního
města Lucemburku.

v rámci které se poklonila památce
slavného českého krále Jana Lucemburského, exkurzi Evropského soudního dvora zprostředkovanou Danem
Karzelem, návštěvu velkého amerického
vojenského hřbitova v Hamm s hrobem generála George Pattona, položení kytice k památníku Jana Palacha
v centru Lucemburku a pak samotný
fotbalový mač. Program to byl celkově
tak nabitý, že po této krátké dovolené bylo třeba pár dnů odpočívat…

erný autobus spol. Umbrella
– FlixBUS Pavla Steinera byl
k dispozici po celé dny a Amfora
tak zvládla nejen úvodní recepci ke státnímu svátku ČR na půdě české ambasády, kam ji pozval velvyslanec ČR Petr
Kubernát, ale i přijetí na lucemburské
radnici paní Simone Beissel, prohlídku Schengenu a následně pochoutky
a kvalitní moky vinařství Caves Crémants
POLL-FABAIRE, okružní jízdu a procházku Lucemburkem s českými průvodci
Evou Hanzelkovou a Milanem Kloudou,

Lucembursko bylo již 33. zemí, kde
si Amfora zahrála fotbal. Soupeř byl
tentokrát nad její síly, protože bývalí
fotbaloví reprezentanti Lucemburska
byli v průměru o 20 let mladší. Věkový
rozdíl mezi obráncem Karolem Dobiašem a útočícím hráčem domácích tak
byl 35 let… Amfora se ale držela zvolání
krále Jana Lucemburského a z boje
neutekla. Na hřišti pak pod vedením
Pavlína Jirků proběhla divoká přestřelka
a domácí zvítězili 8:6. Na tribuně bylo

Č
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velmi veselo a skoro 400 diváků připomínalo spíš karneval v brazilském Riu.
Výtěžek ze vstupného ve výši 1500 €
byl věnován Nadaci podporující děti
s onkologickým onemocněním – Foundation Kriibskrank Kanner Luxembourg.
Nadace pomáhá nejen dětem, ale
i jejich rodičům. Branky Amfory: Tomáš
Panenka 3, Michal Jiráň, Roman Skamene a Karol Dobiaš, který v Lucembursku
oslavil 70. narozeniny. Sestava Amfory:
P. Steiner, V. Patejdl, Z. Merunka, P. Větrovec, P. Salava, K. Dobiaš, T. Řepka,
A. Panenka, T. Panenka, J. Berger,
V. Panatsis, M. Dejdar, T. Dufek, V. Staš,
M. Jiráň, L. Focko, F. Hřebík, J. Fiala,
R. Skamene, J. Piškula. Čestný výkop:
Jiřina Bohdalová, Kateřina Kristelová
a Marta Vacca Veselá, která spolu s Jaroslavem Dočkalem (oba z krajanského
spolku ATSL) výrazně pomohla s pobytem
a programem Amfory. To vše pod patronací velvyslance ČR Petra Kubernáta.
Amfora pokračuje v návštěvách malých,
ale významných států. Po Vatikánu,
San Marinu a Lucembursku zamíří
v roce 2018 do Lichtenštejnska…
www.amfora.cz
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Před radnicí hlavního města Lucemburk

Velvyslanec ČR Petr Kubernát a prezident Amfory Petr Salava

České hvězdy v Schengenu –
Antonín Panenka a Martin Dejdar

Předání šeku zástupcům
Foundation Kriibskrank Kanner Luxembourg

Krásný pohled
na hlavní město Lucemburk

Čestné výkopářky Marta, Jiřina a Kateřina

Fotbalová střídačka na české ambasádě

Karol Dobiaš slavil i rozdával autogramy

Útočná síla Amfory – Antonín Panenka a Roman Skamene
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The Gospel Family v pražské Hybernii

Vystoupení doprovázela videoprojekce

SKVĚLÝ SLOVENSKÝ
SOUBOR THE GOSPEL
FAMILY NADCHNUL
PRAHU!
Jitka Zelenková volala Halelujah

Happy Day s The Gospel Family

Kompletní sbor přijede znovu do ČR
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Držitel Ceny Evropské unie, slovenský
soubor The Gospel Family, vedený
sbormistrem Jurajem Hortem, vystoupil v prosinci 2017 v Praze. Dokázal
naplnit a nadchnout nejen Divadlo
Hybernia, ale i zcela zaplněné Staroměstské náměstí. Hostem koncertu
The Gospel Family byla zpěvačka
Jitka Zelenková, která představila
svoje největší hity a spojila se navíc se
sborem The Gospel Family v písních
Z výšky nebes a Bez lásky láska není.
Na základě velkého úspěchu absolvuje soubor The Gospel Family letos
v prosinci koncertní turné po České
republice a představí se celkem devíti
koncerty. Jejich hostem bude letos
člen Národního divadla v Praze, operní
pěvec Zdeněk Plech. Ten divákům
nabídne tituly vánoční a sváteční, jako
Adeste Fideles, Alžbětínská serenáda,
Nesem Vám noviny a Narodil se Kristus
Pán. Toto speciální vánoční turné,
podporované olympijským vítězem
Robertem Změlíkem a jeho společností
STARLIFE, připravuje Agentura Amfora
pod názvem Vánoce plné zdraví.
www.amfora.cz

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

Hotel zámek
Berchtold nabízí

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

partnerem projektu
ČESKÝ HOKEJ
PRO TIBETSKÉ DĚTI
Milí čtenáři,
jsme velmi rádi, že máme
opět v dalším vydání
časopisu PRESTIGE
možnost podělit se s vámi
o to nové, co se u nás
za tuto sezonu odehrálo.

Kromě našich klasických hokejových
a sportovních aktivit, které najdete u nás
na webových stránkách, bych se ráda

v tomto čísle zmínila o dvou dalších
projektech, které jsme podpořili a připadají mi zajímavé a hlavně důležité.
Jedním z nich byla naše spolupráce
s MČ Praha 8, která nás oslovila při
otevírání veřejných kluzišť. My jsme
velice rádi tento návrh podpořili.
Otevíralo se hned na třech místech
v Praze 8. První kluziště se slavnostně otevřelo 2. 12. 2017 u ZŠ
Glowackého. Patronem, který klu-

ziště zároveň i pokřtil, se stal náš
kapitán a zakladatel Martin Dejdar.
Druhé kluziště se otevíralo v Ládví
3. 12. 2017. Patronem se stal
tentokrát Dominik Hašek.
Třetí kluziště se otevřelo 10. 12.
2017 v objektu kasáren v Karlíně.
Patronem byl David Suchařípa.
Naše další VIP osobnosti a členové našeho týmu (Pavel Nový, Horst Siegl, Jiří

Pavel Nečas, Michal Zapletal, Adam Šaffer, Martin Dejdar, místostarosta MČ P8 Radomír Nepil, Dominik Hašek,
moderátorka Petra Staňová, Petr Pražský
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Hölzel, Pavel Nečas, Adam Šaffer, Petr
Pražský, Radek Plýhal, Michal Zapletal,
Daniel Branda, Martin Mandík), kteří se
také zúčastnili slavnostního otevření
těchto kluzišť, sehráli pro návštěvníky krátké hokejové utkání. Poté jsme
připravili pro děti i dospělé soutěže
o ceny. Na závěr nechyběla autogramiáda spojená s focením a rozdáváním
podpisových karet našeho klubu.
Jsme velmi rádi, že se realizují tyto
projekty, které podporují sportovní
aktivitu našich dětí a mládeže a umožňují jim tak trávit volný čas třeba
právě bruslením pod širým nebem.
Věříme, že těchto projektů bude přibývat, a my je vždy rádi podpoříme.

„KDO JE TO
TEN JÁGR?“

… „To je jako dalajláma jenom v hokeji,“ zní odpověď. Tak tuto odpověď
dostávají děti v Malém Tibetu. Víme

to od členů organizace BRONTOSAUŘI V HIMÁLAJI, kteří nás oslovili a požádali o pomoc v projektu
Český hokej pro tibetské děti.
Tato organizace chce umožnit dětem
z Malého Tibetu získat kvalitní vzdělání,
vazbu k tradičním kulturním hodnotám
a ekologii. Od roku 2008 podporuje
školu, kterou v roce 1992 založila skupinka vzdělaných členů tamní komunity, kteří chtěli zajistit dětem kvalitní
vzdělání v blízkosti jejich domova.
V Malém Tibetu je také velmi tuhá zima.
Teplota klesá na –30 °C a celá oblast
je na pět měsíců uzavřená okolnímu
světu. Aby se lidé v této kruté zimě zabavili, pořádají veselice, oslavy a svatby,
na kterých se často pije. Těchto oslav se
bohužel účastní právě i děti a mládež.
Český hokej pro tibetské děti je pětiletý
projekt a má v postupných koordinovaných fázích zajistit první hokejový stadion
s pravidelnou výukou hokeje. V průběhu
léta 2017 tam dovezla pětadvacetičlenná

(SPORT & OUTDOOR)

skupina dobrovolníků z Čech hokejové
vybavení a následně postavila první kluziště. Hokejové vybavení převážejí dobrovolníci ve svých zavazadlech. V průběhu
ledna se do školy vypravili dokonce
i dva čeští trenéři, aby děti vyučovali.
HC OLYMP PRAHA se snaží pomáhat
různými akcemi, jejichž výtěžek jde
právě na podporu tohoto projektu.
Prodali jsme již například několik našich
firemních mikin, triček, dresů a hokejek s tím, že výtěžek z tohoto prodeje
putoval na podporu tohoto projektu, nabízíme vybavení a věcné dary
a samozřejmě propagaci na webových
stránkách a sociálních sítích. Zvažujeme i návštěvu našeho týmu přímo
v Mulbekhu s tím, že bychom uspořádali pro děti exhibiční utkání a po zbytek pobytu se je snažili formou tréninků
a výuky v hokeji zdokonalit a nadchnout je pro tento kolektivní zimní sport.
Mějte se krásně a budeme se těšit, až se
s vámi podělíme o nové zážitky z naší
další hokejové sezony 2018/2019.

První výuku hokeje zajistili dva čeští trenéři v průběhu ledna 2018, foto: Marek Partyš
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Hokejové hřiště je ve výšce 3500 m n. m. s rozměry 24 x 12 m,
foto: Marek Partyš

Dominik Hašek a Martin Dejdar při soutěžích pro děti

Hřiště postavili čeští dobrovolníci společně s
místními v průběhu léta 2017, foto: Jiří Sázel
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Zleva: radní pro kulturu a sport Jana Solomonová,
místostarosta MČ P8 Radomír Nepil, Martin Dejdar

Martin Dejdar dostává tímto golem
svůj tým do vedení

Brontosauři v Himálajích jsou jedinou českou neziskovkou spolufinancovanou 14. dalajlámou
– na fotce předseda Jiří Sázel, foto: Monika Navrátilová

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Tr a d i c e , s t y l ,
elegance

OPRAVDOVÉ LÁZNĚ V LÁZNÍCH

Komfortní ubytování v lázeňských hotelech Nové Lázně*****,
Centrální Lázně****, Maria Spa****, Hvězda****, Pacifik****,
Butterfly****, Vltava****, Svoboda*** a Labe***

Garantovaná léčba přírodními zdroji – minerálními prameny,
přírodním Mariiným plynem a slatinou

Pitná kúra přímo v hotelu

Kvalifikovaný zdravotnický personál a tým lékařských specialistů

Relaxační wellness & beauty programy

Speciální preventivní programy pro děti od 4 let

Mezinárodní certifikace - TÜV, EuropeSpa med, Medispa

Propojení jednotlivých hotelů = široká nabídka služeb,
maximální komfort a spokojenost našich hostů

Karta slev a výhod Marienbad Kur & Spa Card

www.marienbad.cz

Jachtařský
závod
FLYING PHANTOM
Jachtařská posádka týmu MASTERLAN, kormidelník David Křížek
a kosatník Milan Harmáček, jehož bude zastupovat také Zdeněk Adam, se opět
chystá vstoupit do prestižní Flying Phantom Extreme Sailing Series.
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V

loňském roce dokázala posádka ve vyrovnané sérii vybojovat pěkné 9. místo. Sezona začala přípravnou regatou Foiling
Bay v La Baule ve francouzské Bretani. Hlavní tour, tedy Flying
Phantom Extreme Sailing Series pak obsahovala celkem čtyři regaty.
Ta úvodní se odjela ve Funchalu na portugalském ostrově Madeira.
Závodní okruh byl přímo u hlavní promenády a z tribun vše sledovaly tisíce lidí. Atmosféra byla úžasná. Bylo to jistě také díky tvrdým
podmínkám na vodě. Často se měnilo pořadí, nechyběly kolize ani
převržené lodě. Zkrátka extrémní jachting přímo před očima diváků. O tři týdny později série pokračovala v Barceloně před slavným
hotelem „W“. Vyplouvalo se ale přímo z nedaleké pláže, která byla
plná lidí. Na přistání musela pak policie vždy část uzavřít, aby nedošlo ke zranění. Závod se opět nesmírně vydařil. Byly poměrně
velké vlny, ale větru bylo spíše méně. Předposlední regata se jela
v německém Hamburku. Bylo to sice v srpnu, ale byla velká zima
a často pršelo. Závodníkům situaci navíc znepříjemňovaly silné
proudy a hustá lodní doprava. Na konci srpna pak následovalo velké
finále. To se jelo na přehrazené mořské zátoce v centru Walesu
v Cardiffu ve Velké Británii. Napínavé souboje přilákaly za čtyři dny
do dějiště závodu přes 90 tisíc diváků. Bylo to finále, jak má být.
Český tým MASTERLAN bojoval s technickými i zdravotními problémy, ale nakonec dokázal vždy zmobilizovat síly. Nakonec
z toho bylo celkové 9. místo z 15 závodních týmů. Konkurence
byla obrovská. Ve flotile závodili olympijští medailisté, oceánští závodníci a velké naděje světového jachtingu. Vždyť i poslední posádka měla na svém kontě dva tituly mistrů světa.
Sezona se tedy týmu MASTERLAN vydařila po všech stránkách.
Nicméně vstup do té letošní závodníci hodně zvažovali. „Vloni nám
v průběhu sezony vypadl jeden z hlavních partnerů a navíc jako jediný
reprezentační tým jsme zůstali i bez podpory Českého svazu jachtingu. To pro nás byla finanční rána, ale nedá se nic dělat a jdeme dál.
Nemáme ještě zajištěné prostředky ani na polovinu série, ale když se
jí letos nezúčastníme, příští rok už bude návrat prakticky nemožný.
Musíme tedy bojovat na všech frontách,“ řekl kormidelník týmu David
Křížek. Letošní Flying Phantom Extreme Sailing Series odstartovala
v březnu v Muscatu v Ománu. V květnu pak bude pokračovat ve francouzském Quiberonu, v červnu v katalánské Barceloně, v červenci
na ostrově Madeira a v srpnu na Britských ostrovech v Cowes a v Cardiffu. Za kormidlem týmu MASTERLAN opět nastoupí zkušený David
Křížek. Ten má na svém kontě 43 medailí z mistrovství ČR a z toho
27 titulů národního šampiona. Mezinárodních úspěchů dosáhl v celé
řadě lodních tříd, ale jednoznačně největším triumfem bylo jeho
3. místo v závodě osamělých mořeplavců na 6,5metrové plachetnici z Francie do Brazílie. V první polovině série v posádce nastoupí
kosatník Zdeněk Adam, který je ve skvělé fyzické kondici a společně
s Davidem dokázal vybojovat celou řadu úspěchů na katamaránech
Tornado. Např. 4. místo na mistrovství světa i Evropy a řadu národních
titulů. V druhé polovině série pak na kosatce vypluje Milan Harmáček. Ten dokázal s Davidem vybojovat 9. místo ve Flying Phantom
Series 2016 a stejnou příčku v Extreme Series v loňském roce.

DAVID
Křížek

Kormidelník týmu MASTERLAN
(www.davidkrizek.cz)
www.davidkrizekyachting.cz
www.jachtarskaskola.cz
www.iRegata.cz
Instagram: david.krizek.16
Facebook: David Křížek – Czech Catamaran –
Czech Skiff – iRegata

Pokud zvažujete nějakou dovolenou
u moře, pak je možná dobrý tip
vše spojit s návštěvou jednoho ze
závodů. Atmosféra je úžasná a navíc
můžete fandit českým barvám.
MUSCAT (OMN)

14.–17. března

QUIBERON (FRA)

17.–20. května

BARCELONA (ESP)

14.–17. června

LISABON (POR)

4.–8. července

CARDIFF (GBR)

25.–28. srpna

MASTERLAN
Generální partneři
MASTERLAN, LAND ROVER
Hlavní partneři
DISCOMP, RODOP, VODÁRNA PLZEŇ, STAVMONTA,
MAGIC MARINE, KWS MARINE, NAUTICA

Partneři
M.A.T. group, Plzeňský kraj, Inca Collagen
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Sedmý
ročník

mezinárodního
turnaje Czech
Disabled Golf
Süsserová
Masters Zuzana
foto: Jana Brabníková
Česká golfová asociace
hendikepovaných
(CZDGA) je spolek, který
vznikl dne 21. 12. 2009
a jehož hlavním cílem je
umožnit co největšímu
počtu dětí, mládeže
a dospělých s tělesným
(zdravotním) postižením
přístup ke sportovní
aktivitě – golfu.
Od 6. 3. 2010 je CZDGA plnohodnotným členským subjektem České golfové federace. Dne 1. 6. 2010
jsme se stali členy Evropské golfové
asociace hendikepovaných, která
usiluje o zařazení paragolfu do programu letních paralympijských her.
Mezi členy CZDGA najdete hráče
po amputaci horních i dolních končetin, po ochrnutí od narození či po úrazech, vozíčkáře, hráče se zrakovým
nebo sluchovým postižením, mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou
či s neurologickým onemocněním,
které postihuje pohybový aparát.
Hlavními cíli CZDGA je především
vytvářet a udržovat vhodné technické
i materiální podmínky pro trénink nových zájemců i stávajících členů, budovat celorepublikovou infrastrukturu pro
hru a propagaci paragolfu, realizovat
systém vzdělávání pro členy CZDGA,
trenéry paragolfu a ostatní zájemce,
propagovat golf hendikepovaných
v osvětové činnosti a umožňovat sportovcům i široké laické veřejnosti přístup
k nejnovějším informacím a trendům z tohoto sportovního odvětví.
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MEDAILOVÉ ÚSPĚCHY
ČESKÝCH REPREZENTANTŮ
NA CZECH DISABLED GOLF
MASTERS 2017

Příležitost rovněž dostali naši reprezentační junioři Zuzana Lesse (GC
Ypsilon) a Lukáš Šnobl (GC Grosshof).

