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Tratě Albula a Bernina Rhétské dráhy patří k jedněm z nejimpozantnějších přejezdů Alp. Panoramatická jízda Bernina Expressem
z Churu – okolo ledovců až dolů k palmám do Tirana. 55 tunelů,
196 mostů a stoupání 70 promile zvládá vlak s lehkostí.
Cena za osobu již od 29 CHF

Informace / rezervace / prodej
Rhétská dráha, železniční služby
Tel +41 (0)81 288 65 65
railservice@rhb.ch
www.berninaexpress.ch

Grand
TOUR OF

SWITZERLAND
Švýcarskem
na elektrokole II.

Martin Severa,
foto: Martin Severa,
Jakub Ditrich

Kamzík na okraji propasti Creux du Van

Pokračování
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V první části mé cesty
Švýcarskem na elektrokole
jsem putoval ze
Schaffhausenu přes Curych
do Luzernu, vystoupal
na horu Pilatus, projel
údolím řeky Emme
a posilnil se nikoli
ementálským sýrem, ale
ementálskými sušenkami.
Okouzlilo mě třetí největší
švýcarské město Bern,
kterému se říká hlavní,
ve skutečnosti však tento
titul oficiálně nemá.

P

anna, Obr a Mnich. Po dopolední prohlídce Bernu
nasedám do auta a s kolegou
vyrážím do pár desítek kilometrů vzdáleného města Interlaken.
Jak už název napovídá, leží mezi
dvěma jezery – Brienzským na východě a Thunským na západě.
Chceme odtud vyjet vlakem na nejvýše položené nádraží v Evropě,
pod vrcholkem Jungfrau (v překladu Panna, 4158 m), což je nejvyšší
vrchol stejnojmenného masivu
v bernském regionu Švýcarských
Alp. Doprovází ji další dva vrcholy
– Mönch (Mnich, 4107m) a Eiger
(Obr, 3970 m). A právě pod touto
horou vede sedmikilometrový tunel
do nádraží skrytého ve skále v nadmořské výšce 3454 metrů. S jeho
stavbou začal curyšský průmyslník
Adolf Guyer-Zeller už v roce 1896,
ale dokončení se nedožil. Trať
a nádraží byly slavnostně otevřeny
po šestnácti letech 1. srpna 1912,
tedy v den švýcarského státního
svátku. Když jsem se pak nahoře
procházel obřím vestibulem nádraží a ledovcovou jeskyní, vzpomněl
jsem si, jak jsem kdysi hrdě komusi vyprávěl o nejvýše položeném
nádraží u nás v Kubově Huti. To leží
ve výšce 995 metrů… Výlet na Jungfrau zabral dobrých 6 hodin,
a tak autem rychle pokračujeme
do dalšího cíle cesty – Fribourgu.
Přiznám se, že na toto město jsem
se těšil nejvíc. Prochází tudy lingvistická hranice a já dobře věděl, že
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Absintherie s českou stopou v Mortier

Švýcaři ji dodržují téměř na metr
přesně. Když jsme hledali hotel
a ptali se na cestu, slyšeli jsme
„links, rechts, gerade aus“. Na recepci to už bylo „bon soir“. Hotel
byl totiž za městskými hradbami
a jazyková hranice vede právě tudy.

HODINÁŘSKÁ SVATYNĚ
A ÚDOLÍ ZELENÉ VÍLY
S pocitem výčitek svědomí z uplynulého dne, kdy jsem kvůli strmým
stráním horských velikánů jako
elektrocyklista zahálel, nasedám
časně ráno na bicykl a vyrážím
směr Neuchatel, kteréžto město leží u největšího jezera, jež se
celé nachází ve Švýcarsku. Ano, to
Ženevské je sice větší, ale kousek
ho přece jen patří Francii. Nejprve
ale musím objet jezero Murtenské
a po pravici zamávat Bielskému.
Podle této vodní trojice se této
oblasti říká Krajina tří jezer. Stráně
na jejích březích jsou samozřejmě pokryty vinicemi, které jsou
zdrojem vynikajících vín zejména
odrůdy Chasselas a Pinot noir.
Neuchatel je město s jedinečnou
architekturou vystavěné ze žlutého
pískovce. Já však musím pokračovat vzhůru do pohoří Jura, kterému
Neuchatelané říkají Neuchatelské
hory. Šlapu do nekonečného kopce
na pětku a palcem levé ruky prakticky neustále podporuju elektropohon. V polovině stoupání se mi
tím pádem vybila baterka a já supím
s 25 kilogramovým kolem, které už
není elektro, rychlostí lenochoda
do stále většího kopce. Na vrcholku

se mi zdá, že nohy nejsou moje,
naštěstí je cíl tohoto úseku v údolí,
a tak do hodinářského města La
Chaux du Fond sjíždím s mírně
vyboulenýma očima, marným pokusem o ulevující úsměv a do nitky
zpoceným dresem. Toto hodinářské město je zapsáno do seznamu
světového dědictví UNESCO díky
unikátní architektuře. Široké ulice
jsou kolmo na sebe a domy mají
velká okna, aby byly dílny dobře
osvětlené. A proč se „hodinky“ ujaly
právě tady v horách? Přes zimu
měli venkované své kravičky hezky
ustájené, pastviny byly hluboko pod
sněhem, tak co dělat za dlouhých
zimních večerů? A navíc dobře
fungovala dělba práce i mezi vesnicemi. Ozubená kolečka se snadno
přenášela v batohu. Ve zdejším
muzeu jsem si prohlédl všechny
možné přístroje na měření času,
zastavil jsem se u prosklené dílny,
kde můžete sledovat práci mistrů hodinářů, ale popravdě – jen
letmo. Do cíle dnešní etapy jsem to
měl ještě dost daleko. Po přejezdu
mírného horského hřebenu jsem
konečně vpadl do Val-de-Travers,
údolí kraje Zelené víly, a ocitl se
na absintové stezce. Je to stejné
jako naše vinařské cyklostezky. Tu
a tam se zastavíte na degustaci
absintu a jedete dál. Absintovými
prodejničkami a destilérkami se to
tady jen hemží, zejména v obcích
Couvet a Mortier. Právě tady se
absint narodil, když v roce 1792
doktor Pierre Ordinair poprvé
destiloval extrakt z absinthu (pelyň-
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se zapsaly do dějin světa. Například
Gogol či císařovna Sissi… Ostatně,
ta byla na druhém konci jezera,
v Ženevě, zavražděna. Svou poslední noc na 10. září 1898 strávila
v hotelu Beau Rivage, ve kterém
o dvacet let později podepsal Tomáš Garrigue Masaryk dokument
o vzniku Československa. Dalo by
se z toho vyvodit něco o nezvratném osudu? Podobenství? Možná. Ale náhoda je kořením života.
Bez náhody by si lidé nevymysleli
osud ani příběh. Bohužel jsem tuto
velkou „českou“ stopu na své cestě
vynechal. Ženeva je sice na trase
grand tour, ale člověk na elektrokole nemůže stihnout všechno.

Freddie Mercury
v Montreux

ku), anýzu a fenyklu. Dnes, stejně
jako před sto lety se tady dodržuje
Zelená hodina, tedy pátá odpoledne, chvíle pro posezení nad sklenkou zakaleného moku. Absint totiž
musíte ředit vodou jedna ku třem,
jinak byste tady byli společensky
znemožněni. A také tady jsem
narazil na českou stopu. V jedné
absintérii sloužil k destilaci přístroj
z Uherského Brodu a skleněné
fontánky, nádoby i sklenice pan
majitel kupuje v Železném Brodě.

ZÁTOPEK, MERCURY, CHAPLIN
A CÍSAŘOVNA SISI
Nazítří, po překonání několika kopců, stojím před Olympijským muzeem v Lausanne. Objal jsem sochu
Emila Zátopka a vzpomněl si, jak se
mi kdysi podepsal do památníčku.
Další česká stopa ve Švýcarsku, ale
nejen tam. Lidé jeho jméno znají
po celém světě. Dál jsem šlapal
podél Ženevského jezera. Po levé
straně tisícileté kamenité zdi
podpírající terasové vinice Lavaux,
které jsou od roku 2005 světovým
kulturním dědictvím pod patronací UNESCO, po pravé osvěžující

vodní plocha. Vinaři z Lavaux říkají,
že zdejší víno vděčí za svou kvalitu
třem sluncím. Jedno je na obloze,
druhé, to jsou paprsky odrážející se
od hladiny jezera a to třetí se v noci
ukrývá v rozehřátých kamenech
na vinici. Výsledkem je národní
stříbro švýcarského vinařství – víno
odrůdy Chasselas. Přijíždím do cíle
dnešní etapy Montreux, hlavního
města švýcarské riviéry. Cestou
mne vítá Charlie Chaplin, který
v sousedním Vevey strávil poslední léta života, a já jeho skulpturu
objal stejně srdečně jako Emila.
Obvykle ještě zajedu do vesničky
Saint-Saphorin, kam Charlie chodil
se železnou pravidelností na nedělní oběd s celou rodinou. Vždy
si dal kuře a hranolky, alespoň tak
to říkají místní. Dnes ale pokračuju
dál až k Freddie Mercurymu. To je
totiž další česká stopa. A nemyslím tím Bohemian Rhapsody. Jeho
socha poblíž Casina je dílem české
sochařky Ireny Sedlecké, která ji
vytvořila na popud osobního Freddieho komorníka, který se usídlil
v Česku. Nakonec, těmito místy
procházela řada osobností, které

OD CYKLOPUPKU SVĚTA
K DALAJLAMOVI
Součástí dějin světa je i mladá
rocková historie, čehož dokladem
je i událost ze 4. prosince roku
1971. Tehdy nahrávala v Montreux
skupina Deep Purple jedno své
album v mobilním studiu, které jim
pronajímali už tehdy slavní Rolling
Stones. To bylo součástí místního Casina, na jehož jevišti téhož
večera koncertoval Frank Zappa.
Jeden z diváků při koncertu vystřelil ze signální pistole a požár
byl na světě. Casino začalo hořet,
plameny šlehaly k oblakům, po hladině Ženevského jezera se válel
kouř a do týdne byl na světě nesmrtelný hit Smoke on the Water.
V roce 1976 si v Casino Barriére de
Montreux zřídila nahrávací studio
skupina Queen a vlastnila ho až
do roku 1996. Za tu dobu v něm
nahrála sedm alb. Patří k nim i poslední Made in Heaven, které vyšlo
až po Freddieho smrti. Říká se, že
skonal právě tady a do Londýna
byly převezeny jeho ostatky. Takže
ta jeho socha je pomník v pravém
slova smyslu… Své hity tady natočil
i Phill Collins a Genesis. Nezbývá

Výhled na ledovec z nádraží Jungfrau
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než nechat historii za sebou (jak
jinak) a pokračovat v cestě. Jízda
na elektrokole je po ránu obzvlášť
příjemná, protože má jakousi línou
atmosféru riviérního rána bez větší
námahy. Projíždím kolem vodního
hradu Chillon ze 13. století, který je jedním z nejzachovalejších
středověkých hradů v Evropě. Kdo
na něm sídlil, ten ovládal cestu
kolem jezera – jinými slovy zbohatl
na vybírání mýtného. Proti proudu
řeky Rhony jsem dorazil do SaintMaurice. Ne, není to onen Svatý
Mořic, lyžařské středisko v kantonu
Graubünden. Obě tato místa však
spojuje stejná legendární postava z období starého Říma. Byl to
velitel římské tzv. Thébské legie,
která byla naverbována v okolí
egyptských Théb a její vojáci byli
křesťané. Před tažením proti Galii
v roce 286 dostali rozkaz obětovat pohanským bohům, jak bývalo
u Římanů před bitvami zvykem.
Maurice jako křesťan odmítl, stáhl
se do Agauna (dnešní St. Marice) a tam jeho jednotku Římané
za trest pobili do posledního muže.
V 6. století byl na tomto místě
postaven klášter, jehož starobylostí
jsem se nechal ovanout jen zvenčí
a pokračoval dál. Na další zastávce
mě čekala změna v náboženské
orientaci. Mířil jsem do Saillonu,
středověkého i lázeňského městečka, nad kterým trůní ukrytá zrakům
veřejnosti nejmenší vinice světa
o rozměru 1618 m2. Patří tibetskému dalajlamovi. Má název Vigne
de la Paix – Vinice míru. Vinice
byla založena na počest Josepha
Samuela Farineta, padělatele neboli
penězoměnce, kterého četníci
dohnali k smrti v roce 1880. On ale
nikdy nikoho nezabil, jen si prostě z nouze začal vyrábět drobné
dvaceticentové mince (tehdejších
20 švýcarských centimů dnes odpovídá necelým 2 frankům), které
většinou rozdal. Ženy ho milovali,
muži to tolerovali, protože jim
Farinet vždy nějaký ten peníz dal.
Vinice je chápána jako symbol míru
a svobody a navštěvují ji světové
osobnosti. Byly tady takové hvězdy jako Claudia Cardinale, Michael
Schumacher či manželka prezidenta Mitteranda Dominique. Odtud
vyrážím do Sionu, města s nádherným hradem a pevností. Projížděl

Dalajlamova vinice

jsem vinicemi a myslel na to, že
tohle je poslední den v sedle. Starobylý Sion je hlavní město kantonu
Valais a vévodí mu dvě opevněná
biskupská sídla v podobě hradu
Tourbillon, což je nejvyšší dominanta – ruiny hradu jsou ze 13. století –, a biskupský hrad Valére kousek pod ním. Já ovšem jedu ještě
kousek dál do Sierre, které je zase
hlavní město vína tohoto kantonu.