Na skvěle připraveném hřišti ve Mstěticích se ve dnech 17. až 18. června
2017 odehrál již sedmý ročník mezinárodního turnaje Czech Disabled
Golf Masters. Golfový resort Mstětice
je dlouhodobě velmi aktivně zapojen
do projektu Golf bez bariér jako tréninkové centrum paragolfistů, partnerské
hřiště paragolfistů a zároveň jako hřiště
reprezentace ČR. Patronkou turnaje se
opět stala nejlepší profesionální hráčka
golfu v České republice Klára Spilková.

V pátek 16. 6. 2018 se uskutečnilo
cvičné kolo zároveň s Pro Am turnajem, ve kterém ve společných flightech nastoupili domácí i zahraniční
reprezentanti v paragolfu, čestní hosté
a zástupci partnerů CZDGA. Víkend již
patřil kolům soutěžním a paragolfisté
soutěžili jak v kategoriích stroke play,
tak stableford, a zároveň poměřili síly
v kategoriích dle postižení – nejlepší
hráči s postižením dolní končetiny,
horní končetiny, s ostatním postižením a v kategorii sedících. Absolutním
vítězem elitní kategorie se stal Švéd
Joakim Björkman, který zahrál vyrovnané výsledky v obou kolech – 78 a 79
ran. Obrovský úspěch zaznamenal Zbyněk Kotek, který v této elitní kategorii
obsadil třetí pozici. Miroslav Lidinský
vybojoval místo dvanácté. Ani další
čeští reprezentanti se v silné konkurenci ve svých kategoriích na rány neztratili – 5. Tomáš Prouza, 6. Aleš Süsser,
14. František Hes. V stablefordových
kategoriích pozici vedoucího průběžného hodnocení Světového poháru
uhájil 2. místem Jakub Kovařík, za ním
se na dalších pozicích umístili 5. Stanislav Jirásek, 6. Pavel Kamír a 7. Vlastimil
Hebelka. V dalších kategoriích úrovně
Access zvítězil Pavel Bambousek hrající
z paragolferu, následovaný juniorem
Lukášem Šnoblem. Pro Vladimíra
Stárka i juniorku Zuzanu Lesse byl start
na takto významném turnaji premiérou, která se povedla na jedničku.

Tento turnaj paragolfistů ze světové série Disabled Golf Tour 2017 se odehrál
v České republice jako jeden z nejprestižnějších mezinárodních turnajů Světového poháru, které proběhly od února do listopadu 2017 v Austrálii, Dánsku,
Skotsku, Finsku, Francii, Japonsku,
Německu, Švédsku, Itálii, České republice, Rakousku a Portugalsku. Z umístění v těchto turnajích hráči průběžně
získávali body do celkového hodnocení
poháru World Ranking EDGA Order of
Merit. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o nominační turnaj nejvyšší úrovně
Premier, mohlo zde startovat pouze 90
výkonnostně nejlepších hráčů světového žebříčku. Turnaj byl pořádán pod
záštitou Evropské golfové asociace
hendikepovaných (EDGA), České golfové federace (ČGF) a Českého paralympijského výboru (ČPV) a respektován
zastřešujícími světovými autoritami
International Golf Federation (IGF), European Golf Association (EGA) a International Paralympic Committee (IPC).
Po boku českých hráčů na tomto
významném turnaji nastoupili do boje
o cenné body do světového žebříčku
reprezentanti Anglie, Finska, Francie,
Itálie, Irska, Německa, Nizozemska,
Norska, Rakouska, Slovinska, Španělska, Švédska a Turecka. Domácí
barvy hájili Pavel Bambousek (Loreta
GC Pyšely), Vlastimil Hebelka (GC
Austerlitz), František Hes (GC Mnich),
Stanislav Jirásek (GC Grosshof), Pavel
Kamír (GC Mnich), Zbyněk Kotek (GK
Hluboká nad Vltavou), Jakub Kovařík
(GK Čechie), Miroslav Lidinský (GK
Hluboká nad Vltavou), Tomáš Prouza
(GC Grosshof), Vladimír Stárek (GC
Hodkovičky), Aleš Süsser (GK Darovanský Dvůr) a Pavel Wolf (GC Grosshof).

Závěrečný ceremoniál proběhl během večerní plavby na palubě parníku (Prague Boats) a ceny nejlepším
předala profesionální hráčka golfu Eva
Koželuhová. Slavnostní večer se setkal
s velmi kladným ohlasem u všech
zúčastněných, stejně tak ubytování
v Hotelu Čechie v Praze, který zaujal
nejen skvělým servisem, ale i venkovními a vnitřními tréninkovými plochami.
V neposlední řadě zahraniční hosté
ocenili blízkost pražských památek
a večerní návštěvy historického centra.
Rádi bychom poděkovali všem participujícím subjektům, díky bezproblémovému průběhu a skvělé atmosféře
se mnoho zahraničních hráčů do ČR
v příštích letech bezpochyby vrátí.
Hřiště bylo pro takto významný turnaj
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speciálně připravováno několik týdnů
před samotným konáním a hráči velmi
ocenili jeho perfektní kondici v době
konání turnaje. Nedílnou součástí akce
bylo zabezpečení transferu hendikepovaných hráčů, realizačních týmů
a doprovodů mezi letištěm, ubytováním a hřištěm. Pro hru samotnou nelze
opomenout nutnost zajistit dostatečný
počet elektrických golfových vozíků
E-cartů (ITTEC), instalaci nabíjecích
agregátů (Boels rental) pro speciální
vertikalizační golfové vozíky Paragolfery a E-carty a bezbariérových mobilních sociálních zařízení pro vozíčkáře.
Turnaj by nemohl proběhnout bez asistentů a doprovodů na hřiště i mimo něj.
Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Středočeskému kraji
a Magistrátu hlavního města Prahy jako
hlavním partnerům Czech Disabled
Golf Masters 2017. I díky jejich podpoře byl tento turnaj nejvyšší úrovně
Premiér bezproblémově zajištěn.
Zvyšující se zájem hráčů jasně vypovídá o rostoucí kvalitě turnaje a taktéž
o nutnosti bojovat o pořadí ve světovém žebříčku, neboť paragolf bude
s velkou pravděpodobností zařazen
na paralympijské hry již v roce 2024.

(SPORT & OUTDOOR)

ny hráčů přímo na hřišti, kde budou připraveni odborní asistenti a doprovody. Nenechte si ujít skvělou příležitost a přijďte se na vlastní oči přesvědčit
o tom, že právě golf je tím sportem, který dokáže bariéry bořit.
Výsledky kategorie 1 a 2 stroke play (+HCP – HCP 11,4)
Jméno

Země

1. kolo

2. kolo

Součet

BJÖRKMAN Joakim

Švédsko

78

79

157

VAN ELVEN Hans

Nizozemsko

84

78

162

KOTEK Zbyněk

Česká republika

81

83

164

1. kolo

2. kolo

Součet

Výsledky kategorie 3 stroke play (HCP 11,5–18,4)
Jméno

Země

GAVEZ Marjan

Slovinsko

85

86

171

REAY Johnny

Anglie

91

87

178

HARMSEN Frans

Nizozemí

94

85

179

1. kolo

2. kolo

Součet

Výsledky kategorie stableford 4 (HCP 18,5–26,4)
Jméno

Země

PESSI Timo

Finsko

39

38

77

KOVAŘÍK Jakub

Česká republika

32

36

68

PYLKKÄNEN Elina

Finsko

30

33

63

2. kolo

Součet

Výsledky vložené kategorie Access, stableford 5 (HCP 26,5–36)
Jméno

Země

1. kolo

BAMBOUSEK Pavel

Česká republika

25

36

61

ŠNOBL Lukáš

Česká republika

30

29

59

EIRTOVAARA Tapio

Finsko

25

31

56

Web: www.czdga.cz; www.facebook.com/czdga

CZECH DISABLED GOLF
MASTERS 2018
S ohledem na vynikající ohlasy uplynulého ročníku se letošní ročník Czech
Disabled Golf Masters odehraje opět
v golfovém resortu Mstětice od 30.
června do 1. července 2018 za účasti
nejlepších hendikepovaných golfistů
světového žebříčku EDGA (nominuje se
pouze 90 nejlepších hráčů). Paragolfisté budou bojovat nejen o cenné kovy,
ale zároveň i o body do světového žebříčku. Nebudou chybět ani hráči hrající
z vertikalizačního vozíku – paragolferu.
CZDGM 2018 je začleněn do programu předparalympijské kvalifikace
EDGA Golf Tour 2018, jako jeden
z deseti nejprestižnějších turnajů světového poháru. Je plně respektován
zastřešujícími světovými autoritami
IGF, EGA, IPC a EGDA. Je součástí oficiálního turnajového kalendáře
ČGF. V letošním roce proběhne již
osmý ročník a jako partner jej podpoří Magistrát hlavního města Prahy.
Během celého konání turnaje bude možné sledovat výko-

Pavel Bambousek hrající z paragolferu
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OTÁZKY PRO
STAROSTU PRAHY 1,

Ing. Oldřicha Lomeckého
Pane starosto, když najdete ve svém
nabitém programu volnou chvilku, máte
nějaký koníček, kterému se věnujete?
Volného času příliš nemám, ale když
už se najde mimopracovní chvil-
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ka, rád si zahraji tenis, šachy, občas
si jdu i zaběhat do obory Hvězda.
A jednou za čas mě „chytne“ vařivá nálada – to pak připravím nějaké
dobré maso, na které pozvu přátele.

Když jste byl malý kluk, co vás nejvíc
bavilo dělat ve volném čase?
V dětství jsem nejčastěji provozoval takové ty typické klučičí aktivity, tedy kopanou, lyžování a po-
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dobně. A také jsem hodně četl,
zejména mayovky a verneovky.
Jak mohou dnes děti v Praze 1
smysluplně trávit čas a kde?
Děti z naší městské části mají k dispozici atraktivní a moderní hřiště.
Vzhledem k „nahuštěnosti“ centra
samozřejmě nemáme tolik hřišť,
jako je tomu někde na okraji Prahy, takže o to víc dbáme na jejich
kvalitu. Některé plochy – například
park Lannova – pak slouží jak malým, tak velkým, a zatímco děti si
hrají, opodál se senioři věnují pétanque nebo třeba protažení těla
na venkovních cvičebních prvcích.
Žhavou aktualitou je výstavba domu
dětí a mládeže v Truhlářské ulici. Děti
z Prahy 1 tak získají vynikající zázemí pro mnoho klubových aktivit.
Který druh sportu je váš
nejoblíbenější a čím vás zaujal?
Již jsem to vlastně naznačil – velmi rád hraji tenis a nejraději mám
čtyřhru. Skvěle se v ní kloubí osobní
odpovědnost za výsledek s týmovou
spoluprací. Opravdu si to užívám.

Praha 1 nejsou jen krásné
památky, kanceláře a obchody.
Je to i pěkný domov pro mnoho
rezidentů. Kam byste jim doporučil
jít si v Praze 1 zasportovat?
Lidé z Prahy 1 si mohou zasportovat
samozřejmě individuálně, podle vlastního výběru. Řada našich občanů si však
už zvykla sportovat hlavně prostřednictvím akcí, které pro ně připravujeme.
Jsou to plavecké závody v Tyršově
domě, nohejbalové a futsalové turnaje, nohejbal, bowling… Je toho hodně
a každý si může vybrat. Mnohé z těchto
akcí se konají jak v tělocvičnách našich
základních škol (samozřejmě o víkendech, mimo školní hodiny), tak venku.
Skvělé zázemí poskytuje například multifunkční sportovní areál Na Františku.
Jak podporuje městská část
Praha 1 sportovce?
Sportovce – respektive sportovní
akce – podporujeme nejen symbolicky, různými záštitami a podobně, ale
i prakticky, finančně – prostřednictvím
grantů. A také skvěle spolupracujeme
s organizátory pražského maratonu.
Propagujeme běhání, zdravý styl života,
a dokonce máme vlastní běžecký
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tým Prahy 1. Jsou v něm někteří naši
politici, úředníci z radnice, ale pře-devším nadšenci z řad občanů.
Parky ve městě jsou oblíbeným
místem pro sport i odpočinek.
Jak se stará Praha 1 o tyto tolik
potřebné městské zelené plochy?
Údržba a udržování určité kvality těchto
ploch je jednou z priorit. Už jsem řekl,
že o co méně máme takových míst
v nahuštěném centru metropole, o to
více a pečlivěji se jim musíme věnovat.
Chystá Praha 1 nějaké zajímavé akce,
které jsou spojené se sportováním?
Určitě opět podpoříme úžasné projekty organizace Cesty za snem, Handy
Cyklo Maraton v srpnu, což je unikátní
závod, v němž spolu na vozíku jedou
hendikepovaní a zdraví lidé napříč
republikou, a projekt Sedm statečných,
který má letos v dubnu premiéru
na Václavském náměstí. Jedná se
o charitativní non-stop souboj dvojic
zdravých a hendikepovaných. Sportovních akcí máme samozřejmě během
roku mnoho, doporučuji tedy sledovat
náš web a Facebook, kde informace aktuálně vždy zveřejňujeme.

REZIDENCE PALATA

REPREZENTATIVNÍ BYDLENÍ POD STRAHOVEM

Praha 5

VÝBORNÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

www.rezidencepalata.cz

JEDINEČNÝ BYT 175 M2 V NEJVYŠŠÍM PATŘE
S VÝHLEDEM NA HUSOVY SADY

Dokončení – IV. Q. 2018

Richard Santus ve služebním stejnokroji
Aeropartner inspirovaném uniformou
našich letců v Anglii z období II. sv. války.
V pozadí Cessna Citation Cj3 používaná
rovněž jako letecká ambulance.
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O pilotovi
BEZPEČNÉ LÉTÁNÍ S KAPITÁNEM RICHARDEM SANTUSEM

z tmavomodrého světa,

V UNIFORMĚ ČESKÝCH LETCŮ Z ANGLICKÉ RAF
Jaroslav Švehla, Mobility Club

Poprvé jsem se setkal
s panem Richardem
Santusem prostřednictvím
televizního pořadu
Všechnopárty. Byl hostem
Karla Šípa. Sympatický
muž v retro uniformě
Britského královského
letectva, s ramenní
nášivkou, tzv. domovenkou,
Czechoslovakia, letců
z druhé světové války.

V

nich pilotovali Wellingtony,
Hurricany a Spitfiry při obraně
ostrovů Velké Británie. Dnes si
ji někdy vezme na sebe, aby zdůraznil
svůj patriotismus a připomenul zásluhy československých letců. Ostatně
i jeho firma má letecký kód dopravce
DFC – což je známé anglické letecké
vyznamenání – záslužný letecký kříž.
A aby té nostalgie nebylo málo, jejich
volací značka je Dark Blue. Jako retro
z filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět.
Jeho světem je pilotování malých
privátních letadel BizJetů. Začal vlastně
už ve 13 letech na větroních. Aeroklubových, svazarmovských. K letadlům
bez motoru ho přivedl otec, pilot
stíhacích letadel. Létání se stalo jeho
vášní. Ve zralých letech proto neodolal
nabídce svého kamaráda Petra Bolda
(mimo jiné zakladatele známé společnosti Global Assistance) k letu na sever-

ní pól. Ne moderním letadlem, ale padesátiletým, s nepřetlakovanou kabinou
– typem Let L-200 Morava. Ten se vyráběl v Československu v letech 1957–
1964 v Letu Kunovice. Vyrobilo se 361
kusů. Vzhledem k tomu, že zkušeně
vybrali správný čas a měli štěstí, špatné
počasí je minulo. Na apríla v úterý 2008
odstartovali z Vodochod směr Špicberky. Odtud startovali z letiště Longyearbyen na severní pól. Zajímavé vybavení
do kabiny letadla? Potápěčské obleky
pro případ přistání na vodu a zároveň
i ochrana proti mrazu. A také kulovnice
proti ledním medvědům. Medvědi totiž
milují ledové kry, kde byla umístěna
základna Barneo, která se nalézá cca
150 km od pólu. V sobotu pátého přistáli na základně Barneo, když předtím
dosáhli severní točny a během dvou
minut přeletěli nad všemi poledníky.
Zde na ně čekal velký vítr, zima okolo
–30 °C, a hlavně palivo v sudech. To
si zde nechali vyložit o měsíc dříve.
Jinak by se zpět nedostali. „Moravu“
tankovali s běžícími motory, které
však napomáhaly mohutnosti větru. Prohodili pár slov s místní polární
posádkou o medvědech a odletěli zpět
na Špicberky. Doma ve Vodochodech
byli opět v úterý 8. dubna 2008.