SIERRE, MĚSTO SLUNCE A VÍNA
Čtvrté největší město kantonu
Valais má ve svém městském znaku
slunce. Je totiž nejprosluněnějším
městem v celém Švýcarsku, tedy
s největším počtem slunečných
dnů v roce. Proto se v jeho okolí
skvěle daří révě vinné. Každý rok se
zde o posledním srpnovém víkendu
koná Vinea Sierre. Město na tři dny
ovládnou vinaři z celého Švýcarska.
Konají se různé ochutnávky, ulice
se promění v jeden velký vinný trh,
soutěží mezi sebou odrůdy i vinaři.
Snad nejpozoruhodnější jsou bílé
Merloty z italsky mluvícího kantonu Ticino. Svou elektrokolovou
jízdu tedy zakončím malým vinařským přehledem zdejšího regionu.
V kantonu Valais je evidováno 63
odrůd a je tam 40% vinic celého
Švýcarska. Ve Val d’Anniviers nad
Sierre jsou ve výšce 1200 nejvýše
položené vinice v Evropě. Jednou
z autochtonních odrůd je modrá Cornalin. Znamená tady to, co
Pinot noir v Burgundsku. Druhé

nejrozšířenější valaisanské červené
víno je Humagne Rouge. Národním stříbrem, a tedy nejrozšířenější
bílou odrůdou, je Chasselas, která
se v kantonu Valais nazývá Fendant.
Synonymita je zajímavá i u jiných
odrůd. Pinot gris se tady říká Malvoisie, budete-li pít Johanisberg,
pak vězte, že máte ve sklence
Sylvánské zelené, protože někdo
kdysi dávno přivezl tuto rostlinku
právě z okolí Johanisbergu, který
je jinak hlavním městem Rýnského
ryzlinku. Podobné je to s názvem
Ermitage, případně Hermitage,
obojí je správně. Odtud, z francouzské severní Rhony zase někdo
přivezl odrůdu Marsanne. Pro mě
osobně má největší kouzlo bílá
Petite Arvine. Má plnou sladkokyselou chuť připomínající kostku cukru
na rozkrojené limetce a po polknutí
nádherné slané doznění. Jste-li
příznivec Tramínu, pak si objednejte
víno Païen anebo Heida, oba názvy
jsou synonyma z rodu Savagnin,
zrovna jako Tramín. Všechna tato
vína najdete ve vinotéce Chateau
de Villa, kde je také restaurace, kde
si můžete dát jen jedno jediné jídlo:
raclette. Je téměř povinností dát
si všech pět druhů sýra a poté si
navíc vybrat dva, které vám nejvíc
chutnaly. Pokud to uděláte, garantuji vám, že vaše tělesná hmotnost
toho večera se poněkud zvýší. Já
jsem si to naštěstí mohl dovolit. Po Grand Tour of Switzerland
jsem pár kilogramů shodil.
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Bez
práce
JSOU TY
NEJLEPŠÍ
KOLÁČE
Kamil Cifera,
www.rybnikar.cz

Jak to vidím já
s vodou a vůbec

Je to bohužel pravda. Bohužel pro ego, ne pro
mne. Takže je to vlastně hodně fajn. Jezera jsem
začal stavět, když jsem prodělal všechny peníze
mé v té době přítelkyně a lásky. Následoval
docela přirozeně rozchod. Tak moc to bolelo,
že mne to donutilo si i přes mou nadutost
říct, že dělám určitě něco špatně. Už nějakou
dobu jsem si uvědomoval, že to, co dělám, mne
nejen netěší, ale dost stresuje. Trvalo to ale
tak dlouho, že jsem si na to zvykl, a nevšiml
si toho neustálého tlaku, co jsem prožíval.

V té době už jsem tušil,
že existuje něco většího, tady na Zemi, co mne
přesahuje. Tak jsem se odvázal a drze jsem si
přál tři přání, jak má vypadat má nová práce.
1. Chci, abych tu práci miloval.
2. Chci, aby to ode mne někdo chtěl.
3. Chci, aby mi za to chtěl zaplatit.
No a tak se i děje. Začaly mi chodit informace o vodě
a o přírodních jezerech. Všiml jsem si toho a začal
je nebojácně stavět, i když tomu kolem mne nikdo
nevěřil. Nádhera! Teda Němci, Angličani a taky třeba
Australani už v tom jeli dlouho, tak to bylo snadný.
Dnes už je to jinak a stále víc Čechů věří tomu,
co cítí v srdci. Dáváme se přírodní, tedy přirozenou cestou žití. No a když se jedná o soukromé koupání, je volba třeba přírodní jezero.

V jezerech nejsou žádná čerpadla, ani umělá
filtrace a umělý oběh vody. Ona voda se totiž za
miliony let ani jednou nezastavila. Ani jednou!
Stále se pohybuje, je v ní Život obsažen. Když
žiji na této planetě, kde fungují přírodní zákony
samy od sebe, tedy zadarmo, je úplně kontraproduktivní si vymýšlet vlastní. Protože ony tu
prostě nemohou fungovat a nefungují. To všichni
zažíváme, musíme si je na sobě navzájem vynucovat a to je fakt votrava. Žádná Radost. No a
já se rozhodl pro Radost. Už ne pro ten Stres.
Když si dopřejete ten luxus, v jeden letní den
telefon, děti i ženu necháte na hodinu (s Láskou) jinde. Sednete si na molo k vodě, zadíváte
se na ní a začnete ji a ten cvrkot v ní a kolem
ní vnímat, a za tu hodinu nicnedělání zažijete
rozhodně jeden zázrak. To je jisté. Tak to prostě u těch jezer je. Prostě nic neděláte a něco
se vám samo vyjasní. To se nedá vymyslet. Jakýmkoli usilováním. Prostě nedá. Už jen tohle
stojí za to, abych se stavbami jezer zabýval :-).
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Jak to postavit

Protože v drtivé většině případů používáme fólii, jde jezero postavit skoro úplně všude. Přijede bagr a vybrané
místo se změní k nepoznání. Je vážně dobré předem
vědět, co chci, aby bagr vykopal. Zde je malý mustr.

Takto vypadal původní pozemek:

A takhle to vypadá před položením fólie:
Ta hlavní hrubá část je hotová. Mělčina je dost
velká a mírně se svažuje ke středu. Celá vykopaná část se pro jistotu a pro fólii pokryje kopaným
pískem. Vykryje nerovnosti a přikryje kamínky.

Po položení fólie (musí to být stoprocentně nepropustné) vytvořím dubový předěl na kraji mělčiny, aby se „kačírek“ nesesouval do hloubky.
Vytvořím případně dubové molo (je to u vody hódně praktické) a začneme opatrně navážet kačírek.

No a můžeme dopustit. Z řadu, ze studny, dokonce i z řeky, když je čistá, to jde.

No a nakonec sázím rostlinky. Všechno to jsou
místní druhy, aby se jim v jezeru líbilo, rostly samy
a pracovali pro nás rády. Rostlinky jsou jen tak velké,
kolik je ve vodě živin, které se tam dostanou hlavně spadem listů, pylu a hmyzu na vodní hladinu.
Tento typ jezera se čistí dvakrát ročně (bez vypouštění),
jinak se nedělá ale vůbec nic. No není to pohádka?

10
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vlastně samozřejmostí. K tomu se
přidává vynikající kvalita potravin
a jejich pestrost. Nikdy zde nebyl
násilně přerušen selský stav, jako
se to stalo v postkomunistických
zemích, proto zde s tradicí hospodaří mnoho samostatných sedláků a rodinných výrobců potravin.
Rakousko je známá země gurmánů
a Rakušané si dokáží v tomto směru opravdu užívat. Vychází zde asi
pět gurmánských časopisů a téměř
každý společenský časopis má
rubriku o lahůdkách a restauracích.
Rakousko je také bio velmocí –
podílem biologicky obhospodařované plochy je světovou jedničkou.

Rakousko
NÁS OKOUZLILO
Když jsme se s rodinou
před několika lety stěhovali
do Rakouska, ještě jsme
netušili, že nakonec budeme
mít e-shop s rakouskými
potravinami a produkty.
Tenkrát nás živilo jen
naše vydavatelství knih
v Česku. Rakousko jsme
si však zamilovali.

P

ři krátkých pobytech v Rakousku se nám líbilo mnoho věcí.
Proto jsme si řekli, že zde zkusíme dočasně bydlet, jestli se nám
to vše pěkné jenom nezdá. Pronajali jsme si domek a nastěhovali se.
Už tehdy se ale v podtónu ozývalo,
že to asi bude osudové. Po nějaké
době jsme se rozhodli, že se v Rakousku usadíme natrvalo, prodali
jsme náš dům v Brně a koupili starší
statek v krásné oblasti na rozhraní
oblastí Weinviertel a Waldviertel.
První je známá výbornými vinaři
a druhá platí za lesnatou oblast
s čistou nedotčenou přírodou.

V Rakousku
na nás pozitivně
zapůsobilo mnohé.
Lidé jsou, zvláště u nás na venkově,
velice přátelští a usměvaví. Člověka pořád někdo zdraví, častěji
než v Česku. Kdysi, když jsme se
nastěhovali, šli jsme s našimi třemi
malými dětmi na procházku a místní na nás dokonce mávali z aut.
Na to jsme nebyli zvyklí, říkali jsme
si, jestli na nás není něco divného
– proč na nás mávají? Byl to prostě
pozdrav a dneska se tomu jen
usmíváme, protože na podobnou
přívětivost jsme nebyli zvyklí. Rakušané se k rodině a dětem staví velmi pozitivně, snad je to dáno i tím,
že Rakousko je převážně katolická
země se vším, co k tomu patří,
takže víra se do všednodenního
života prolíná více, než jsme zvyklí
z Česka. Příroda je v Rakousku
nádherná a ekologické chování je
v této turisticky tolik navštěvované
zemi, pyšnící se alpskou krajinou,

Rozhodli jsme
se tedy prodávat
to nejlepší
z Rakouska.
V našem e-shopu nabízíme jak
známé značky jako oplatky Manner,
Mozartovy koule či bylinnou limonádu Almdudler, tak také výrobky
malých rodinných firem, od čokolád, džemů a sirupů, přes sušený
tyrolský špek, paštiky a koření až
k vínu, pivu a pálenkám. Navíc zde
najdete i přírodní kosmetiku, knihy
o Rakousku, CD s lidovou hudbou,
suvenýry, mapy a průvodce.
Ctirad a Hana Ackermannovi
www.rakouskepotraviny.cz

A naše osobní
doporučení?
Určitě vyzkoušejte pálenku
z horské borovice limba,
čokoládu s kobylím
mlékem, bonbony proti
kašli s kosodřevinou nebo
sugo s horským sýrem.

www.prestige-media.cz | 2016

11

Hovězí vývar, játrové knedlíčky,
kořenová zelenina a domácí nudle

Zdeňka Davidová,
foto: Martin Siebert,
Atelier Dokument

Přijďte

SE ZASTAVIT
DO BABIČČINY ZAHRADY
V PRŮHONICÍCH!
Vraťte se ve svých vzpomínkách do dětství. Ochutnejte úžasnou
domácí kuchyni a užijte si rodinnou pohodu s klidem a péčí.
12
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V Průhonicích,
v těsné blízkosti
jednoho z nejkrásnějších
zámeckých parků v Česku
i v Evropě, se nachází
Babiččina zahrada.

R

estaurace nabízející poctivou a kreativně připravenou českou klasiku, za kterou
se budete rádi vracet. Atmosféra venkova
na vás dýchne hned při příchodu. Modrá kachlová kamna jsou v provozu po celou zimu, oproti
tomu v létě je hostům k dispozici rozlehlá bylinková zahrada s malými soukromými altány.
Na uvítanou na vás budou čekat čerstvě napečené křupavé domácí rohlíky podávané se škvarkovou pomazánkou a ochuceným tvarohem.
Místní kuchyni vládne Radek David, který stojí také
za sesterskou restaurací La Veranda v Praze. Při
sestavování jídelního lístku se šéfkuchař spoléhá
především na to, co jako kluk rád jedl u své vlastní
babičky. Menu mění čtyřikrát do roka podle sezony,
avšak evergreeny zůstávají. Prioritou místní kuchyně jsou čerstvé suroviny od drobných pěstitelů
a farmářů, a použití potravin, které k nám geograficky patří, rostou nebo rostly v našich krajinách. Bylinky používají kuchaři z vlastní zahrady.