Dobrá průprava
a propagace
na komerční
kariéru bezpečného
dopravního pilota.
Ne?

To vše: znalosti, odvaha, důraz
na bezpečnost, to vše má vliv na jeho
hlavní činnost podnikatelského záměru. Provozovat leteckou privátní
dopravu s malými tryskáči. V celém
rozpětí tohoto zajímavého segmentu letecké dopravy. Od malé až
po střední. Odezva na jeho nabídku
v Čechách je. Tak jak se zvedá ekonomika, rozšiřuje se i zájem o létání
malými soukromými letadly po celé
Evropě. Dálkové lety z Evropy do světa jsou také možné, ale jde o jiný
druh dopravy, časově delší i dražší.
Dosud u českých provozovatelů tohoto
typu letadel dominovali zahraniční zájemci. V posledních letech se ale karta
obrací, začíná se zvyšovat zájem českých klientů. Cesta za byznysem či turistikou do Paříže čtyřmístným letadlem
z Prahy tam a zpět stojí asi 10 tisíc eur.
Jeho podnikání spočívá většinou
v letech s různými typy letadel. 2/3 za
businessem, 1/3 obvykle za zábavou.
Společnost Aeropartner provozuje
8 tryskových letounů, řady Citation,
a v letošním roce přibude i nový
ultramoderní HondaJet alias HA-420.
Aeropartner tak budou výjimeční –
teprve třetí provozovatelé Hondy
v Evropě. Vývoj a homologace tohoto
letadla trval Hondě, známému výrobci
silničních vozidel, jedenáct let. Jde
o proudový letoun s motory nad křídly.
Toto řešení umožní zvětšit kabinu
a zmenšit odpor při letu vysokou rychlostí, a hlavně snížit v kabině hlučnost.
Trup je plastový – kompozitní. Letadlo
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je tedy pevné a lehké. Nemusí se podřizovat koridorům pro linkové lety, které
létají obvykle v hladinách do 40 000
stop. Honda má dostup 43 000 stop
(13 106 m) a může létat „nad provozem“, výše než velká dopravní letadla.
To má vliv na bezpečný a klidný let.
V jejich letadlech je cesta obdobná
jízdě automobilem Mercedes Benz,
třídy S, Audi 8 a BMW 7. Ale s benefitem rychlosti, většího pohodlí, volnosti a také občerstvení a toalety.
Interiér našich bizjetů – lahůdky na uvítanou

Naše posádky se o naše cestující starají po všech stránkách i mimo palubu

Sanitní let z Lublaně – vykládání transportního inkubátoru s novorozencem

Zásadní výhodou samostatného letu
klienta a jeho partnerů či přátel je svoboda letu. Nikdo vedle jejich sedaček
nesedí. Nikdo neslyší jejich rozhovor
s přáteli či klienty. Mohou telefonovat a spokojeně konzumovat vybrané
občerstvení. Jsou rychle odbaveni, víc
než dvouhodinovou časovou rezervu
před odletem neznají. Do čtvrt hodiny
po příjezdu na letiště jsou již v letadle. Do odbavovací haly je osobně
přijde přivítat kapitán BizJetu, uvede
je do letadla a podrobně je seznámí
s průběhem letu. Mohou se podívat
i do kabiny pilota, kde jsou seznámeni
s přístrojovým vybavením a parametry letadla. Toto představení pilotního
kokpitu jsem osobně na linkových
letech zažíval ještě počátkem 90. let.
Nyní je v rámci bezpečnosti v civilně-obchodním letectví spíše zapovězeno.
Aeropartner se stará o management
a provoz letadla. Letadla si tedy pronajímá od vlastníků a kompletně se o ně
starají, včetně zajištění hangárování,
údržby, pojištění a personálu včetně
pilotů apod. Provoz s takto profesionální posádkou je bezpečnější, než
kdyby pilotoval vlastník sám. Aby byl
tento letecký park efektivní, musí ročně
jedno letadlo nalétat 200 až 600 hodin.
Privátní létání je prý pouze pro miliardáře a celebrity. Tak to tedy ne. To
připadá v úvahu pouze tehdy, když
potřebujete letět letadlem s velkou
ložnicí, koupelnou se sprchou nebo být
majitelem takového letadla. V takovém případě jsou ceny astronomické.

Letouny Citation C510 Mustang jsou nejmenšími bizjety flotily Aeropartner
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Charterový let malým privátním
letadlem na obchodní jednání je dnes
již skoro běžnou a efektivní volbou
pro úspěšné společnosti a jejich
manažery. Cena zpátečního letu
např. z Prahy do Curychu v rám-
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ci stejného dne letounem Citation
Mustang pro 4 cestující vyjde přibližně na 160 tisíc korun, tj. cca 40 tisíc
korun na hlavu. Sami určujete, kdy
poletíte, tak jak vám to bude vyhovovat. Když se vaše jednání protáhne,
nebo naopak sjednáte vše rychleji,
než jste plánovali, letadlo se vám
maximálně přizpůsobí. Vše můžete stihnout nejen během dne, ale
i 8 hodin. A naopak, když nestíháte
letadlo, počká ono na vás. Stalo se
vám to při linkovém letu? Asi nikdy. Já
osobně jsem své prošvihnuté letadlo
pouze zahlédl při rolování na start.
O létání se soukromými letadly začíná
být v EU zájem, ve střední Evropě začínají dominovat Češi. Od roku 1993 lze
v novodobé historii Česka těžko nalézt
období, kdy by prosperovalo lépe než
dnes. Létá se, jak jsme již zmínili, za byznysem, zábavou, ale i letecká ambulance. Tím jsou myšleny repatriační lety jako
převozy raněných či nemocných. Je to
stále se opakující stejný příběh. Na dovolenou či za prací odjedete vlastní
dopravou nebo hromadnou. Naneštěstí
se zraníte, ležíte v zahraniční nemocnici
a zpět se máte vrátit dopravou, která odpovídá vašemu zranění a i uzavřenému
rozsahu pojištění na cesty či odpovědnost. Máte tři možnosti: buď jet sanitkou,
letět běžnou leteckou linkou anebo speciálním letadlem s leteckou ambulancí.
Takový má význam slovo repatriace,
tedy návrat do republiky. Vaše pojišťovna
vyhodnocuje nejen zdravotní stav, ale
i zdravotní doprovod, nutné lékařské zabezpečení během cesty a čas přepravy.
Máte-li odpovídající pojištění, je v zájmu
pojišťovny a hlavně vašeho zdraví, abyste
byli dopraveni do české nemocnice
co nejdříve. To samozřejmě nejlépe
a nejrychleji zajistí letecká přeprava.
Vyděláte na tom vy, ale i vaše pojišťovna.
Každé období má svá specifika. Zimní
sezona zlomeniny na lyžích, snowboardech, sáňkách… Při dobré pojistce je
zranění hrazeno v zahraničí z pojištění
léčebných výloh a odpovědnosti (jen pozor na únavové zlomeniny, zde pojištění
neplatí). Letní sezona se týká skokanů
do vody (skalisko nebo mělko), plavců,
dojetí v aquaparku na tobogánu, skoků
na trampolíně (vše obvykle hrazeno stejně jako v zimě). Fraktury, infarkty, mrtvice,
úrazy hlavy, vnitřní zranění, otravy, náhlá
(neinfekční) onemocnění- pokud chcete
výčet typických případů pro repatriace.

Aeropartner provozuje také vrtulník Eurocopter EC120. V rámci služby
Jet to Heli & Heli to Jet dopraví cestující z letiště až na místo určení. Třeba na golf nebo lyže.

Jaké jsou letecké doplňky a asistenční
systémy, které znáte z vlastních vozů
a které umožňují efektivnost provozu
letadel? Přesné najetí letadla předním kolem po žluté čáře na stojánku
má svůj původ v činnosti dokovací
stanice. Čidla má umístěná na sloupech a budovách terminálů. Zde
se nalézá speciální optika, která se
zapíná krátce před příjezdem letadla.
Pokud pilot zamíří špatným směrem, díky této „stanici“ uvidí naváděcí
šipky, které mu ukážou, kam má jet.
Přesnost je důležitá. Nesmí poškodit
odbavovaná letadla stojící vedle.

CO SE VÁM PŘI LETU V BIZJETU
NEMŮŽE STÁT:
Na civilní – obchodní lince vám pilot
může vypnout před vzletem klimatizaci.
V kabině je vedro a dusno. Po pár minutách znovu klimatizaci zapne. Důvodem
je, že klimatizační jednotky zatěžují
generátory a využívají tlakový vzduch
z motorů a částečně snižují jejich
výkon. Je-li vzletová hmotnost příliš vysoká, klimatizace se vypíná. Je to hlavně
před rozjezdem na vzletové dráze a zapíná se v rané fázi stoupání, obvykle přibližně ve výšce 1000 stop (300) metrů.
To BizJety se silnými motory většinou
nepotřebují. Zvládají vzlet i s klimatizací.
Přistání není tak nebezpečné jako vzlet.
Přesto se po přistání – výběhu letadla
na přistávací dráze v linkových letech
v Čechách tleská. Je psychologickou
otázkou, komu je potlesk určen. Rituál
přistání zevšedněl, začal být trochu
obtěžující a vytratil se z něj pocit
nadšení či originality. Potlesk většinou

uslyšíte spolu s radostnými výkřiky
v Asii, Africe a na Středním východě.
Nejde o hodnocení dovedností pilota.
Tleskání ani není projevem radostné úlevy, že jsme překonali zemskou
přitažlivost, přežili let a můžeme o něm
vyprávět. Je to jen zábava a potlesk
prý dodává závěru letu příjemný lidský
nádech. Pokud cestující tleskají, je to výhradně záležitost ekonomické třídy. Lidé
v první a obchodní třídě nikdy netleskají.
V BizJetech? Můžete uhodnout sami.
Winglety jsou malé pomocné plochy
různého tvaru na konci nosného křídla
letadla, kde na sebe naráží vzduch
proudící pod křídlem, jehož tlak je vyšší,
a vzduch proudící nad křídlem, jehož
tlak je nižší, a v tomto střetu vznikají turbulentní víry. Winglety zajišťují plynulejší
proudění vzduchu, snižují odpor, a tudíž
zvyšují dolet letounu a přinášejí úsporu
paliva. Každé letadlo má však jinou
aerodynamickou stopu, proto nejsou
winglety vždy nutností a nemusí být
efektivní z hlediska nákladů. U krátkých
letů přinášejí winglety jen minimální
úspory, letadlo je bez nich lehčí a snáze
se udržuje. To se týká i malých BizJetů.
Přeji vám, abyste se s tímto sympatickým chlapíkem někdy osobně setkali. Jestli to bude v kabině
BizJetu či někde na výstavě letadel, záleží na vás či vaší firmě.
Zdravím vás mým oblíbeným sloganem společnosti Delta z roku 1987:
We Love to Fly and It Shows / Létáme rádi a je to znát.
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Oblečení, ve kterém chodíte na golf, není vhodné
do zaměstnání

74 % manažerů zabíjí svůj byznys
špatným oblečením. Proč?
LESKLÝ OBLEK DO PRÁCE JE
OBCHODNÍ SEBEVRAŽDA
Líbí se vám lesklé obleky a chodíte v nich
do práce? Pozor! Měli byste vědět, že obleky
z lesklých látek jsou vhodné pouze na
slavnostní společenské události. Například
na svatbu, ples, oslavu jubilea a podobně.
Do zaměstnání se lesklé obleky absolutně
nehodí. Proč?
V případě, že si na obchodní jednání obléknete lesklý oblek, vystavujete se nebezpečí,
že budete na obchodního partnerta působit
příliš okázale. Obchodní partner může pak
nabýt dojmu, že váš obchod nebude oboustranně výhodný. Absolutně tak snížíte vaše
šance na uzavření smlouvy, protože v něm
vytváříte pocit, že na něm chcete vydělat.
Stejný efekt platí i pro úředníky a manažery,
kteří nevedou obchodní jednání. Ani tito
by neměli nosit oblek z lesklé látky.
Většina z nich má svého nadřízeného.
V jeho očích byste neměli být oblečeni
lépe než on. Obleky z lesklých látek vypadají vždy honosněji. Pokud nechcete mít
nižší prémie díky špatně zvolenému oblečení, volte vždy obleky z matných látek. Ideální

volbou je tmavý matný oblek. Například
černý, tmavě modrý nebo tmavě šedý. Dokonale podtrhne váš profesionální vzhled.
Navíc vám dodá na respektu. To přivítají
především pracovníci na úřadech, kteří
jednají s lidmi docházejícími na úřad.

NA PRVNÍ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ VOLTE
VŽDY BÍLOU KOŠILI
Nepodceňujte význam barvy košile a pro
první jednání volte vždy bílou. V bílé košili
budete na obchodního partnera podvědomě působit tak, že jste pořádní a čistotní.
Když jste pořádní a čistotní, budí to dojem,
že i ve firmě, kterou zastupujete, panuje
čistota a pořádek. Takovéto organizace
jsou všeobecně považovány za spolehlivé.
Působíte tak na zákazníka dojmem, že od
vás dostane zboží včas a ve stoprocentní
kvalitě. Tímto si zvyšujete šance na uzavření obchodu.

JAKÉ KOŠILE NOSIT, ABYSTE NEVYPADALI,
ŽE CHODÍTE STÁLE V JEDNÉ A ŽE O SEBE
NEDBÁTE
V pracovním kolektivu je důležité, abyste střídali různé barvy nebo vzory košil.

Vyhněte se tomu, abyste nosili například
pouze bílé košile. I kdybyste měli každý
den čistou, vaši kolegové by mohli nabýt
dojmu, že chodíte stále v jedné a že o sebe
nedbáte. Proto je vhodné měnit každý den
košile různých barev a vzorů.

PROČ SI VZÍT NA PRVNÍ OBCHODNÍ
JEDNÁNÍ ČERVENOU KRAVATU
Čeká vás obchodní jednání s novým
klientem? Uvažte si vždy červenou kravatu.
Červenou kravatu nosí pouze sebevědomí
muži. Když budete působit sebevědomě,
obchodní partner bude mít dojem, že jste
profesionál, který své práci rozumí. Tím si
můžete získat jeho důvěru. A pokud v něm
vyvoláte pocit důvěry, bude s vámi rád
spolupracovat, protože důvěra je základem
pro spolupráci. Pozor, červenou kravatu
volte v tmavším odstínu a bez lesku.
Toto jsou základní pravidla pro manažery,
obchodníky i úředníky, která vám v práci
pomůžou být o krok blíže k úspěchu. Témat,
jak se správně obléknout, je však daleko
více. Další rady a tipy se dozvíte od odborných poradců ve značkových prodejnách
Pánské obleky BANDI. Podívejte se na
www.bandi.cz, kde je vaše nejbližší prodejna.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a.s.

www.marienbad.cz
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Místo návratů

HOTEL ESPLANADE
Mariánské Lázně mají
nejen neopakovatelnou
lázeňskou atmosféru danou
svojí polohou a lesoparkovou
úpravou utvářenou
v anglickém stylu od roku
1818, kdy byly prohlášeny
otevřenými lázněmi, ale
i magickou přitažlivost.

J

ako by uprostřed města nebyl
pomník prvním významným hostům
Goethovi nebo Wagnerovi, ale magnet, který vábí hosty k neustálým návratům. V letech před první světovou válkou,
kdy kulminoval význam Mariánských Lázní, poukazuje na jeho přitažlivost zejména
devět po sobě opakovaných pobytů krále
Eduarda VII., panovníka v té době nejvlivnější světové velmoci, britského impéria.
Za jeho přítomnosti bylo v roce 1905
otevřeno golfové hřiště, kterému v roce
2003 udělila britská královna Alžběta
II. prestižní titul „Royal Golf Club“.

Významný vídeňský architekt Heymann
realizoval v Mariánských Lázních několik staveb. V roce 1910 mezi ně patřila
i rozsáhlá rodinná vila SVATÝ HUBERTUS lékárníka Karla Brema, postavená v serpentinách spojujících město
s golfovým hřištěm. O rok později však
vilu koupili Georg a Josef Zischkovi,
otec a syn, úspěšní mariánskolázeňští
hoteliéři. Navázali tak na zkušenosti, jež
získali z provozu svého „pohádkového“
hotelu Krakonoš, který pro ně architekt Heymann postavil už v roce 1903.
Palace hotel Esplanade byl nejpřepychovější hotel, jaký kdy byl ve městě
postaven, a tomu odpovídala i jeho
klientela s velkými doprovody. Mezi
prvními hosty byl například americký
vynálezce Tomáš Alva Edison s rodinou.
Po několika letech Palace hotel
Esplanade dostal současného majitele,
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přijíždějí. Právě proto máme rozsáhlou
klientelu, která se k nám pravidelně
vrací. Nejsou to přitom jen individuální hosté, ale i korporátní klientela.
Noví hosté, kteří původně hledali jen
ubytování nebo místo pro uspořádání
workshopu či konference, jsou překvapeni portfoliem našich dalších služeb.“
V hotelu Esplanade Spa & Golf Resort
naleznete útulný Lobby Bar s jedinečnou vinotékou, nabídkou likérů
a doutníků nebo luxusní restauraci
„King Edward VII“ s unikátním výběrem archivních vín. Kulinářský
zážitek vám umocní i přítomnost
someliéra a živá klavírní hudba.