Vzdušné altány poskytují dostatek soukromí

Polévka se zde podává v puntíkatých kastrůlcích,
hovězí tatarák vám namelou přímo u vašeho stolu.
Kachní pečínka se připravuje při nízké teplotě celou
noc, tak aby zůstala šťavnatá a chutná. Milovníky
ryb určitě osloví pečený pstruh či candát. Stálicí
na menu je „svíčková“ z loupané plece. Speciální
denní nabídka často rehabilituje recepty ze starých
kuchařek. Zkrátka zde ovšem nepřijdou ani vegetariáni. Květákovo-brokolicové placičky jsou vyhlášené. Mezi oblíbené dezerty nepochybně patří kynuté
buchtičky se šodó a ovocné tvarohové knedlíky.
Součástí objektu je nejen malý penzion poskytující
ubytování v sedmi útulných pokojích s pruhovanými peřinami, ale i relaxační a antistresové centrum Babiččina Péče specializující se na péči, masáže, jógu, dynamické cvičení a meditace. Uvolnit
se můžete v relaxační vaně plné růžových lístků
natrhaných v místní zahradě. Šikovné ruce zkušených terapeutů zajistí, že se budete cítit jako v ráji.

Vraťte se tak
do bezstarostného dětství,
načerpejte energii
a odpočívejte jako
u Babičky.

Tradiční kachlová pec

Relaxační koupel z růžových lístků z Babiččiny zahrady

www.prestige-media.cz | 2016
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Vrbové
PROUTÍ OŽIVÍ
VAŠI ZAHRADU
Jiří Rech, foto: autor

Přestože se každému z nás líbí něco
jiného, sotva bychom našli domácnost,
která se obejde bez přírodního
materiálu. A což teprve zahradu!
Důkazem jsou mnohotvárné vrbové
proutky měnící se v drobné zahradní
stavby pro potěchu dětí i dospělých.
Vrbová indiánská vesnička v Olomouci

Prestige Life Style

Víte, že
vrbové pruty
•

•

•

Iglů ve výstavbě

•

•

Hotový tunel a kontrola velikosti (s majitelem firmy)

Vrbový tunel a vesnička v Plzni

mohou posloužit také
k výrobě originálních
zahradních soch nebo
dokonce katedrály?
se hodí rovněž na stavbu
zahradního nábytku?
Nosnost živé stavby závisí
na její konstrukci, síle
prutů i jejich srostlosti
k sobě. Právě postavené
křeslo by mělo unést
osobu do 100kg,
po několika letech bude
mít nosnost stejnou jako
podobně velký strom.
se nejčastěji využívají
k tvorbě živých plotů
a staveb pro děti jako
tunely, iglú nebo týpí?
Například 1,5m vysoké
iglú odborník postaví
za několik hodin. A abyste
měli alespoň určitou
představu o financích: iglú
pro děti, které má 2 metry
v průměru a 1,5 metru
na výšku, vyjde zhruba
na 5500Kč bez DPH.
tedy ty živé, nevytvářejí
odnože? Proto vám
vrbová stavba nemůže
zaplevelit zahrádku.
jsou také námětem
workshopů trvajících 1 až
2 dny? Pokud byste se
o kurzech chtěli dozvědět
více nebo si objednat pro
sebe a přátele soukromý
workshop, kontaktujte
Jiřího Recha. Cenu
za kurz i místo určuje
organizátor (občanské
sdružení, nezisková
organizace, zájmový
spolek a podobně),
většinou se pohybuje
kolem 500Kč za osobu.

Vrba, byť založená
z řízku, je stále
stromem může se
tedy dožít 40 let,
ale i více.
www.prestige-media.cz | 2016
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J

ste zkušení zahrádkáři a nechybí vám zručnost? Pak se
třeba pustíte do jednoduché
proutěné dekorace sami. My ostatní se však raději poptáme odborníků, nebo ještě lépe – povoláme
si je na pomoc. Třeba Jiřího Recha
z firmy Vrbičky, který tomuto přírodnímu materiálu doslova propadl
už před devíti lety. A vy možná
propadnete kouzlu jeho práce.
Vrba je nejen v našich zeměpisných šířkách dobře známá rostlina.
Dá se o ní říci ještě něco nového?
Méně známé je například to, že
vrbové výplety pro stěny domů,
ohrady a větrné zástěny využívali naši předkové už v pravěku
a toto využití je dodnes rozšířené všude po světě. Není to tedy
žádná nevyzkoušená novinka.
Do jakých zahrad se hodí
stavby z vrbových prutů?
Záleží na vkusu zákazníka, ale podle
mě najde uplatnění kdekoliv. Proutí
je tvárný a tvořivý materiál, design
stavby snadno přizpůsobíme stylu
zahrady. Do moderních zahrad se
hodí zejména zástěny, vyplétané
ploty, proutěné sochy, ale často
v nich stavíme také pergoly, altánky, tunely a iglú pro děti. Suché
proutěné prvky ke strohému designu ladí, ty živé ho zase ozvláštní.

Stále se bavíme o vrbě – neměli bychom být konkrétnější?
Pro vrbové stavby je vhodný
jakýkoliv druh košíkářské vrby,
tedy takový, který se dá množit
výsadbou řízků. A kdybyste je
chtěli zkombinovat s jinými rychle
rostoucími dřevinami, vyzkoušejte například lísky nebo habry
.

Jenom je důležité
použít dostatečně
dlouhé pruty, cca
4 až 6 metrů
dle velikosti
požadované
stavby. Ty se
bohužel běžně
nedají v přírodě
najít, proto si je
předpěstováváme
dva až sedm
let na vrbových
plantážích
(prutnicích).

Pojďme se přenést v čase a řekněme, že nám na zahradě už
stojí pergola z živých prutů. Jak

Nebudeme muset pár let počkat, než čerstvě založená
stavba ze živých prutů vyroste do výšky, jakou chceme?
Není důvod – stavět z vrbových
prutů se může rovnou v takové výšce, jakou si přejete. Pruty jen časem
sílí a vyhání stranové výhonky s listy.
Přírůstky těchto výhonků jsou různé,
záleží na půdě, druhu vrby, množství
hnojení, vláhy a podobně, v zásadě
se však pohybují mezi 0,5 až 2,5
metru za rok. Konkrétně u plotu tyto
výhonky směřují také vzhůru, plot
tedy může v příznivých podmínkách „vyrůst“ za rok cca o 1,5 metru,
ale ani 2 metry nejsou výjimkou.
A kolik prutů spotřebuje živý plot?
Dá se postavit z prutů, které jsou
zasazené jeden vedle druhého,
nebo také z jednoho jediného
prutu na 1 metr. Nejčastější typ
plotu čítá 12 prutů na 1 metr.
16
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Unikátní vrbové lavičky v Ústí nad Orlicí

bychom se o ni měli postarat?
A jakých chyb se vyvarovat?
Živé stavby musíte jednou ročně
hnojit, při napadení škůdci ošetřit vhodným postřikem a stranové
výhonky buď zaplést do základní
konstrukce stavby, nebo jednou až
dvakrát ročně sestříhat. Péče je podobná, jako kdybyste se starali o jakýkoliv živý plot. Několik prvních měsíců po zasazení stavby je třeba zajistit
jí dostatek vláhy, a v tom současně
bývá největší nedostatek v péči.
A když si pořídíme dekoraci ze suchých prutů?
Péče o suchou stavbu je stejná jako
o jakoukoli jinou konstrukci z měkkého dřeva, tedy alespoň jednou
ročně ji natřete vhodným ošetřujícím
prostředkem – olejem, lakem nebo
fermeží. Pokud chcete, samozřejmě
lze stavbu opatřit barevným nátěrem.
Ještě jsme se nezeptali, kde
všude (ne)mohou stát živé
stavby z vrbových prutů?
Vrba snese většinu druhů půd,
kromě trvale zamokřených, a také
nemá ráda písčitou a štěrkovitou
zeminu, kde voda rychle odteče. Pro životaschopnost vrby je
zásadní dostatek slunce a světla,
nikoli orientace na světovou stranu.
A po čem skutečně netouží? Vadí
jí trvalý stín a kořeny již vzrostlých
stromů, pak by mohla odumřít.

Prestige
Style
Životní
stylLife
& Business

Restaurant Olivier

O

tevření restaurantu Olivier
před dvěma roky rozvířilo
kulinářské vody nejen Jižních
Čech. Restaurace totiž představila koncept tzv. Haute cuisine, který je
milovníkům jídla známý například z Francie. Myšlenka je jasná: precizní příprava
kvalitních surovin, široký výběr čerstvých
ryb a masa, nabídka vynikajících italských
a francouzských vín a dezerty, kvůli kterým budete ochotni ujet stovky kilometrů. Výbornou kávu si tu praží sami.
Lidé z Olivieru vědí, že k prezentaci výborného jídla patří i vyladěný interiér:
pokud milujete Francii, budete milovat
i Olivier. Během letních dní je otevřena
rozlehlá zahrada, z dřevěných lavic od řezbáře Davida Farrela můžete hledět do korun kaštanů nebo sledovat svého kuchaře
při přípravě čerstvých ryb a steaků.
Cestujete s dětmi? Součástí interiéru i zahrady je dětský kout, na své děti tak budete vidět a zároveň se v klidu najíte.
To, že se v Olivieru skutečně potkáte se
špičkovou gastronomií potvrzuje vítězství
v soutěži Mattoni restaurace roku v Jihočeském kraji za rok 2014 nebo výborné
umístění šéfkuchaře Roberta Buriana
v mezinárodní soutěži Bocuse d’Or – Kuchař roku 2011.
Pokud si potrpíte na vaření z kvalitních
surovin, určitě vás zaujme obchod, který
je součástí restaurace: nakoupit tu můžete
vynikající sýry, šunky, čerstvou pastu a víno
v takové kvalitě, že nakupovat sem jezdí
i Italové, kteří se usadili v Čechách.
Mohli bychom napsat ještě mnoho, ale
slova nikdy nenahradí chuť skvěle připraveného jídla, sklenku dobrého vína a perfektní servis. Zastavte se.

Povedou-li vaše cesty přes
Jižní Čechy, nezapomeňte
navštívit jejich metropoli.
Nejen proto, abyste
vystoupali na Černou věž
nebo se prošli po jednom
z nejrozlehlejších českých
náměstí. Skutečné zážitky
mohou čekat i jinde. Řeč
je o zážitcích chuťových,
ty čekají na všechny
návštěvníky
restaurantu Olivier.
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Zveme
Vás
DO KRÁSNÉHO
PROSTŘEDÍ
VZDÁLENÉHO
JEN 15 KM
OD PRAHY

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.

Prestige Life Style

Co vše lze u nás uspořádat:
•
•
•
•
•

firemní akce s kompletním zajištěním – konferenční
prostory/ catering/ ubytování/ teambuilding
výlety pro školky a školy – procházka zámeckou zahradou
s průvodcem, či tematické programy pro děti
gastro akce – svatomartinská husa, noc humrů,
sladkovodní ryby, zvěřinové hody, barbeque…
sportcentrum – tenis, fotbal-golf, koloběžky, dopravní
hřiště, stolní tenis, 3D golf, fotbal, sportovní střelnice
akce sportovních, společenských a zájmových klubů

Akce pro
veřejnost:
letní divadelní scéna,
tematické dětské
dny, koncerty, plesy,
výstavy veteránů…
___________________
28–29. 5. 2016
dětský den,
výstava veteránů,
host MICHAL NESVADBA
10. 6. 2016
koncert ABBA revival
23. 7. 2016
rytíři na zámku
7. 8. 2016
koncert ANETY
LANGEROVÉ

Ubytování
víkendové wellness
pobyty přímo na zámku
nebo v krásné Pohádce
• ideální pro rodiny s dětmi
• prohlídky zámku

Fotbal Park
Berchtold
dětské fotbalgolfové
devítijamkové hřiště
a Akademie
Tento nový sport je u nás velice
oblíben nejen mezi malými
sportovci, ale často jej vášnivě hrají
v rámci tréninku nebo odreagování
i hráči fotbalové ligy.
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Ojedinělou sportovní podívanou přinesl pět dní trvající Jezdecký festival na výstavišti
v Lysé nad Labem. Od středy 16. do neděle 20. března 2016 se tam odehrálo 32 oficiálních
soutěží. Program nabídl divákům také jezdeckou show a chovatelské ukázky…

Jezdecký
festival 2016

PŘINESL SKVĚLÉ SPORTOVNÍ VÝKONY
Josef Malinovský , foto: Kateřina Návojová

P

rvní tři dny Jezdeckého
festivalu byly věnovány parkurovým soutěžím. V pátek
vyvrcholil seriál skokového Zimního
Jezdeckého poháru 2016. Vítězství v nejvyšší sérii takzvané Velké
túře udržel výborným výkonem lídr
žebříčku Jiří Luža. Nejvyšší parkurovou soutěží celého festivalu však
byla ve stejný den konaná dvoukolová Grand Prix Czech Equestrian
Teamu s překážkami do 140cm.
Také v ní se nejlépe dařilo Jiřímu
Lužovi, který nenašel přemožitele
v sedle Benita-S. Na druhém místě
zanechal loňského vítěze Jakuba Novotného s Perrym, navíc si
připsal i třetí místo na koni Zento-S. Čtvrtý dojel úřadující šampion Českého skokového poháru
Rudolf Doležal na Peggy Sue.