Ing. Eva Dvořáková, MBA, Executive General
Manager – AMBASSADOR Group

prošel generální rekonstrukcí, získal nový název odpovídající moderní
strategii hotelového provozu Esplanade
Spa & Golf Resort a k tomu byl korunován pěti hvězdami. Neztratil však
nic z původní atmosféry a noblesy,
jen technologie a provozní podmínky odpovídají aktuálním požadavkům
naší doby. Příjemný pocit získaný při
procházkách mariánskolázeňskými
lesoparky vás neopustí ani po vstupu
do interiéru hotelu. Všechny pokoje
od těch jednolůžkových až po mezonetové apartmány v podkroví mají jednotný design, v každém je jak sprchový
kout, tak prostorná vana a téměř polovina z nich má svůj vlastní balkon. Prostorně působí i kongresový sál s prosklenou střechou a terasová restaurace,
která je v létě otevřená a po zbytek
roku se změní v zimní zahradu. Hotel
má nově k dispozici i vnitřní bazén. Při
rekonstrukci byla do hotelu přivedena
také minerální voda z mariánskolázeňského pramene Svatá Marie – Eva.
Voda se tu nejen pije, ale je využívána
i v balneologickém provozu, který
přímo zde nabízí všechny procedury
jako tradiční lázeňské domy ve městě.
To, proč mnoho současníků následuje
příklad krále Eduarda VII. a do Mariánských Lázní se vrací, zdůvodňuje
Ing. Eva Dvořáková, MBA, generální ředitelka společnosti Ambassador
Group, současného majitele resortu,
jednoduchým argumentem: „My si
u nás hosty hýčkáme a snažíme se jim
nabídnout nejen komfort v hotelových
službách, ale i další možnosti, které jim
pobyt v Mariánských Lázních zpříjemní
nebo kvůli kterým k nám i speciálně

Kosmetický salon nabízí speciální kosmetické programy a zábaly.
Používají se při nich známé kosmetické značky BIODROGA, PEVONIA,
BIOSTASE, CHRISTIAN BRETON,
MANSERAD a THAILON, které podporují kožní detoxikaci a mají antistresové a omlazující účinky. Oblíbené je
také speciální ošetření pro zpevnění
kontur těla a zaměřené na odstranění mírných projevů celulitidy.
Jedinečné Spa & Wellness centrum
nabízí oázu klidu a relaxace. Hosté si mohou vybrat ze široké škály
léčebných procedur zaměřených
na relaxaci, hubnutí, zdravotní nebo
jiné problémy. Originálním způsobem relaxace vašeho těla i duše je
pak thajská masáž prováděná rodilými thajskými terapeutkami.
Esplanade Spa & Golf Resort je také
zapojen do celorepublikové sítě
center laserové a estetické medicíny Askepton, v níž bylo od roku 1996
ošetřeno již několik set tisíc klientů v oblasti dermatologie, plastické
chirurgie, stomatologie, anti-aging
medicíny, cévní chirurgie, obezitologie, ORL, kosmetologie a dalších.
Generální ředitelka společnosti Ambassador Group naše setkání končí
doporučením: „Možná to zní nadneseně, ale jsme opravdu schopni
krátkodobé i dlouhodobé pobyty
vyladit přesně podle individuálních
potřeb klientů jak v rámci Esplanade Spa & Golf Resort, tak i mimo náš
resort. Prostě přijeďte nás vyzkoušet
a přesvědčit se! Jistě se pak budete
rádi vracet jako ti před vámi.“
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The specialist in wellness, spa and golf in Czech Republic

MARIENBAD

Unique spa centre with wellness programme
in Mariánské Lázně

HOTEL ESPLANADE
SPA & GOLF RESORT

Karlovarská 434/15, 353 01 Mariánské Lázně,
Czech Republic
Operator:
tel.: +420 354 676 111,
fax: +420 354 627 850,
e-mail: hotel@esplanade-marienbad.cz
Room Reservation:
tel.: +420 354 627 855,
fax: +420 354 627 860,
e-mail: reservation@esplanade-marienbad.cz

golfu
HISTORIE

V ZÁPADNÍCH
ČECHÁCH

Výstavba golfových hřišť
na území dnešní České
republiky byla zahájena
na počátku minulého
století v lázeňském regionu
západních Čech na popud
britské diplomacie z Vídně
a byla určena hlavně
pro zahraniční lázeňské
hosty, kteří možnost hrát
golf v rámci lázeňských
pobytů požadovali.
GOLF RESORT KARLOVY VARY
První devítijamkové golfové hřiště
bylo postaveno v roce 1904 v Karlových Varech v Gejzírparku a první turnaj se zde uskutečnil v roce
1906. Hřiště fungovalo do začátku
druhé světové války, kdy ukončilo
činnost a nikdy nebylo obnoveno.
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Výstavba současného osmnáctijamkového hřiště v Karlových Varech Olšova Vrata byla zahájena ve 30. letech
minulého století a slavnostně otevřeno
bylo 30. června 1935, kdy posléze
patřilo k nejkvalitnějším v Evropě.

ROYAL GOLF CLUB
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Nejstarším dochovaným hřištěm v ČR
a jedním z nejstarších v kontinentální Evropě je hřiště v Mariánských
Lázních, které slavnostně otevřel 21.
srpna 1905 anglický král Edward VII.
Tomuto aktu je věnován pamětní
kámen s deskou, který byl slavnostně
odhalen 19. srpna 1934 a návštěvníci
jej mohou spatřit u prvního Tee. V roce
2003 udělila klubu Její Výsost královna
Alžběta II. na základě těchto historických faktů právo používat titul Royal.
Hřiště mělo původně devět jamek
a na osmnáct jamek bylo rozšířeno až v roce 1929. Další a poslední
proměnou prošlo hřiště v roce 1978,

kdy byly dvě původní jamky s parem
3 zrušeny a nahrazeny současnými
jamkami č. 2 (par 5) a č. 3 (par 4).
Na mariánskolázeňském hřišti za jeho
dlouholetou historii hrálo celkem
dvanáct vítězů MAJORS turnajů Henry
Cotton, Ian Wosnam, Vijay Singh, Bernhard Langer, Severiano Balesteros,
Sandy Lyle, Darren Clarke, Padraig
Harrington, Angel Cabrera, Paul Lawrie, Retief Goosen a Rory Mc Illroy.

SPOLEČNÁ HISTORIE
HŘIŠŤ KARLOVY VARY
A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Od roku 1935 až do začátku války
v roce 1939 se uskutečnilo na obou
hřištích v Karlových Varech a Mariánských Lázních několik významných
sportovních akcí, kterých se zúčastnilo množství špičkových evropských
hráčů, mezi nimiž byl v tu dobu již
dvojnásobný vítěz The Open (Majors turnaj) Henry Cotton. V letech
1935–37 hostilo mariánskolázeňské

ROYAL GOLF CLUB
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
patří k nejatraktivnějším golfovým hřištím
Evropy. Na jeho otevření, které oficiálně
proběhlo 21. srpna 1905, se aktivně podílel
anglický král Eduard VII. Golfové hřiště ležící
v západních Čechách je typickým příkladem
klasického skotského a irského typu golfových hřišť z konce 19. století a patří k nejstarším hřištím na evropském kontinentu.
V roce 2003 Její Královská Výsost královna
Elisabeth II. udělila golfovému klubu královský titul Royal. Od té doby patří do rodiny
královských golfových klubů, kterým od roku
1744 uděluje titul britská královská rodina.
V minulých letech se na mariánskolázeňském
hřišti pořádaly významné evropské amatérské i profesionální turnaje, jako Mistrovství
Evropy amatérských a seniorských družstev,
turnaje European PGA Tour či St. Andrews
Trophy. Zažijte blízkost dvanácti vítězů „Majors“ turnajů, jako byli Vijay Singh, Berhard
Langer, Seve Balesteros, Sandy Lyle, Darren
Clarke, Padraig Harrington, Angel Cabrera,
Paul Lawrie, Retief Goosen a další. V roce
2006 obohatili historii klubu svou účastí Rory
McIlroy a Richie Ramsay na ST. ANDREWS
& JACQUES LEGLISE TROPHIES 2006.

hřiště Otevřené mistrovství ČSR, které
se v roce 1938 konalo na hřišti v Karlových Varech. Mezi oběma hřišti se
v těchto letech pravidelně střídala
Amatérská mistrovství ČSR mužů a žen.
Tento rozvoj golfové hry na několik
let přerušila druhá světová válka.
Provoz hřiště v Mariánských Lázních
se podařilo obnovit díky americké
armádě v druhé polovině roku 1945.
Hřiště v Karlových Varech takové štěstí
nemělo a provoz všech osmnácti jamek
se podařilo obnovit až v září 1960.

HISTORICKY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
SPORTOVNÍ AKCE PO DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLCE
Royal Golf Clubu Mariánské Lázně
1979 E
 uropean Junior Team
Championship
1993 European Amateur Team
Championship
1994 European PGA Tour Czech Open
1995 European PGA Tour Czech Open

1996 European PGA Tour Czech Open
2001 European Senior Team
Championship
2006 St Andrews & Jacques
Leglise Trophies

2003 European Boys Team
Championship
2004 Czech PGA Tour
2007 C
 zech International
Amateur Championship

Golf Resort Karlovy Vary
1997 European Mid-Am Men's
Championship
1999 E
 uropean Ladie's Amateur
Champinship
2001 European Senior Team
Championship

GOLF RESORT
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

GOLF RESORT CIHELNY
Golfové hřiště Cihelny nedaleko
Karlových Varů navrhla jedna z největších postav golfové historie Gary
Player, který osmnáctijamkové hřiště
osobně slavnostně otevřel v roce
2001. V roce 2015 byla klubovna
rozšířena o hotel a spa prostory, které nabízejí celoroční služby
nejvyšší kvality. Za svou poměrně
krátkou historii se hřiště stalo dějištěm celé řady špičkových turnajů.

Výstavba golfového resortu ve Františkových Lázních probíhala na několik etap. V roce 2000 byly otevřeny
tři putting greeny a driving range.
V roce 2002 byla zahájena stavba
osmnáctijamkového hřiště, na jehož
designu se podílel golfový architekt
Peter Walker a Heinz Fehring. Hřiště
bylo slavnostně otevřeno 10. srpna
2003. V letech 2004–2010 docházelo postupně k úpravám jednotlivých
jamek a v roce 2012 byla otevřena
nově zrekonstruovaná klubovna.

GOLF CLUB SOKOLOV
V místě, kde se nyní nachází golfové hřiště Sokolov, vznikl na počátku
20. století povrchový uhelný důl Silves-
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tr, jehož činnost byla ukončena v roce
1981. Výstavbu golfového hřiště zrealizovala na svých pozemcích společnost
Sokolovská uhelná, a. s., jako příkladný
projekt navazující na sanační a rekultivační úpravy pozemků po těžbě hnědého uhlí. Podobu hřiště navrhla v letech
2002–2003 firma Städler Golf Courses
německého architekta Christopha
Städlera. Na hřišti proběhly v roce 2003
přípravné terénní práce a v roce 2004
zemní práce. Na jaře 2005 byla otevřena
golfová akademie, jejíž součástí jsou
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krytá cvičná odpaliště, cvičné putting
greeny a chipping green. Od léta 2005
bylo postupně uváděno do provozu zázemí hřiště. Na osmnáctijamkovém hřišti
se hraje od podzimu 2005, ale slavnostní zahájení proběhlo až 28. září 2006.

GOLF CLUB KYNŽVART
Historie klubu se začala psát v letech
2004–2008, kdy byl klub oficiálně založen a započalo se se stavbou hřiště.
Samotné hřiště bylo otevřeno v roce
2008. Golfový areál leží v prostředí his-

torického zámeckého parku v anglickém stylu, založeného v letech 1821–
1831 kancléřem Metternichem. Areál
byl navržen slavným golfovým designérem Christophem Städlerem, který
využil dispozic zámeckého lesoparku,
okolní přírody a kombinací tradičních
i moderních prvků se podařilo vytvořit rozmanité a pestré hřiště ve stylu
parklandu. Golfové hřiště Kynžvart
prošlo v letech 2013–2016 několika
zásadními inovacemi, které hráčům
poskytují dokonalý golfový zážitek.
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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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G

RAN
VETERAN

ZAHÁJENÍ SEZONY 2018
MUDr. Jaroslav Větvička, ředitel akce

Čeští majitelé automobilových
veteránů a starých motorek
mají rok od roku větší
výběr akcí, kde se mohou
představit se svými skvosty.

O

d dubna do října jsou jednotlivé víkendy zaplněny desítkami
různých rallye, výstav, závodů,
setkání, jízd pravidelnosti, stačí si jen
vybrat. Mezi nejnavštěvovanější setkání
patří například brněnská Classic Show
organizovaná největším veteránským
nakladatelstvím Motor Journal nebo
legendární závod Zbraslav–Jíloviště.
Pokud někdo touží absolvovat opravdový vytrvalostní závod, pak si vybere 1000 mil československých nebo
si zazávodí na Ecce Homo Historic
ve Šternberku či na brněnském Revival festivalu rychlosti mezi pavilony.
Skvělé akce bychom mohli jmenovat
dál, stačí však nahlédnout do shora
jmenovaného největšího časopisu Motor
Journal, magazínu Oldtimer nebo třeba
internetových portálů i-veteran.cz nebo
eurooldtimers.com. Dopravní expozice
v Národním technickém muzeu, ve které
se narodily a vyrostly celé generace
českých veteránistů, už není dnes zdaleka jediným místem, kam vodí rodiče
o víkendech své děti. Vedle značkových
muzeí Tatry v Kopřivnici a Škody v Mladé
Boleslavi či Automuzea Praga ve Zbuzanech vyrostla hodnotná a krásná muzea
i v soukromém držení po celé České
republice. Především českou automo-
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bilovou historii ve srovnání se světovou
produkcí nabízí například Veteran Arena
v Olomouci, Veterán Muzeum Zlín Aloise
Samohýla nebo třeba raritní Retroautomuzeum Strnadice s vozy prodávanými
za dob socialistického Československa.
Češi se však se svými špičkovými
skvosty neztratí ani ve světě. V posledních letech nejen vystavovali, ale také
ve svých kategoriích vítězili na vrcholných světových přehlídkách, jakými jsou
italská Concorso d’Eleganza Villa d’Este
nebo Pebble Beach Concours d’Elegance. Svou úrovní a prestiží se jí blíží
naše setkání hodnotných vozů na Chateau Loučeň Concours d’elegance.
Český veteránista si zvykl navštěvovat
pro získání náhradních dílů nejen různé
specializované internetové portály, ale
jezdí také na české i zahraniční burzy
a výstavy. Do Stuttgartu, Essenu, Mannheimu nebo až do Paříže či Padovy.
I v Čechách se formuje skupina výtvarníků orientující se na motoristickou historii
a vytváří zajímavá a oceňovaná díla.
Současná doba napomáhá zvýšení zájmu
o veterány, které se stávají regulérním
investičním artiklem. Řada z nových
veteránistů se tak brzy dostane do dvouciferných čísel vlastněných strojů. Veteránský život znamená nejen obstarání
historického auta nebo motorky, ale také
starost o jeho garážování nebo pořízení
příslušných dokumentů, které umožní
pohyb na veřejných cestách. Tuto službu
organizuje prostřednictvím testačních
komisí zdaleka největší organizace pro
veteránské kluby v Čechách – Fede-

race klubů historických vozidel České
republiky (FKHV ČR). Té bylo uděleno ze
strany celosvětové organizace FIVA právo
výkonu tzv. národní autority, což v praxi
znamená vytváření a naplňování systému
pro testování historických vozidel pro jejich provoz na pozemních komunikacích.
Tato organizace se snaží kromě těchto
základních a nezbytných administrativních činností v poslední době o rozvíjení
vlastní činnosti, která by aktivity jednotlivých sdružení a klubů doplňovala a zastřešovala. Proto vznikl před několika lety
seriál vybraných akcí pod názvem Pohár
Federace klubů historických vozidel ČR,
byla ustavena Akademie českého veteránismu a vedle toho se pravidelně organizuje společenské setkání, které vyhodnotí
veteránskou sezonu. Podle posledního
přehledu existuje v Čechách asi 250 veteránských klubů se zhruba 9000 členy.
Doposud však ve veteránském kalendáři
chybělo setkání zástupců všech sdružení a aktivit v České republice. FKHV ČR
se proto rozhodla prostřednictvím
organizačního spolku Grand Veteran
uspořádat stejnojmennou akci, která
přivede zástupce všech sdružení v České
republice na jedno místo a nabídne tak
ojedinělou podívanou. Tímto místem,
které poskytne pro tuto akci ideální
podmínky, je rozlehlý areál Psychiatrické
nemocnice v Bohnicích v Praze 8. Toto
zdravotnické zařízení akci podporuje
v rámci snížení společenského odstupu od psychiatrických onemocnění.
Vyvrcholením samotného projektu
v sobotu 28. dubna 2018 bude reprezentativní přehlídka automobilů ze
sdružení a klubů v oblasti auto a moto
veteránů, představení řemesel a prodej
náhradních dílů, které se používají při
renovaci historických vozidel, literatury, umění a dalších souvisejících aktivit. Akce je obecně koncipována jako
představení této zajímavé oblasti a jejího
potenciálu pro veřejnost i odborníky.
Hlavním cílem projektu je prezentace
celé šíře veteránského života, představení zajímavých vozů, zvláště vyrobených
v Československu, jako součásti technického a kulturního dědictví společnosti. Zároveň budou předvedena velmi poutavou
a neobvyklou formou dvě klíčová, výroční
období československých a českých dějin,
100 let od vzniku Československa a 50
let od okupace vojsky Varšavské smlouvy.
Pořadatelé chtějí oslovit především děti

Prestige clubs & circles
a mládež, pro které jsou níže zmíněné epizody našich dějin velmi vzdálené. Zároveň
se renovace a péče o historická vozidla
využívá pro inspiraci a podporu základních
dílenských dovedností. Pro mládež a dospělé bude připravena možnost vyzkoušet
si speciální řemesla a objevit jejich krásu
i jednoduchost. Do těchto prezentací
jsou přizvány vybrané partnerské školy
a učiliště se svými žáky a pedagogy.

Děti si mohou
vyzkoušet své
dovednosti
v silničním
provozu
na dopravním
hřišti BESIP.
Účastníci a diváci budou potěšeni takovými kousky, jako je namátkou automobil
Praga Grand, českou premiérou aerodynamického vozu Wikov 35 „Kapka“,
Mercedesem-Benzem 500 K kabrio C,
skupinou historických sanitek, historickými motocykly Hradní stráže, vozidlem
BMW z kolony Václava Havla, sportovním
Wikovem 8/27 ze seriálu První republika, služebním vozem Mercedes-Benz
Alexandera Dubčeka z Čsl. ambasády
v turecké Ankaře a řadou dalších nesmírně zajímavých vozů s vlastními příběhy.
Součástí programu bude několik kusů
československé a invazní vojenské techniky a osobní vozidla z 60. let. Ústředním
prostorem pro předvedení zmíněných
představení bude náměstí před budovou ředitelství Psychiatrické nemocnice
Bohnice uvnitř areálu v Praze-Bohnicích.
Během akce bude na místě vysílat
Radiožurnál Českého rozhlasu ze svého
stříbrného R-Streamu s naší přední
moderátorkou Lucií Výbornou. Akci
bude zároveň moderovat legendární
sportovní komentátor Petr Vichnar.
Na organizačním zajištění akce se
podílí Městská část Praha 8.

Programové body
Grand Veteran

Projekt 1918 – Inscenovaná ukázka bojové scény z první světové války z východní
fronty, kde na obou stranách fronty bojují
Čechoslováci. Scéna bude zakončena
komentovanou ukázkou vozu Praga
Grand – vozidlem prezidenta Masaryka.
Předvedení tříkolky Carla Benze – Půjde
o působivou jízdní ukázku s tříkolkou Benz
Patentwagen z roku 1886, za řidítky se stylizovanou Berthou a Carlem Benzovými.
Projekt 1968 – Druhou kombinovanou
prezentací bude období od pražského
jara 1968 až do odchodu sovětských vojsk
v roce 1991. Klíčovými scénami budou
příjezdy a odjezdy reálné okupační kolony,
jejich střet s demonstranty a kontakt
s československými vojenskými jednotkami (což je méně známý fakt) a zapojení
historických sanitek. Následně budou tímto způsobem přiblížena období posrpnové
emigrace, období normalizace, sametové
revoluce a konečně i odchod sovětských
vojsk v roce 1991. Pomocí audiovizuální techniky – velkoplošné obrazovky
s ozvučením venkovní scény na prostranství před budovou ředitelství Psychiatrické
nemocnice Bohnice – budou představení
doplněna atmosférou a fakty z politického, kulturního a společenského kontextu
doby. Takovéto pojetí nedávné kapitoly
českých dějin vyvolá u mladé generace
nezapomenutelný zážitek, který nedokáže poskytnout žádná učebnice. Tato
druhá část vzniká ve spolupráci s režijním
vedením, specialisty na vojenskou historii
a Radiožurnálem Českého rozhlasu.
Defilé 10 kusů historických sanitek,
z nichž nejstarší bude Wikov Sanita z roku
1930, dále několik seriálových sanitek
a sanitka vybavená originální vlajkou
s červeným křížem z roku 1968 a řidičem sanitky ze srpnových dní 1968.

(BUSINESS & LIFE STYLE)

Vozidla první republiky – defilé vozidel
z televizního seriálu První republika.
Otevření veteránistické sezony – Zakončením akce v Psychiatrické nemocnici budou
odjezdy vozidel z areálu Psychiatrické nemocnice do slavnostní jízdy Prahou. Každému
vozidlu bude požehnáno kaplanem Českého olympijského týmu, knězem Oldřichem
Chocholáčem, do nové veteránské sezony
a každé vozidlo dostane ochranný talisman.
Se svými historickými vozidly přijedou zástupci z těchto sdružení Federace klubů historických vozidel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veteran Car Club ČR
Český klub historických vozidel
Mercedes-Benz klub ČR
Unie klubů užitkové a vojenské
historické techniky
British Car Club
Asociace klubů amerických vozidel
Asociace klubů Královéhradecka
Jako partneři akce se
představí veteránisté z:
Asociace Veteran Car Clubů
v Autoklubu ČR
Asociace klubů historických
vozidel v ÚAMK

Časový harmonogram
Grand Veteran 28. 4. 2018
7.00–8.30 Příjezdy registrovaných
auto a moto veteránů
•

řazení vozidel podle klubové příslušnosti

•

120–150 vozidel statická výstava

9.00–18.00 Areál otevřen pro veřejnost
•

stánky s ukázkami renovačních firem,
řemesel, školských a učňovských prací

•

Lucie Výborná – živé vstupy a rozhovory
v R-stream Radiožurnálu ČRo

•

Petr Vichnar moderuje celou akci

I. Programová část od 9.00–12.30
•

předvedení motocyklů Hradní stráže

Motocykly Hradní stráže – Diváci si
užijí jízdní ukázky cca 6 kusů historických motocyklů ze sbírky Pavla Krotila,
doprovázející modrý vůz BMW 735 iL
z kolony prezidenta Václava Havla.

•

100 let vzniku ČSR – jízda prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka

•

defilé historických sanitek

•

předvedení tříkolky Carla Benze

Jízda pravidelnosti – diváci budou svědky
dvou jízd 50 vozidel na trati v areálu
Psychiatrické nemocnice v Bohnicích s komentovaným startem, včetně
technických informací pro diváky.

11.00–12.30 I. kolo jízdy pravidelnosti

Výstava pro dalších zhruba 100 vozidel (včetně vojenské techniky
a motocyklů) s popisky, rozčleněných podle klubové příslušnosti.
K dispozici bude i katalog vozidel.
Workshopy, polytechnické stoly – tři stanoviště s ukázkami základních dílenských
a rukodělných činností. Pro menší děti zde
budou připraveny možnosti vyzkoušet si
základní dovednosti jako zatloukání hřebíků, upevnění materiálu do svěráku a řezání
pilkou, vlastní řezání, broušení, povrchová
úprava. Pro starší děti bude připravena
možnost vrtání, tváření kovu za studena
nebo příprava části karoserie pod lak.

II. Programová část od 13.30–18.00
13.30–14.20 50 let od Pražského jara 1868
15.00 II. kolo jízdy pravidelnosti
16.30–18.00 Plynulý odjezd
účastníků na jízdu Prahou
Zahájení sezony – při výjezdu bude každému
autu požehnáno na cestu do nové sezony.
18.00 Konec akce v areálu
Psychiatrické nemocnice Bohnice
17.30–19.00 Příjezdy do Mercedes Fórum
19.45 Společenský galavečer
v Mercedes Fórum. Bodem programu
bude i vyhlášení výsledků v jízdě
pravidelnosti a v soutěži elegance.
(Změna programu vyhrazena)
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V Česku je
ekonomika
zdrojů již
u konce
a zbývá
ekonomika
talentu
(co máme
v hlavě)
a nastal čas
to využít.

Ing.
Ivan
Pilný
DIGITÁLNÍ
EKONOMIKA
A FINANCE
V ČESKU
Ivan Pilný – Jaroslav Švehla (Mobility club),
foto: PhDr. Josef Louda
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Nový věk není před námi,
ale již v něm žijeme.
Není již informační
věk cool a nahrazuje
jej věk znalostí?

N

áš mozek? Možná že tyto
odpovědi najdete v našem
rozhovoru s Ing. Ivanem Pilným, poradcem ministra školství.

Vaším založením Československé pobočky Microsoftu a následným sedmiletým vedením
od roku 1992 jste zde již založil
základ k dnešní digitální ekonomice. Jaký byl start a jaká je naše
současná digi pozice v Evropě?
V roce 1992 zřejmě nejen my, ale
nikdo na světě neměl představu
o tom, co vlastně digitální ekonomika znamená. Možná to platí
dodnes, dynamika vývoje nás předhání. Probudil nás internet, začalo se
mluvit o digitálních dálnicích, informacích na dosah ruky – anywhere,
anytime. Bohužel přes včasný start,
sahající do doby docenta Svobody spolupracujícího s Norbertem
Wienerem, jsme zaspali. Dnes jsme
zejména v budování digitální infrastruktury na chvostu Evropy a světa.
Digitální ekonomika nás stále více ovlivňuje v každodenním
životě. Na které oblasti se má
dle vašeho názoru ČR zaměřit,
aby nedrobila své nasazení (např.
vzdělávání, zdraví, průmysl nebo
umělá inteligence) a uspěla?
Důležitou roli hraje vzdělávání. Je
třeba personalizovat a škálovat
expertizu a zkušenosti výjimečných
osobností. Založil jsem zkušební
pilot v Hradci Králové, který využívá
zkušeností z celého světa, například i ze Slovenska, a spolupracuje
s předními vzdělávacími firmami
v tomto oboru. Personalizovat se
musí i medicína. Zatím některé nové
postupy připomínají spíše výstřel
z brokovnice na vrabce. Některé
broky minou, některé zasáhnou cíl
a řada z nich způsobí spíše škodu.
Zajímavou iniciativou je i průmysl
4.0, i když vzhledem k pomalému
postupu od papíru k realizaci se asi
dříve dočkáme průmyslu 5.0. Naštěstí
podnikatelé jsou rychlejší než stát.
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tí ještě pracovat, pokud máme chuť
a předpoklady. Stát o nás ekonomika
bude, nejen protože můžeme pracovat,
ale i proto, že vzhledem ke stárnoucí
populaci a ubývání lidí v tzv. produktivním věku to bude nutné. Významnou
roli tu bude hrát možnost práce, vzdělávání a sociálních kontaktů přes internet. Ten bychom měli seniorům zlevnit.
Nejnovější výzkum Masarykovy univerzity se zaměřil na původ obyvatel
ČR a výsledky překvapily i samotné
badatele. Slovanské kořeny má totiž
jen asi 35 procent populace. Mezi
Čechy je řada potomků Germánů,
Keltů, Vikingů nebo Židů. Obdobná
situace je i v Německu. Jen šest procent Němců je po otci germánských.
U třetiny lze vysledovat původ
ve východní Evropě, 45 procent „německých“ genů je keltského původu
a každý desátý Němec má židovské
předky. Nemělo by to mít i vazbu na přijímání imigrantů a oživit
naše geny? Díky tomuto mixu genů
v minulosti máme v současnosti
jedny z nejhezčích žen na světě…!
Co tedy vycházet z názoru anglické
premiérky Theresy Mayové k migraci – chtít pouze šikovné a chytré?
Pokud se týká schopností důležitých pro uplatnění v jednadvacátém
století, myslím, že tři jsou základní. Je to schopnost se rozhodovat, schopnost se učit a obnova
kreativity. Zastavím se u obnovy
kreativity. Je to schopnost, kterou
jsme měli v dětství – klást „hloupé
otázky“ a hledat alternativy. Budeme takové pracovníky potřebovat
a nebudou jen z naší krásné země.

Se státním dluhem na tom nejsme
špatně. Z hlediska jeho poměru k HDP
splňujeme kritéria pro přijetí eura.
Jako země s dluhem v podobné výši
jako Finsko to tu však máme úplně
jinak – nefungují silnice ani digitální
infrastruktura. Měly by mít tyto obory
v investicích přednost před vzděláním?
Euro určitě ano, nejen proto, že tam každý musí . Spěchat ale nemusíme. Když
pomineme zpolitizování, je dobré počkat, až se Evropa rozhodne, kam směřuje, a vyřeší řadu současných problémů.
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Vzhledem k nedostatku pracovních sil
má penzijní systém motivovat seniory k zapojení do nedehonestujícího
pracovního procesu. Mají být zapojeni do efektivního vzdělávání (opak
univerzity III. věku) i ve věku 60–80
let? Mělo by být i cílem jejich socializace například zlevnění internetu?
Starost o seniory se nesmí omezit jen
na valorizaci penzí a případnou penzijní
reformu. Pro seniory je důležitá kvalita
života. Ta nesouvisí jen se zdravotní
péčí, ale i se schopností a možnos-

A na závěr vaše asi velice oblíbená disciplína. Mozek je největším
a nejhůře využívaným nástrojem
pokroku. A to jak individuálního,
tak společenského. Jaký je váš
názor na jeho trénink a efektivnější
využívání ve školství? Jak jej zapojit a omezit memorování a malou
kreativitu našich dětí, kterými se tak
vytváří podhoubí pro nedostatek
zdravého sebevědomí a smělosti?
Pokud mohu připojit svůj osobní
názor opřený o dvě knížky se stejným názvem „Máte na víc“, největší
nevyužitou rezervu máme ve svém
vlastním mozku, který bychom měli
využívat na to, na co byl stvořen,
a respektovat to, jak byl stvořen.
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Kalendář
IKONICKÝ

PIRELLI 2018

PŘEDSTAVIL NEČEKANOU
PODOBU ALENKY V ŘÍŠI DIVŮ.
JEDEN VÝTISK ZAMÍŘIL DO PRAHY
www.pirelli.cz

V New Yorku byl představen kalendář
Pirelli pro rok 2018, ztvárněný jedním
z nejlepších současných módních fotografů,
Timem Walkerem. Jedná se o 45. vydání
kultovního kalendáře, na které s napětím
čekali sběratelé na celém světě.

T

entokrát přináší extravagantní, surrealistické
a také mírně temné pojetí proslulé pohádky
Lewise Carrolla, v níž se Alenka vydává na svou
cestu do neznámého světa. Inspirací přitom Walkerovi nebyl jen samotný příběh plný podivuhodných
dobrodružství, ale také ilustrace Johna Tenniela,
které doprovodily první vydání knížky v roce 1865.
„Příběh Alenky už byl zpracován tolikrát. Ale já jsem

Prestige clubs & circles
se chtěl vrátit na úplný začátek,
do fantazie, ze které vzešel. A snažil
jsem se na něj dívat dnešním pohledem,“ říká o svém přístupu, který
hledá krásu v odlišnosti a diverzitě,
Tim Walker. Jeden z výtisků slavného kalendáře, označený číslem 141,
zamířil také do Prahy, kde byl představen 5. prosince a následně vydražen v internetové aukci. „Unikátnost
kalendáře nespočívá pouze v omezeném nákladu a mimořádných fotografiích, ale také v tom, že není určen
k prodeji. Společnost Pirelli kalendář
věnuje významným osobnostem, například královským rodinám ve Velké
Británii či ve Španělsku. Ale existuje
ještě jedna cesta, jak kalendář získat.
V mnoha zemích jej společnost Pirelli
draží a výtěžek pomáhá řešit nejrůznější těžkosti našeho světa. Finanční
prostředky, získané dražbou v Praze,
budou již tradičně věnovány ve prospěch Masarykova onkologického
ústavu,“ uvádí Zdeněk Vacl, marketingový ředitel společnosti Pirelli.

ALENČIN PŘÍBĚH ZTVÁRNĚNÝ
NEJKREATIVNĚJŠÍMI
OSOBNOSTMI SOUČASNOSTI
Walker obsadil do svého kalendáře pouze modelky a modely tmavé
barvy pleti. Není to však v historii
tohoto fenoménu poprvé. Stalo se
tak už v roce 1987, na snímcích se
tenkrát i nyní objevila modelka Naomi
Campbell. K naplnění své vize si
Walker přizval také jednu z předních
kreativních režisérek Shonu Heath
a do projektu se zapojil i Edward
Enninful, který se stal prvním mužem
šéfujícím britské redakci časopisu
Vogue a zároveň prvním šéfredaktorem tmavé barvy pleti. Enninful se
stal stylistou projektu a pro kalendář
vytvořil impozantní snové kostýmy,
které provokují naši představivost. „Je
ohromně důležité, že příběhy, jako je
ten o Alence, vyprávíme dalším generacím. Její dobrodružství v říši divů
korespondují s dnešním světem: také
musíme překonávat překážky a prosazovat myšlenku podpory odlišností.
Vyrůstal jsem v Londýně a často jsem
utíkal do světa pohádek či detektivek.
A Alenka byla jednou z mých oblíbených postav. Představoval jsem
si, že jsem s ní na cestě po říši divů
a všechny ty podivné bytosti jsou
mými přáteli… O. K., až na zlou královnu,“ říká Enninful. Walker se svými

spolupracovníky tak propojili známý
příběh se současnou realitou a zároveň naplnili poslání kalendáře Pirelli,
skládat poctu ženské kráse, a přitom dostát progresivním trendům.