HALOVÁ VŠESTRANNOST
POPRVÉ V ČR
Premiéru měla v pátek 18. března soutěž v halové všestrannosti
neboli derby. Takováto soutěž
oficiálně hodnocená podle pravidel
České jezdecké federace se jela
v historii českých halových závodů
poprvé a přilákala na start dvacet
dvojic. Ve startovní listině nechyběli
mimo jiné jediný český olympionik
Jaroslav Hatla nebo účastník světových jezdeckých her 2014 ve Francii Martin Maivald. Prvně jmenovaný

Marek Jirgala vyhrál soutěž dvojspřeží i díky skvělé divácké podpoře.

se nakonec radoval z premiérové
výhry, když s Reenmore Alfiem překonal čistě a nejrychleji rozeskakování soutěže. Druhá dojela Eliška
Orctová s Bonusem a třetí příčku
brala Marie Dvořáková s Dianou.

SOBOTA VĚNOVANÁ
ESTETICKÝM DISCIPLÍNÁM

drezurních jezdců národní reprezentace Fabrizia Sigismondiho
s impozantním hřebcem jménem
Trevis Jospo. Tito dva jezdci nakonec potvrdili své kvality. Tereza
Hábová vyhrála v úloze Intermediate Freestyle a Fabrizio Sigismondi
si vyjel nejvyšší hodnocení rozhodčích ve volné úloze Grand Prix.

V sobotu se v hale C výstaviště
v Lysé vystřídali jezdci drezury
a voltiže. Drezuře bylo věnované
dopoledne a diváci viděli i úřadující
mistryni České republiky Terezu
Hábovou na koni James Bond
nebo jednoho z nejúspěšnějších

Také voltižní soutěže přitáhly do Lysé nad Labem vynikající
konkurenci. Ze svého dlouhodobého působiště v Německu dorazil
nejlepší český voltižér a účastník
letošního finále Světového poháwww.prestige-media.cz | 2016
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ru Lukáš Klouda. Nakonec však soutěž
mužů ovládl Josef Zelinka, stříbrný
medailista z mistrovství České republiky 2015, který využil drobného zaváhání Lukáše Kloudy v jeho sestavě.

VEČERNÍ SHOW PROGRAM
DIVÁKY NADCHL
Sobotní drezurní a voltižní soutěže doplnil také zábavný program. Již
v průběhu dne se divákům představila
šestice plemenných hřebců Zemského hřebčince v Písku. Večerní show
pak před nabitými tribunami zahájila
atraktivní soutěží Mini-maxi, s posledním skokem na výšce 163cm.
Jejím vítězem se stal Petr Koželuh.
Návštěvníkům zaplněné haly se následně předvedli mini koně, členky
sdružení Dámy v sedle, chladnokrevní plemeníci z Písku v sulkách nebo
tandem koní Kinských. Pozvání přijala
také Anastasja Vištalová, která se chystá na paralympiádu v Riu de Janeiru.
Díky jejím výborných výkonům bude
mít česká paradrezura své zastoupení na této vrcholné akci vůbec poprvé
v historii. Při show se prezentovala také
nová disciplína pro děti na pony zvaná
Pony-games, která se do České republiky dostala z Francie, a v rámci nedělního programu Jezdeckého festivalu
proběhl její vůbec první domácí turnaj.
Drezurní volnou sestavu na hudbu
ukázala návštěvníkům v sobotu večer
také mistrovská dvojice Tereza Hábová
a James Bond, skupina z Albertovce dále
předvedla voltižní sestavu a celý večerní program uzavřel Jiří Nesvačil junior
s čtyřspřežím starokladrubských běloušů. Jeho vystoupení bylo předzvěstí
nedělních soutěží, při kterých vyvrcholil Zimní Jezdecký pohár spřežení.

Denisa Vegrichtová překonává nejvyšší překážku soutěže MINI-MAXI.

Vítězem voltižní soutěže mužů
se stal Josef Zelinka.

V Lysé se konal první oficiální turnaj
pro děti Pony-Games Cup.

ZÁVĚR PATŘIL VOZATAJŮM
Velmi bouřlivá divácká kulisa provázela
klání všech kategorií. Pavel Drbohlav
obhájil pohárové prvenství z roku 2015
v jednospřeží, pro titul ve dvojspřeží si
suverénně dojel Marek Jirgala a královskou disciplínu v součtu celého
seriálu ovládl Josef Hrouda. Vozatajové
si nemohli přát lepší atmosféru, a pořadatelé Jezdeckého festivalu si nemohli
přát lepší tečku za pěti dny plnými
napínavých sportovních okamžiků.
Více podrobností o Jezdeckém festivalu najdete na internetových stránkách
www.jezdeckyfestival.cz, www.vll.cz

Pozvání k účasti přijala úřadující mistryně ČR v drezuře Tereza Hábová.
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Štěkot
PSŮ A DUSOT
KOPYT
RNDr. Petr Dvořák, foto: Petr Povolný

Kratochvíle a Třeboň,
9. a 11. dubna 2016

Sezonu parforsních honů již tradičně
zahajují hony v nádherné jihočeské
krajině. Zimní přestávka utekla jako
voda, příroda se zalila svěží zelení,
bílý sníh vystřídaly v lesích bílé
koberce rozkvetlých sasanek a kolem
potůčků nesměle rozkvetly blatouchy.
To je již tradičně čas nasednout
do sedel, setkat se s přáteli a vydat se
se smečkou psů na první jarní hony.
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V

lastně si už ani nevzpomínám, pokolikáté jsme se
sešli v Netolicích, abychom
sezonu zahájili v okolí impozantního zámku Kratochvíle. Už
samo jeho jméno ukazuje, že
v minulosti byl využíván právě ke kratochvilným zábavám,
dnes je cílem mnoha turistů, kteří
obdivují tento jihočeský skvost.