KDO SE V NOVÉM
KALENDÁŘI OBJEVÍ?
Tim Walker si vybral výrazné osobnosti, které stály před jeho fotoaparátem a pomohly mu nově odvyprávět Alenčin příběh. Jsou mezi nimi
muzikanti, herci, modelové i političtí
aktivisté. Najdete zde jihoafrickou
modelku Thando Hopa, která dokázala sladit kariéru úspěšné právničky
s účastí na řadě těch nejnápaditějších
fotografických setů. Sean „Diddy“
Combs a Naomi Campbell přenášejí
svoji energii na snímky jako vystřižené z hrozivých komiksových story.
Neohrožená Lupita Nyong představuje plcha a Whoopi Goldberg
se vtělila do postavy vévodkyně.
Mezi další výrazné individuality patří
súdánsko-australská modelka Adut
Akech, ghansko-britská modelka
a feministická aktivistka Adwoa Aboah,
senegalsko-německý model Alpha
Dia, beninsko-americký model a herec
Djimon Hounsou, gambijská bojovnice
za ženská práva Jaha Dukureh, britský
model King Owusu, americký raper
a zpěvák Lil Yachty, americký herec,
zpěvák a skladatel RuPaul, americká
herečka Sasha Lane, americká modelka Slick Woods, britský model Wilson

(BUSINESS & LIFE STYLE)

Oryema nebo britská módní stylistka,
návrhářka a zpěvačka Zoe Bedeaux.
S takovým obsazením je ohlas zaručen.
Ale základ tvoří především působivé
fotografie hlavní hrdinky. Je to stále
Alenka, ale už není dítětem. Neuvěřitelně krásná modelka Duckie Thot nese
vlastní příběh dítěte súdánských uprchlíků, kteří zakotvili v Austrálii, a věrně
představuje současnou Alenku převtělenou do Carrollovy neposedné hrdinky. Kalendář Pirelli tak ukazuje, že známý příběh má stále otevřený konec…

JAK SE Z OBYČEJNÉHO
KALENDÁŘE STALA MÓDNÍ
A SPOLEČENSKÁ IKONA?
Kalendář Pirelli se od svého prvního
vydání v roce 1963 stal fenoménem pop kultury. Dnes ho tradičně
získávají příslušníci společenské
elity, významní partneři, slavné
osobnosti nebo státníci. Letošní
45. vydání (v 70. letech kvůli recesi několik let nevycházel) na tom
není jinak. Pokaždé mapuje nejprogresivnější trendy a mění se
podle doby, ve které právě vzniká.
Postupně na kalendáři spolupracovaly ty nejproslulejší světové supermodelky (jen pro ilustraci Gisele
Bündchen, Natalia Vodianova, Sophia
Loren a Cindy Crawford), které svou
osobností pomáhaly vytvořit skutečně originální snímky, které každý rok
přinesly čerstvou vlnu kreativity.
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Starší ročníky prosluly odvážnými
fotkami předních supermodelek své
doby. Dodnes je legendární nahá Kate
Moss na pláži na Bahamách z roku
1994 od Herba Rittse či následující rok
objektivem Richarda Avedona zvěčněná obnažená Naomi Campbell, pokrytá
jen zlatými listy. Kalendář však nikdy
nebyl explicitně erotický, pokaždé šlo
o oslavu ženské krásy na hony vzdálenou běžným kalendářům „pro pány“.
Velký přelom ve filozofii kalendáře
Pirelli přišel v roce 2004, kdy Nick
Knight dostal volnou ruku přesunout
pozornost od mužské touhy k tomu,
po čem touží samy ženy. O devět let
později Steve McCurry na oslavu 40.
narozenin nenafotil jen modelky, ale
také běžné obyvatelky Rio de Janeira.
Každá z žen na snímku odstartovala

KALENDÁŘ PIRELLI PŘINESL VÍCE NEŽ DVĚ STĚ TISÍC KORUN
NA PODPORU ONKOLOGICKÉ LÉČBY
Praha, 7. 12. 2017 – Výtisk kultovního kalendáře Pirelli s pořadovým
číslem 141 byl v internetové aukci na iDNES.cz dne 6. 12. 2017 vydražen za 205 000 Kč. Získané finanční prostředky budou věnovány Masarykovu onkologickému ústavu, který je použije na obnovu
a modernizaci infuzních pump pro protinádorovou chemoterapii.
Za 17 let spolupráce společnosti Pirelli s Masarykovým onkologickým
ústavem se v aukcích podařilo získat již téměř čtyři miliony korun. Brněnský Masarykův onkologický ústav patří ke špičce ve svém oboru,
nejen v České republice. Jsou zde soustředěny všechny medicínské
obory potřebné pro komplexní onkologickou péči. Ročně ústavem projde 170 000 ambulantních a 10 000 hospitalizovaných pacientů.
„Kalendář Pirelli je proslulý inspirujícími fotografiemi. Ale stále silnější je i jeho charitativní poslání. Je skvělé, že během 17. aukce kalendáře
se podařilo inspirovat také k myšlence pomoci druhým a společnými
silami jsme podpořili dobrou věc. Tentokrát bude částka 205 000 Kč
věnována na nákup infuzních pump pro protinádorovou chemoterapii,“ říká Zdeněk Vacl, marketingový ředitel společnosti Pirelli.
Novou edici kultovního kalendáře Pirelli, jejíž výtisk byl předmětem aukce,
vytvořil uznávaný módní fotograf Tim Walker, který se při tvorbě nechal
inspirovat proslulou pohádkou Lewise Carrolla Alenka v říši divů. Walker tentokrát ke spolupráci vyzval pouze modely a modelky tmavé barvy pleti. Není
to však v historii slavného kalendáře poprvé. Stalo se tak už v roce 1987,
na snímcích se tenkrát i nyní objevila Naomi Campbell. Kromě modelek
však nový kalendář Pirelli představuje také muzikanty, herce, nebo politické aktivistky. Najdete zde například jihoafrickou modelku Thando Hopa,
která dokázala sladit kariéru úspěšné právničky s účastí na řadě nápaditých
fotografických setů. Neohrožená Lupita Nyong představuje plcha a Whoopi
Goldberg se vtělila do postavy vévodkyně. Ale základ stále tvoří působivé fotografie hlavní hrdinky. Krásná modelka Duckie Thot v roli Alenky nese vlastní příběh dítěte súdánských uprchlíků, kteří zakotvili v Austrálii, a věrně představuje současnou Alenku převtělenou do Carrollovy neposedné hrdinky.
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vlastní charitu a tato sociální angažovanost je kalendáři Pirelli vlastní dodnes.
Kalendář Pirelli tak dokresluje obraz
prémiové značky pneumatik osobních
i nákladních automobilů a motocyklů či
jízdních kol. Společnost se sídlem v italském Miláně byla založena už v roce
1872 a od roku 1907 je úzce spojena
s motoristickým sportem. Kvalitu výrobků Pirelli nejlépe dokládá i fakt, že jako
exkluzivní výrobce dodává od sezony
2011 své pneumatiky pro vrchol světového motorsportu – mistrovství světa
formule 1. Vedle toho je italská značka
exkluzivním dodavatelem pneumatik pro
motocyklové MS superbiků. Na „pirelkách“ jezdí také řada účastníků celé řady
šampionátů sportovních vozů včetně
MS ve vytrvalostních závodech a legendární čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans.

3

DŮVODY, PROČ JE
LETOŠNÍ KALENDÁŘ
PIRELLI VÝJIMEČNÝ

1.

Walkerova tvorba a pohádka
plná fantazie k sobě prostě
patří. Už předchozí práce fotografa
známého z magazínů Vogue, W či
Love nezastírala inspiraci atmosférou
Alenčina podivuhodného světa. Od
začátku své kariéry je známý vzrušujícími a extravagantními fotografickými
sety plnými fantastických příběhů.
Stačí jen připomenout mystické
snímky hollywoodské hvězdy Jennifer Lawrence s bílým pávem.

2.

Na kalendáři Pirelli spolupracovaly hvězdy módního
nebe a na „place“ bylo víc talentu,
individuality a inteligence, než by se
mohlo zdát jako reálné zkoordinovat.

3.

Kalendář je dokonalou ukázkou
současné turbulentní doby.
Dennodenně slyšíme zprávy o tom,
jak šílení kloboučníci rozsévají semena nenávisti a šílenství. Svět je vzhůru
nohama, vlevo je vpravo a věci nejsou
tím, čím se zdají být. Je vzrušující, že
kalendář Pirelli vrhl své světlo směrem
k optimistické budoucnosti a podpořil
pohádkovou vizi tvorby Tima Walkera.
Co se dělo v zákulisí, jak probíhaly
přípravy, a také příběhy osobností, které se na přípravě kalendáře
Pirelli podílely, můžete najít na
www.pirellicalendar.com.

Řada kávovarů PrimaDonna,
Vaše hvězdy.

PrimaDonna
Elite Experience
ECAM 650.85.MS

PrimaDonna
Elite
ECAM 650.75.MS

PrimaDonna
S Evo
ECAM 510.55.M

PrimaDonna Class
ECAM 550.55.SB
ECAM 550.75.MS

PRAGUE INTERCUP 2018

Arabští plnokrevníci

LETNÁ BUDE OPĚT
PATŘIT KOŇSKÉ KRÁSE
Po loňském úspěchu národního a mezinárodního
šampionátu plnokrevných arabských koní, konaných
na Letenské pláni v Praze pod patronací primátorky
města Prahy A. Krnáčové, se obě akce vrací na stejné
místo. Celý víkend s názvem Prague Intercup se však letos
posouvá ze zářijového termínu již na 9. a 10. června.

P

ojďme si tedy připomenout, co mohli návštěvníci v předchozím
ročníku vidět a na co se mohou těšit v roce letošním.

Prague Intercup je soutěží
krásy plnokrevných arabských
koní, kteří jsou považováni
za nejkrásnější plemeno koní
na světě. Praha v loňském roce
hostila více než 70 těchto koní
ze 16 zemí (Česká republika,
Rakousko, Belgie, Chorvat62
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sko, Francie, Německo, Velká
Británie, Itálie, Kuvajt, Saúdská
Arábie, Polsko, Katar, Rusko,
Slovensko, Švédsko a Spojené
arabské emiráty). Koně do Prahy vyslaly dokonce i takové
stáje, jako je Al Shaqab Stud
(stáje emíra Kataru), Dubai Arabian Stud (stáje vládce Dubaje
a viceprezidenta SAE šejka Mohammeda bin Rašída al-Maktouma), Albidayer Stud (stáje
šejka Mohammeda bin Sauda
al-Qasimi) či Athbah Stud (stáje

saúdskoarabského prince Abdulazize bin Ahmed al-Sauda).
Prague Intercup je znám i díky
velkému množství sponzorů
a partnerů, kteří akci pravidelně podporují, za což zasluhují
velký díky. Mezi nejvýznamnější kromě Ministerstva zemědělství ČR patřily náš časopis Prestige, The Business
Soirée, Inca Collagen, Sekyra
Group, Royal Interier, Sklárna Halama, Manmat, Czech
Tourism, Suweco, Statuss
magazín a další. O dopravu
hostů se starala vozidla BMW
a Peugeot společnosti Kopecký Autosalony a o výtečné
občerstvení se postaraly spol.
Maximum Party Services a spol.
Dallmayr, jejichž káva a čaje
jsou celosvětově proslulé.
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Mezi VIP hosty jste mohli potkat jordánskou princeznu Aliu al-Hussein, paní Shirley Watts z Anglie
(manželka Charlieho Wattse, bubeníka Rolling Stones), několik velvyslanců arabských zemí, mnoho
politických reprezentantů včetně H. Kmoníčka a také
několik osobností veřejného života, jako například
Miss ČR 2004 J. Doleželovou či herce J. Dvořáka.
Výbornou atmosféru pak v nedělním odpoledni doplnilo několik doprovodných vystoupení. Kromě akrobatického vystoupení skupiny Pupkáči se divákům představilo dechové kvarteto Tuba Trombónum, sokolnické
vystoupení předvedl pan M. Straka a na závěr diváci
mohli zhlédnout čtyřspřeží Starokladrubských koní.
V samotných šampionátech pak účastníci soutěžili o křišťálové poháry z dílny Sklárny Halama, které byly poprvé
v historii Prague Intercupu zdobeny pravým zlatem. Ty
nakonec odcestovaly do Kataru, Anglie, Belgie, Francie
a Rakouska. Během celého víkendu se na Letné vystřídalo přes 2000 návštěvníků a všichni odcházeli nadšeni.
Pořadatelé si i pro letošní ročník připravili mnoho překvapení a zajímavých vystoupení. Proto pevně věříme, že
všichni, kdo budou mít o víkendu 9.–10. června čas, zavítají na Letenskou pláň a přijdou se osobně přesvědčit,
že Prague Intercup je akcí, kterou skutečně stojí za to
navštívit. Vstup na akci je zdarma a veškeré informace
je možné získat na www.pragueintercup.cz. Na setkání s vámi se těší celý organizační tým ACHPAK ČR!

(BUSINESS & LIFE STYLE)
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Na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, která je jedinou svého druhu
ve střední Evropě a úspěšně funguje již devátým rokem, se zabývají základním,
aplikovaným i smluvním výzkumem souvisejícím s rybářstvím a kvalitou vod.

Unikátní

FAKULTA NA JIHU ČECH
Václav Nebeský, Klára Pirochová, foto: Václav Nebeský, archiv fakulty

V

posledních letech se tamějším
vědcům podařilo vyšlechtit nové
plemeno kapra s unikátními
vlastnostmi a také vyvinout technologii
produkce kapra se zvýšeným obsahem
omega 3 mastných kyselin. Kapři jsou
totiž tradiční a stále oblíbenější ozdobou vánoční tabule. Na fakultě rovněž
vyvinuli metodu, jak získat pravý černý
kaviár bez nutnosti zabití jeseterů.
Tento kaviár je historicky první v České republice a navíc extrakt z tohoto
kaviáru přidávají také do své přírodní
kosmetiky. Dále umějí změřit téměř nedetekovatelné množství znečišťujících
látek, drog či farmak v řekách nebo pomocí raků zajistit a hlídat kvalitu pitné
vody v pivovaru. I další aktivity pracoviště dokazují jeho světový formát.

NOVÉ PLEMENO KAPRA –
AMURSKÝ LYSEC
Nejnovější plemeno kapra bylo pojmenováno po jednom z rodičů, který pochází z východoruské řeky Amur. Amurský lysec se šlechtil více než sedmnáct
let a jeho výhodou je kromě skvělé
chuti i vysoká odolnost proti nemocem, především vůči vysoce infekčnímu
a smrtelnému onemocnění způsobenému koi herpes virem. Na procesu
šlechtění se podíleli nejen pracovníci
Fakulty rybářství a ochrany vod a jejího
vědeckého výzkumného centra CENAKVA spolu s genetickým centrem Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech, ale i vědci
z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky
AV ČR v Liběchově. Na vývoji nového

Rautové menu s pravým a jediným českým kaviárem
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plemena spolupracovalo také Rybníkářství Pohořelice, a tak nyní amurský lysec
existuje hned ve dvou liniích, vodňanské
a pohořelické. Díky jeho odolnosti proti
zákeřné virové nemoci je toto plemeno
zajímavé pro všechny chovatele kaprů.

OMEGA 3 KAPŘI – ZDRAVÍ
NEJEN NA VÁNOČNÍ STŮL
Velmi oblíbeným a známým vědeckým výstupem fakulty je také takzvaný Omega 3 kapr. Díky speciálnímu
krmivu, které je založeno na přírodních
látkách, především řepkovém a lněném oleji, se podařilo v mase těchto
ryb zvýšit a spotřebitelům garantovat podíl omega 3 mastných kyselin.
Zdraví prospěšný dopad konzumace
tohoto kapra prokázal několikaletý

Prestige clubs & circles

(SPORT & OUTDOOR)

výzkumný projekt, na němž spolupracovala pod vedením Fakulty rybářství
a ochrany vod řada odborných subjektů, mezi nimi i specialisté na výživu
a kardiovaskulární choroby z pražského IKEM nebo Lázně Poděbrady.
Jídelníček s tímto masem zařazeným
alespoň dvakrát týdně prokazatelně
chrání srdce před vznikem chorob,
snižuje hladinu krevních tuků a zabraňuje usazování cholesterolu. Kapří
maso je přitom samo o sobě nízkoenergetické, dobře stravitelné a žádná
zdravotní dieta ho nevylučuje. Ryby
s garantovaným obsahem omega
3 mastných kyselin jsou chované
tradičním způsobem ve vybraných
rybnících a bez jakýchkoliv zásahů do vodního prostředí. V případě
zájmu rybníkářů o tohoto kapra
nabízí Fakulta rybářství a ochrany vod
licenci na jeho chov. „V současné
době produkujeme Omega 3 kapra
na fakultní farmě ve Vodňanech. Část
produkce prodáme v naší fakultní
prodejně v Českých Budějovicích,
většinu produkce ale dodáváme
do obchodního řetězce MAKRO,“ říká
Václav Nebeský, který má na fakultě na starosti komerční záležitosti.

O obchod na fakultě Rybářství a ochrany vod se stará Ing. Václav Nebeský, Ph.D.

KAVIÁR BEZ ZABÍJENÍ RYB
Vědečtí pracovníci Fakulty rybářství
a ochrany vod dlouhodobě pracují na odchovu kriticky ohrožených
a téměř vyhynulých druhů jeseterů.
Červená kniha ohrožených zvířat nyní
řadí šestnáct druhů jeseterů do skupiny kriticky ohrožených. Na pokraj
vyhynutí je přivedla především honba
za kaviárem, tedy jejich jikrami, kvůli
kterým jsou tyto ryby stále zabíjeny. Jeho největšími producenty jsou
vedle Íránu Rusko a postsovětské
republiky. Mnoho druhů jeseterů
se právě kvůli lovu pro kaviár stalo
ohroženými a dostalo se na seznam
CITES, což je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy
volně žijících živočichů a rostlin.
Na vodňanském pracovišti fakulty
vynalezli unikátní metodu, pomocí
které umí získat kaviár z jesetera, aniž
by vzácná ryba musela být usmrcena.
Technologie je tajná, fakulta očekává,
že se jí v budoucnosti podaří prodat
licenci nějakému významnému chovatelskému subjektu. A právě technologie
výroby pravého kaviáru, jež zahrnuje

Biomonitorovací systém kvality vod s raky

Omega3 kapři
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Amurský lysec – nové plemeno kapra odolné vůči Koi herpes viru

správnou míru obsahu ingrediencí
a způsob konzervace rybích jiker, je
vedle toho, z jakého druhu jesetera pochází, jedním z rozhodujících faktorů,
který určuje jeho cenu. Kaviár, který
produkuje Fakulta rybářství a ochrany vod, je z hlediska kvality vynikající.
Jeho cena momentálně činí asi 550 Kč
za 25 gramů, tedy přibližně 22 tisíc
korun za kilo. Na světovém trhu se lze
ale setkat i s kaviárem z vyzy velké,
jehož cena se pohybuje kolem 50
tisíc korun za kilo. Na celém světě se
za rok vyprodukuje asi tisíc tun pravého
kaviáru z jeseterů, ve Vodňanech ho
připraví zhruba dvacet pět kilogramů.
Zdejší kaviár získal národní i evropskou
ochrannou známku „Sturgeon Friendly
Caviar“, tedy kaviár přátelský k jeseterům. „Kaviáru z hlediska celkové světové produkce vyrobíme málo, ale absolutně to není dost, abychom uspokojili
jakýkoliv zájem ze strany potenciálních
obchodních partnerů. Koneckonců
to ani není náš primární zájem,“ říká
Václav Nebeský. Kromě vlastní prodejny
je kaviár dodáván především do hotelů
a restaurací. Více informací o projektu
Sturgeon Friendly kaviár i o našich jeseterech se dozvíte na www.sfcaviar.eu.

KOSMETIKA Z KAVIÁRU

Opatrné získávání jiker z jesetera je podstatou Sturgeon Friendly kaviáru

Produkty využívající technologii Sturgeon Friendly kaviáru
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Výzkumní pracovníci nezaháleli a pracují na vývoji speciální kosmetiky s extraktem z vlastního kaviáru, pro jehož
získání nemusel žádný jeseter zemřít.
Kaviárová kosmetika, která je jednou
z nejluxusnějších, je také jednou z nejúčinnějších, kaviár totiž dokáže předat
pleti maximum ze svého bohatství. Je
doslova nabitý vitaminy, aminokyselinami, minerály a proteiny. Kosmetika
z kaviáru má tedy vynikající hydratační,
zpevňující a regenerační účinky. Nová
kosmetická řada byla na trh uvedena loni a kromě toho, že obsahuje
extrakt z „přátelsky získaného“ kaviáru,
je výjimečná tím, že tohoto extraktu
obsahuje výrazně více, než je u podobné kosmetiky běžné. Dámy tak při svém
zkrášlování nemusejí mít žádné výčitky,
protože tato kosmetika obsahuje
aktivní látky z jikernaček, které si vesele
plavou v bazénech. Kromě speciálního
kaviárového extraktu obsahuje tato
kosmetika kvalitní avokádový a olivový
olej, pantenol, vitamin E, hydratační
látky rostlinného původu a další hodnotné kosmetické suroviny. „Kosmetika
je zákazníky velice kladně hodnocena
a naším cílem je nabídnout ji nejen čes-
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kým klientům, ale i v zahraničí. Z tohoto důvodu v současné době jednáme
s obchodní firmou, která celý projekt
Sturgeon Friendly kosmetiky převezme a bude mít na starosti marketing
a distribuci,“ dodává Václav Nebeský.

RYBY A RACI HLÍDAJÍ
KVALITU VODY
Mezi významné aktivity Fakulty
rybářství a ochrany vod patří vývoj
unikátních systémů na kontrolu kvality
vody. Zajímavými partnery, pro které
je kvalita vody stěžejní, se ukázaly být
pivovary. Voda je totiž společně se
sladem při výrobě piva nejdůležitější
základní surovinou, její kvalita přímo
ovlivňuje chuť i kvalitu piva. V současné době je jeden monitorovací
systém instalován v pivovaru Klášter
ve středních Čechách. Systém se
skládá ze dvou velkých skleněných
akvárií a podpůrných systémů. Jako
bioindikátor zde slouží pstruh duhový,
který bez problémů v akváriích prosperuje, přirůstá a v případě potřeby
zaznamená problém s kvalitou vody.
Do akvárií je kontinuálně přiváděna
stejná voda, jaká je následně využívána v technologii výroby piva Klášter.
„Konzumenti piva tak mají jistotu,
že použitá voda je opravdu nejvyšší
jakosti. Nezanedbatelný je i estetický efekt, kdy návštěvníci pivovaru
mohou pozorovat tyto krásné ryby
v akváriích,“ dodává Václav Nebeský.

nabídnout je i dalším podnikům, které
ve svých provozech hospodaří s vodou.

PSTRUZI NA ANTIDEPRESIVECH
Vyčištěné komunální odpadní vody
jsou zdrojem biologicky účinných látek
včetně těch, které ovlivňují nervovou
soustavu organismů. Na vliv těchto
látek na pstruha obecného se nedávno
ve svém unikátním výzkumu zaměřil
tým vědců z Laboratoře environmentální chemie a biochemie Fakulty rybářství a ochrany vod. Vodní organismy,
které žijí v tocích, do nichž ústí čističky,
jsou psychoaktivním látkám vystaveny
celý život a koncentrace těchto látek
v jejich těle může ovlivňovat jejich
metabolismus i chování. Tyto látky
v kombinaci s dalšími vlivy mohou způsobovat ovlivnění chování, a tím pádem
i velmi významné změny v populacích
volně žijících ryb i celých vodních

(BUSINESS & LIFE STYLE)

ekosystémů. Ryby mohou například
projevovat menší bázlivost a neukrýt se
včas před predátorem. Tento unikátní
výzkum bylo možné uskutečnit díky
špičkově vybavené analytické laboratoři
se zkušenými analytickými chemiky.

SVĚTOVÁ REPUTACE FAKULTY
Cílem Fakulty rybářství a ochrany vod
je být špičkovým pracovištěm zaměřeným na rybářský základní i aplikovaný
výzkum v ČR i ve střední Evropě a poskytovat studentům nejlepší možné
vzdělání v oborech rybářství a ochrana
vod. Fakulta rybářství a ochrany vod je
zapojena v mnoha národních i zahraničních výzkumných projektech.
Právě výzkum zaměřený na rybářský
sektor by se mohl podílet na zvýšení konkurenceschopnosti naší země.
Na celém světě totiž v této oblasti
pracuje více než 300 milionů lidí.

Systém instalovaný v Pivovaru Protivín zase využívá kontroly raků, kteří
jsou na čistotu vody velmi citliví. Raci
jsou umístěni ve speciálních nádržích
a jejich biologické funkce, především
srdeční aktivitu, sledují speciální snímače umístěné na těle. Z nich získaná
data se okamžitě dostávají do počítače,
pohyb raků k tomu snímá videokamera.
Pivovarníci tak mají okamžitý přehled
o kvalitě vody určené pro výrobu piva.
„Využití sladkovodních korýšů pro kontrolu čistoty a kvality vody v potravinářském provozu je novinkou ve světovém měřítku,“ říká Pavel Kozák, děkan
Fakulty rybářství a ochrany vod. „Dosud
se k těmto účelům využívali především
pstruzi, raci jsou ovšem na případné
nečistoty ještě senzitivnější. Celý systém má přitom okamžitou vypovídací
schopnost, je spolehlivý a nenáročný
na obsluhu,“ dodává. Oba systémy zatím skvěle fungují a fakulta má v plánu
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GOURMET
&
WELLNESS

Autentický CO2
sopečného původu

Si digestiv
zdroj přírodního křemíku

Pramen
s limitovanou kapacitou
WWW.KRONDORF.CZ

Roman Novotný

sommelier, spolumajitel vinného baru Bokovka

„Pokud tuto vodu přeneseme
na klasifikaci vín, jednoznačně
se jedná o vodu Grand Cru.
Proto jsem také Krondorf zařadil
jako jedinou balenou vodu
do vinného baru Bokovka,
kde si jí hosté mohou dopřát
se skvělými víny.“

UNIKÁTNÍ CHUŤ RUČNĚ STÁČENÉ MINERÁLNÍ VODY
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Lidem v produktivním
věku se málokdy stane,
že by se v noci probudili,
otevřeli oči a viděli nad
sebou nebe plné hvězd
nebo ráno modrou oblohu
s plujícími obláčky.

Relax

POD HVĚZDAMI
MgA. Svatopluk K. Jedlička, foto: archiv hotelu

V

jednom z mariánskolázeňských
hotelů je to v několika podkrovních pokojích běžné. Mají velká
stření okna přímo nad lůžky. A z De-Luxe
pokojů máte výhled přímo na centrální
park . Jste uprostřed města. Kvalita ubytování je tu samozřejmostí a svědčí o ní
nejen hvězdy na nebi, ale i ty doplňující
jeho název. „Ty čtyři hvězdy jsou všechny
certifikované a museli jsme si je v uplynulých deseti letech tvrdě a poctivě odpracovat,“ říká manažerka Gourmet Hotelu &
Restaurantu Villa Patriot Ivana Mottlová.
„Náš hotel má velmi přátelskou atmosféru. Se čtrnácti pokoji a dvěma většími
apartmány jsme hotel rodinného typu.
Tak byl celý objekt koncipován i ve své
původní podobě, kdy jej nechal ve stylu
staré dobré Anglie na konci 19. století postavit starosta August Herzig pro významné hosty města. Naši dnešní klientelu
tvoří lidé, kteří si do Mariánských Lázní
přijíždějí na pár dní odpočinout, relaxovat. Často jsou mezi nimi tradičně čeští
i zahraniční golfisté, ale přibývají i manažeři, kteří potřebují na chvíli vyskočit ze
svojí každodennosti nebo strávit pár dní
s rodinou. My jim k tomu poskytujeme
kvalitní zázemí – špičkovou gastronomii
a ubytování. Je pak na nich, zda jdou hrát
golf nebo tenis, zda si zajdou do fitka
nebo si objednají nějakou proceduru,
kterých sousední lázeňské domy nabízejí
bezpočet a se kterými spolupracujeme.
Zajímavé a posilující jsou i obyčejné
procházky nebo výlety do okolí. Turistických cílů je tu v okolí také mnoho,
tím nejvýznamnějším je patrně nedaleký
Bečov. V místním zámku je umístěn relikviář svatého Maura, který je po korunovačních klenotech považován za druhou
nejcennější movitou památku v Česku.“

(GOURMET & WELLNESS)

GURMÁNI
„Patriot“, jak se v Mariánských Lázních
vile zkráceně říká, je mezi hotely a lázeňskými domy výjimečný především svojí
gastronomií. Zdejší kulinářské zážitky jsou
srovnatelné s návštěvou mistrovského
koncertu nebo se zhlédnutím oscarového
filmu. Profesní kariéra zdejšího šéfkuchaře Michala Huňky začala hned po vyučení
v prestižní restauraci Golf Royal Clubu.
Po osmi letech prokládaných několika
stážemi a praxemi přešel do „Patriotu“.
Mezi kuchaři panuje přátelská a kamarádská atmosféra, a tak do Mariánských Lázní
během roku přijíždějí i jeho kolegové.
Někdy přijíždějí jen tak, aby nabrali nové
síly, jindy se baví vymýšlením nových
chuťových variací a někdy vaří speciální
menu pro hosty. Můžete tu potkat Miroslava Kalinu, známého jako porotce populární televizní show MasterChef, nebo
vítěze ankety „Zlatý kuchař“ Jana Punčocháře. A protože „Patriot“ má i svého
vlastního certifikovaného someliéra Jana
Krečmera, můžete se těšit na několikachodové wine pairing menu ve hvězdné kvalitě. A to je zážitek sám o sobě.

Gourmet Hotel & Restaurant Villa Patriot je
umístěn přímo v centru městského parku

Z pokojů je výhled přímo
do městského parku

PATRIOTI
Slovo „patriot“ se v názvech hotelů
objevuje poměrně často. Tady se však
jeho význam naplňuje hned několikanásobně. Téměř celý tým tvoří mariánskolázeňští rodáci. Na jídelním lístku
najdete zajímavé variace tradičních
českých jídel. Preferovány jsou kvalitní
české suroviny, zejména ty, které jsou
produkovány ve zdejším regionu. Tato
filozofie má úspěch nejen u hostů, ale
i u odborníků. Svědčí o tom cena Czech
Specials, kterou zdejší tým získal před
čtyřmi roky na prestižní gastronomické
přehlídce Foodparade. Udělování této
ceny je společným projektem agentury
CzechTourism, Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR a je zároveň certifikační značkou
pro restauraci podávající pokrmy české
kuchyně v odpovídající kvalitě. Podobnými úspěchy tým „Patriotu“ propaguje nejen svoji práci, ale i své město.
A zaměření na českou klientelu není
také náhodné. Navazuje na tradici Mariánských Lázní, které byly vždy Mekkou
tuzemských hostů, ať už ono „tuzemsko“ mělo v historii jakoukoli podobu.
Snad právě proto právě tady vznikl
i čtvrtý největší park miniatur v Evropě.
V parku Boheminium rozkládajícím se
na ploše pěti hektarů najdete v současné době šest desítek miniatur význam-

Restaurace nabízí
příjemnou intimní atmosféru

Jíst se má i očima

ných historických objektů od Karlštejna
až po chaloupku v Babiččině údolí.
Gourmet Hotel & Restaurant Villa Patriot
nabízí v Mariánských Lázních segment,
který zde není jiným způsobem zastoupen. Přijeďte si ho také užít.
Gourmet Hotel Villa Patriot,
Dusíkova 62,
353 01 Mariánské Lázně
www.villapatriot.cz,
info@villapatriot.cz,
+420 354 673 143
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WELLNESS INFINIT SPA

Holešovice
„VAŠE VÝJIMEČNÉ CHVÍLE SE MOHOU STÁT
PRAVIDELNÝM RITUÁLEM.“

Místo, kam se budete
chtít vracet… To jsou
slova, která nás napadají
při popisu centra Infinit
v pražských Holešovicích.
Příjemné, útulné wellness,
které v sobě snoubí
kvalitní relaxační služby,
rodinnou atmosféru
a ochotný personál.
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U

ž od ranních hodin je vám každý den k dispozici příjemná relaxační zóna
s prostornou finskou rustikální saunou, kterou zvlhčuje automatický polev
kamen. Po prohřátí se nabízí ledový bazének či prostor sprch k ochlazení
těla, k odpočinku zase vybízí útulná odpočívárna s cihlovými stropy, kde si můžete
vychutnat osvěžení ve formě nápoje.

Privátní koupele jsou specialitou tohoto wellness centra a nabízí ideální spojení
zážitku s relaxací. V soukromé zóně si můžete vychutnat hydromasážní lázeň či
koupele s možností výběru přírodní esence, a to buď bylinné soli, či aromatické
oleje. Vodní lázeň bude připravena speciálně pouze pro vás, tudíž je zaručena
hygiena a čistota a vy si budete moci užít chvíle soukromí.
Wellness Infinit SPA sídlí v Absolutum Boutique Hotelu, který se nachází jen pár
kroků od metra a tramvaje. Výborná dostupnost je jen dalším plusem tohoto
nezapomenutelného místa.

Prestige clubs & circles

(GOURMET & WELLNESS)

Relax na masáži a v soukromí
V nabídce je také nepřeberná škála masáží, zahrnující například relaxační Infinit masáž,
nebo jiné speciální masáže. Před masáží můžete nahřát své tělo ve finské sauně
a po masáži je ideální si užít privátní koupel ve vířivé vaně.

WELLNESS INFINIT SPA
JE OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
OD 9 DO 23 HODIN
Více informací na www.infinit.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Jablonského 639/4, Praha 7 –
Holešovice, tel.: + 420 608 877 604

Wellness Infinit SPA
Užít si zde můžete wellness zónu s rustikální saunou, širokou nabídku masáží, solární studio s kolagenem
a v neposlední řadě privátní koupele, které si můžete rezervovat pouze sami pro sebe.

www.prestige-media.cz | 2018

73

kdo plánuje jít na masáž a není si jistý,
zda to jeho stav umožňuje, je vždy lepší
poradit se s lékařem. Masáž má pomoci
a být prospěšná, nikoliv uškodit.
Úplný zákaz masáže platí při horečce,
nádorech, hnisavých nemocech, kožních vyrážkách, tuberkulóze, zánětech
ledvin, dutiny břišní, žlučníku a jiných
orgánů, akutních kloubních zánětech
nebo srdečních onemocněních.

Masáž je lék
na mnohé neduhy
ULEVÍ VÁM OD STRESU
I PŘEPRACOVÁNÍ

Thajská, těhotenská, sportovní, havajská, anticelulitidní,
detoxikační nebo shiatsu. To je jen velmi stručný výčet typů
masáží, které si můžete dopřát v masážních salonech.

N

ěkdo si chodí k masérovi léčit
bolavá záda, pro jiné jsou chvíle
strávené na masérském lůžku
příležitostí k příjemnému odpočinku
a relaxování. Ať je váš důvod už jakýkoliv, kvalitně provedená masáž má
bezesporu mnoho pozitivních účinků na vaše tělo i mysl. Pro koho jsou
masáže vhodné, jak poznat kvalitního
maséra a v čem tkví kouzlo thajských masáží, nám prozradila Jiřina
Forejtková ze společnosti Tawan.

Co je to vlastně masáž a kde můžeme hledat její počátky?
Masáž pomáhá tlakem na svaly uvolnit jejich ztuhlost, napětí v těle, léčit
zranění, zmírňovat bolest zad, krční páteře a hlavy a je to také skvělý pomocník pro relaxaci. Seznam
účinků masáží je skutečně široký.
Počátky masáží sahají až do doby
před třemi tisíci lety v Číně. V tehdejších lékařských knihách se objevuje
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text popisující léčbu s použitím bylin,
akupunktury a masáže. Každá kultura
má svoje vlastní tradice masáže – dříve
byla masáž doplňkem léčebného celku,
dnes se často používá samostatně.

Které části těla lze masírovat?
Masírovat lze prakticky všechny části
těla. Masáž může být celková, tj. masáž
celého těla najednou, nebo je možné masírovat pouze určité partie. To
závisí na konkrétním typu masáže.
Zmínila jste, že na masáž mohou
chodit i děti. Od jakého věku?
Vhodné je, když maminky začnou
s masáží u dětí ihned po narození.
Jejich doteky totiž navodí u miminka
tělesnou i duševní pohodu a masáží
se posiluje také vzájemná komunikace
a vztah. Každá masáž musí být samozřejmě přizpůsobena věku a tělesné
kondici dítěte. Do našeho salonu
chodí pravidelně na masáž i klientky s dětmi ve věku kolem šesti let.
Které typy masáží jsou
u Čechů nejoblíbenější?
V salonech Tawan jsou nejvyhledávanější olejové masáže celého těla. Klienti
mají na výběr celou řadu vůní, které
stimulují a uklidňují. Velmi oblíbená je
také klasická thajská masáž a masá-

V současnosti existuje přes sto druhů masáží, které vycházejí z různých
kulturních základů. Jednotlivé masážní
techniky se díky svébytnosti a osobnímu přístupu masérů mohou navzájem
prolínat, přičemž vhodnost či nevhodnost masáže určuje terapeut společně
s požadavkem či očekáváním klienta.
Pro koho je masáž vhodná a jaké
jsou nejčastější kontraindikace?
Masáž je vhodná pro muže i ženy všech
věkových kategorií, a některé masáže jsou vhodné dokonce i pro děti.
Kontraindikace je stav, kdy masáž lze
provádět buď jen částečně – masíruje
se pouze určitá část těla –, nebo nelze
masírovat vůbec. Důvody kontraindikace jsou zejména zdravotní. Pokud ně-

Jiřina Forejtková

že Royal Thai nebo Royal Aroma, při
kterých se na místa, kde v těle proudí
energie, přikládají horké bylinné váčky.
Jak často bychom měli
chodit na masáž?
Cestou k vytouženému cíli je pravidelnost a prevence. Lidé by neměli řešit
až akutní bolestivé stavy, ale snažit se
jim předcházet. Jedna masáž během
delší doby sice pomůže ulevit, ale
neodstraní dlouhodobý problém. Také
je třeba vzít v úvahu, že každý jsme
jiný, máme jiný věk, jinak stavěné tělo
a vedeme jiný životní styl. Samozřejmě
jiné potřeby bude mít aktivní sportovec,
jiné zase manuálně pracující člověk
a odlišné to bude také u lidí, kteří sedí
celý den v kanceláři na židli bez jakéhokoliv pohybu. Je důležité o těchto
věcech s masérem mluvit a hodně
se ptát. Češi jsou v tomhle ohledu
velmi ostýchaví a o svých potřebách
a přáních se bojí mluvit. U nás v salonu doporučíme po diskusi s klientem,
manažery a masérkami ten pravý
časový interval pro každého klienta.
Jak poznám dobrého maséra?
To je velmi individuální. Zejména při
prvních setkáních je velmi důležitá
komunikace, ať už s manažerem salonu,
recepcí nebo i samotným terapeutem.
Každý klient má jiná přání a očekává
od masáže něco jiného. Málokdy se
podaří nabídnout opravdu kvalitní masáž
každému hned na poprvé bez nějaké komunikace. Na začátku i během masáže
by se terapeut měl zeptat na sílu hmatu
– zda vyhovuje, nebo je třeba ubrat, či
naopak přidat na síle. Pokud vás masáž
bolí, určitě se ozvěte. Během procedury
musí být svalstvo uvolněné a ne v křeči,
jinak se kýžený výsledek nedostaví.
Musím se na masáž nějak připravit?
A jsou nějaká doporučení, co
dělat a nedělat bezprostředně
před masáží a po ní?
Na masáž se musíte především těšit.
Abyste si ji mohli užít v klidu, je nutné si vyhradit čas a nikam nespěchat.
Ideálně masáž absolvujte s hodinovým
odstupem od hlavního jídla, abyste se
mohli naplno uvolnit a poddat příjemným dotekům terapeuta. Nepodceňujte své zdravotní potíže a svěřte se již
na recepci nebo svému masérovi. Ženy
by jej měly určitě informovat o svém
těhotenství. Jen tak může terapeutka masáž přizpůsobit danému stavu

klienta i jeho náladě. Před začátkem
masáže nezapomeňte vypnout svůj
telefon. Ani po skončení masáže nikam
nespěchejte a alespoň chvíli relaxujte v příjemném prostředí salonu,
dejte si šálek kávy nebo sklenici vody
a nechejte účinky masáže doznít.
V salonu Tawan se zaměřujete
zejména na nabídku thajských masáží.
V čem thajská masáž spočívá?
Tradiční thajská masáž neboli klasická
thajská masáž je práce s tělem, která
spojuje prvky akupresury a jógy. Pro
velké množství protahovacích prvků
se často označuje jako „aplikovaná
hatha jóga“ nebo „jógová masáž“. Je
založena na léčebné teorii vnitřních
energetických drah zvaných Sen, jimiž
zásobujeme vlastní tělo životní energií.
Šetrným protlačováním energetických
center a protahováním se energie dostává do pohybu po celém organismu.
Thajská masáž mírní bolest a ulevuje
od stresu. Velmi často se také využívá
jako pravidelná prevence a ochrana zdraví. Uvolňuje napětí, posiluje
nervový systém, klidní mysl a navozuje pocit harmonie. Thajské masáže
obnovují vnitřní rovnováhu celého těla.
V thajském masérském umění lze
rozeznat dva základní styly, dvě školy.
První z nich, tzv. severní styl, se vyučuje
v severothajském městě Chiang Mai. Pro
něj je charakteristické pomalé, plynulé
uvolnění. Má svůj rytmus a je všeobecně
označován za mírnější než tzv. jižní styl.
Zaměřuje se výrazněji na práci na energetických drahách. Baštou jižního stylu

je bangkocký klášter Wat Pho. Je razantnější, užívá více protahovacích technik
a má i rychlejší tempo. V současné době
ale dochází k prolínání obou stylů.
Kromě této tradiční thajské masáže existují i další techniky, například
relaxační thajská olejová masáž nebo
thajská reflexní masáž chodidel a jiné.
Jaké účinky má thajská masáž?
Všeobecně přináší uvolnění, relaxaci
a odpočinek pro tělo i mysl. Pomáhá
zbavovat se bolesti a ztuhlosti svalů
a kloubů, stimuluje krevní oběh a lymfatický systém. Uvolňuje také proudění energie v těle, přispívá k posílení
imunity a pomáhá lépe zvládat stres,
napětí a přepracování. Navíc podporuje
trávicí systém, urychluje metabolismus
a vylučování škodlivých látek z těla.
Kdy je lepší thajskou masáž odložit?
Určitě není vhodná při akutních onemocněních a poúrazových stavech.
Nedoporučuji ji ani během menstruace a v období šestinedělí – s výjimkou speciální masáže Healthy Mum
určené pro novopečené maminky.
Klasická thajská masáž není vhodná
pro těhotné ženy, kterým ale můžeme
nabídnout speciální masáž Pregnancy.
Vyhnout se thajské masáži je vhodné
i při vysokém krevním tlaku a srdečních onemocněních a při výrazných
problémech s křečovými žilami.
Prozradíte, co znamená slovo Tawan?
Tawan znamená thajsky slunce
– zářící slunce, jehož paprsky dokážou zaplašit i stíny na duši.

TAWAN
Společnost provozuje v České republice deset luxusních thajských center, za jejichž
dveřmi se zbavíte stresu i napětí a budete okouzleni masérskými dovednostmi thajských masérek. V bohaté nabídce masáží naleznete masáže klasické thajské, olejové
a aromatické, zeštíhlující, detoxikační, antistresové, stejně jako masáž obličeje,
rukou a chodidel nebo třeba masáž medovou a čokoládovou a mnoho dalších.
Navštivte: www.tawan.cz
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Karlovarský Hotel
St. Joseph Royal Regent

ROZŠIŘUJE SVÉ
SLUŽBY I ZÁZEMÍ

Jeden z mála designových hotelů v Karlových Varech
proslul precizní kolekcí lázeňských hotelových služeb.
St. Joseph Royal Regent sídlící v centru města sází již
od počátku na kombinaci luxusních balneo procedur,
unikátní atmosféry, bohatého výběru moderních pokojů či
vynikající gastronomie v gourmet restauraci Mayflower.

H

osté mohou vybírat z šesti
kategorií pokojů doplněných
vysoce nadstandardními službami, přičemž nechybí ani tři prémiová
apartmá s terasou a dechberoucím
výhledem na město. A zajímavých
novinek v dohledné době přibude.
Po sedmi letech úspěšného provozu totiž kapacita St. Joseph Royal
Regent přestává stačit zájmu tuzemské i zahraniční klientely, a proto se
majitelé rozhodli hotel rozšířit, tedy
navýšit nabídku pokojů a současně
vybudovat nové wellness centrum.
Díky pečlivě promyšleným změnám
se mohou návštěvníci hotelu St.
Joseph Royal Regent těšit na větší

Vstup do hotelu

Pokoj

pohodlí a pestřejší nabídku služeb
bez zásahu do stávajícího chodu.
„Přestože většina léčebných procedur je postavena na účincích unikátních karlovarských minerálních vod,
domníváme se, že precizní služby
a atmosféra hotelu fyzickou či psychickou rehabilitaci ještě více umocní,
proto se snažíme nabízet komplexní
služby, aby naši hosté odjížděli nejen odpočatí a plně regenerovaní, ale
také obohacení o jedinečné zážitky,“
popisuje filozofii výjimečného hotelu
jeho generální ředitel Jan Neveselý.

Lobby

www.royalregent.cz

A NA CO VŠECHNO SE MOHOU HOSTÉ HOTELU
ST. JOSEPH ROYAL REGENT DÁLE TĚŠIT?
Hotel St. Joseph Royal Regent klade velký důraz na atmosféru a je jedním
z mála designových hotelů v Karlových Varech.
Dokonalou duševní očistu pro hosty z velkých měst nabízejí příjemné a poklidné procházky v okolních lázeňských lesích.

Skyland terasa

Po čtyři večery v týdnu doprovázejí špičkovou gastronomii v restauraci
Mayflower živá hudební vystoupení, můžete se těšit na klavíristu, kytaristu či
staročeského flašinetáře.
Přestože moderní hotel St. Joseph Royal Regent byl otevřen v roce 2010, navazuje na dlouhou lázeňskou tradici, neboť vznikl na místě lázeňského domu
pro kněze, který byl vybudován již roku 1889.
Jedním z trumfů hotelu je wellness centrum Skyland, které se nachází v nejvyšším patře hotelu. Vedle několika saun a jacuzzi nabízí také velký bazén
s prosklenou střechou či příjemný bar s výhledem na město.
St. Joseph Spa neslouží jen dospělým hostům, ale poskytuje také kvalifikovanou lázeňskou péči dětem do 12 let. A to za dohledu zkušeného pediatra,
který je zárukou jejich úspěšné a smysluplné léčby.
Restaurace
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Prestige a luxus patří k sobě,
VÝSLEDKEM JE EXKLUZIVNÍ PRODUKT INCA COLLAGEN
Inca Collagen je jediným
produktem česko-slovenské
společnosti INCA agency s.r.o.
První krabička spatřila světlo
světa před třemi roky a od té
doby se jí mimořádně daří
budovat si prestiž, oblíbenost
a spolehlivost na trhu.

T

ento ambiciózní produkt, jakým je
Inca Collagen, zaplavil nejen český
a slovenský trh, ale expanduje také
do zahraničí, kde funguje nebo je v jednání
spolupráce s evropskými partnery. Zájem
projevili také v Americe a Asii. Společnost
pravidelně investuje nemalé prostředky
a úsilí do marketingu a PR, věnuje se
charitativní činnosti, podporuje sportovní
talenty, kluby a hendikepované sportovce.
Značku Inca Collagen uvedla na trh
vizionářka a úspěšná podnikatelka Romana
Ljubasová. Šest měsíců byla sestřičkou
v dětské nemocnici. Pak chvíli žila
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Prémiový kolagen s vysokým obsahem účinné látky,
až 3000 mg v doporučené denní dávce.

v Rakousku a od roku 1999 pomáhala
lidem řešit jejich nároky na náhradu
škody, později se specializací na škody
na zdraví. Doslova z nuly na sto
se dostala za čtyři roky podnikání.
Našetřené peníze chtěla konzervativně
a poprvé v životě investovat. Ale
místo konzervativního investování
vložila nakonec vydělané prostředky
do snu jménem Inca Collagen. Inca
Collagen skvěle naplňuje její představu
o úspěšném byznysu, kdy za úspěch
nepovažuje pouze hospodářské
výsledky společnosti, ale zejména
možnost pomáhat lidem – zákazníkům,
potřebným komunitám a jednotlivcům,
možnost naplňovat své sny
a dosáhnout vytčených cílů. Sama říká,
že si přeje pomáhat, podnikat globálně,
vytvořit z Inca Collagenu oblíbenou,
výjimečnou, luxusní, celosvětově
známou a úspěšnou značku, a to
nejen provedením, ale i účinkem.
Chce dosáhnout tam, kam až jí život
dovolí, a neplatit vlastním zdravím
a štěstím. Její motto zní: „Úspěch
se měří kvalitou našeho života.“
Bílkovina kolagen hraje klíčovou roli
v tom, jak se cítíme a jak vypadáme.
Kolagen má neuvěřitelnou vlastnost
– umí putovat přesně tam, kde nám
chybí nejvíce. Kolagen si můžeme
jednoduše doplnit pravidelným
užíváním. Nejlepší je doplnit kolagen
zevnitř a ve vysoce koncentrované
formě. Kolagen je základní stavební
prvek pojivových tkání, cév, vnitřních
orgánů, očí, zubů, ale i vlasů, nehtů
a pokožky. Příroda jej v těle do 25. roku
života používá k dokonalému vývoji
a zdraví těla. Jeho dostatek vám zajistí
krásné vlasy, mladistvou pokožku,
zdravý pohybový aparát i pružné cévy.
Jednoduše celkové zdraví a krásu.
Jeho tvorba se však v těle přirozeně
snižuje již od zmiňovaných 25 let.

jeden z největších vynálezů
světové biochemie. Inca Collagen
má vysoký obsah kolagenu, až
3000 mg v jedné denní dávce.
Tělo s ním zachází stejně, jako by
si ho vyrobilo samo, distribuuje ho
po těle a využívá podle své aktuální
potřeby. Inca Collagen je unikátní
i formou prášku, který se rozpouští
ve vodě a pije, protože právě tato
konzistence je jediná, při níž zůstane
zachována bioaktivita kolagenu.
Inca Collagen je tak
odpovědí na mnoho
otázek. Jeho
užíváním udržíme
tělo zdravé a krásné
mnohem déle, než
příroda naplánovala.
Některé projevy
nedostatku
kolagenu může
Inca Collagen
i zcela zvrátit.
S nadsázkou
lze tedy říci,
že krásu
a zdraví
koupit
lze.
Romana Ljubasová
Když kolagen, tak
od Inca Collagen.

Na trhu najdete množství přípravků
s obsahem kolagenu. Inca Collagen
je ovšem jedinečným přípravkem,
obsahuje mořský bioaktivní kolagen,
který je nejpodobnější kolagenu
lidskému, takže s ním naše tělo
pracuje jako s vlastním a nejefektivněji
jej vstřebává. Inca Collagen se
vyrábí šetrnou studenou technologií
z mořských ryb, aby byla zachována
jeho biologická hodnota, proto se
mu také říká „živý“ nebo též bioaktivní
kolagen. Bioaktivní kolagen představuje

Inca Collagen seženete v lékárnách a na webu www.incacollagen.cz

ANALÝZA ZDARMA
Nechte si zpracovat analýzu ceny tisku na nejmodernějších strojích.
Zjistěte, zda máte opravdu tu nejlepší nabídku.
Dostanete cenu tisku dle Vašich stávajících specifik.
Dostanete návrh na optimalizaci Vaší tiskoviny.
Dostanete doporučení na alternativní MWC papíry* včetně cen.
Dostanete fyzicky vzorky MWC papírů pro porovnání.

Zjistěte více a kontaktujte experta na polygrafii
Michal Brotánek
michal.brotanek@trianglprint.cz
+420 777 772 849
Triangl, a.s., Beranových 65, Praha 9 – Letňany

www.trianglprint.cz

* MWC papíry jsou moderní magazínové papíry, které se skvěle hodí i při tisku katalogů.Díky svým vlastnostem méně prosvítají a jsou levnější než křídové papíry.
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An oasis of peace
in the center of
Prague

Luxury Ambassador
Thai & Wellness Club

PRAGUE

HOTEL AMBASSADOR • ZLATÁ HUSA Václavské nám. 840/5, 110 00 Praha 1, Czech Rep.
HOTEL
AMBASSADOR
ZLATÁ HUSA
Open daily

Operator: tel.: +420 224 193 111 • Room Reservation: tel.: +420 224 193 876,
fax: +420 224 226 167, e-mail: reservation@ambassador.cz

from 11am till 10pm
tel.: +420 224 193 833
fax: +420 224 193 651
e-mail: info@atwc.cz
www.atwc.cz

MARIENBAD

Perfect peace soul
and body
paradise

HOTEL AGRICOLA
SPORT & WELLNESS CENTRE

Tyršova 31, 353 01 Mariánské Lázně, Czech Republic
Reception: tel.: +420-354 611 111,
fax: +420-354 622 754,
e-mail: hotel@hotel-agricola.cz