S OHLEDEM NA KONDICI KONÍ
Ač mnozí z jezdců nepolevili ani
v zimní době s tréninkem koní,
musí se na začátku sezony brát
ohled na koně. Proto nebývají stopy tak dlouhé, skoky jsou
nižší a méně časté a celkové délka
všech stop nepřesahuje i s přejezdy mezi stopami dvacet kilometrů, oproti podzimním honům,
kdy bývá až dvojnásobná. Kůň je
stádní zvíře a jeho instinkty mu
velí pohybovat se ve stádě.

Hon není dostih,
nejde o to být
na konci první,
ale užít si čas
strávený v sedle
koně,
který si pohyb ve stádě „užívá“
jako něco, co je pro něj nejpřirozenější. S ohledem na to je
potřeba volit tempo houfu.

KLÍČEM K ÚSPĚCHU –
SEHRANÁ PSÍ SMEČKA
Z technických důvodů zvolili pořadatelé v letošním roce smečku
bíglů, u nás již mnohokrát s velkým
úspěchem osvědčenou Vogelsberskou smečku z Německa. Kdo zná
bígly jako sympatické rodinné psy,
jistě ví, že přes atraktivní vzhled
a milou přátelskou povahu oplývají
i dvěma nectnostmi – utečou po každé stopě a sežerou, na co přijdou.
To mohu jako dlouholetý chovatel
bíglů potvrdit z vlastní zkušenosti.
Přestože tento malý honič s velkým
srdcem byl prapůvodně určen pro
lov zajíců a na stopu nasazován
z brašny u sedla jezdce, uplatňuje se
ve smečkách pracujících na uměle
založené stopě, kterou vede master,
a se svou ekvipáží. A co je u domá26
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cího bígla nectností, je u smečky
předností. Psi pracují pevně a hlasitě na stopě, rozdílný hlas štěkotu
smečky se označuje jako „hraní“.
A jak zkrotit jejich loveckou náruživost a přinutit je vyčkat na další
nasazení na stopu? Když nepomůže hlasité práskání bičem, zaberou jedině poházené granulky.

tkat po zimě staré přátele a strávit
v jejich kruhu prodloužený víkend.
Pondělní hon v okolí Třeboně byl
ve znamení vzpomínky na princeznu Paulinu Schwarzenberkovou,
která po pádu z koně na následky zranění zemřela. U Schwarzenberské hrobky všem koním
i smečce požehnal pan děkan.

VYJÍŽĎKA ČI NEBEZPEČNÝ RISK
Často slýcháváme, že jde o bláznovství „řítit“ se s koněm v početném stádu vpřed neznámým
terénem. To je ale velký omyl,
který se pokusím vyvrátit. Ano,
pro někoho, jehož kůň tráví většinu týdne zavřený v boxu a jen
párkrát absolvuje hodinový výcvik v jízdárně, to opravdu není.
Evidentně by na to neměl kůň, ale
ani jezdec. Koni je třeba dát dlouhodobě možnost různorodých podnětů v přírodě a uvyknout ho na jízdu
s jinými koňmi. Také kondici je třeba
zvyšovat. Tříkilometrový rychlý
cval je něco jiného než pár koleček
kolem jízdárny. Skoky, pokud se
rozhodnete je v přírodě skákat (ale
je možno je i objíždět), nedosahují
výšky vyšších skokových soutěží, ale
jsou záměrně svojí stavbou mohutnější a pevné, proto koňmi více respektované. Koně to hned pochopí.
Že k nezbytné výbavě jezdce patří
helma a bezpečnostní vesta, netřeba připomínat – čert nikdy nespí.
V každém případě je to, jak potvrzují pravidelní účastníci honů, nejlepší cesta k výchově spolehlivého
a dobře zvladatelného koně, i když
své ostruhy získává postupně.
Na takovém koni jsou pak vyjížďky
do přírody opravdovou relaxací.
A že jde i o dobrou přípravu jezdce, také není třeba zdůrazňovat.

LETOS SE NÁS SEŠLO HODNĚ
Letošní rok oslavujeme malé jubileum. Základy parforsních honů
v Čechách položil na chlumeckém
panství hrabě Oktavián Kinský.
Letos je tomu právě 180 let od konání prvého honu. Ač možná toto
výročí zatím málokdo postřehl,
sjely se do Netolic na sobotní hon
asi čtyři desítky jezdců, ze zahraničí
i „domácích“. Je škoda, že nových
tváří je poskrovnu, ale je milé po-

Všichni, koně i jezdci, hon přečkali ve zdraví a tak závěrečný
stisk ruky všech jezdců se všemi
s poděkováním „Halali, halali!“
byl opět přátelskou tečkou a poděkováním za krásný zážitek.

OSOBNÍ VYZNÁNÍ
S láskou k přírodě jsem se asi již
narodil. Snad jsou to zděděné selské geny či vliv prázdnin na statku
v předhůří Novohradských hor, později pak i profesní zaměření, prostě
uprostřed přírody je mi dobře. Z myslivosti jsem zejména přilnul k loveckým psům, nejprve (a stále) k ohařům, ale i bíglové jsou kusem mého
života. V roce svých padesátin jsem
sebral odvahu si sednout do koňského sedla a propadl jsem tomu.
Proč to říkám? Protože právě účast
na parforsních honech to vše dokonale spojila – krásná příroda, skvělá
práce psů a požitek z jízdy na koni.
Nevím, co bych si mohl více přát.

Nechcete to
také zkusit?
ZÁVĚR JAKO POZVÁNKA
Česká jezdecká společnost pořádá každoročně několik hezkých
honů s různými smečkami. Letos ještě jednou přivítáme Vogelsberskou smečku bíglů, ale
svoji premiéru bude mít v Čechách
i smečka harrierů (jak název plemene napovídá, původní plemeno
bylo vyšlechtěno k lovu zajíců).
K honům patří i tradice, vedle
oblečení jezdců i lovecké signály, fanfáry, ale i Hubertská mše.
Přijďte mezi nás – jako jezdci
či zatím třeba jen jako diváci.
Rádi vás přivítáme a slibujeme
nezapomenutelné zážitky.
Více na: www.cjhs.cz
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von
Haugwitz
Během jednoho ze setkání s jeho eminencí - kardinálem Dominikem Dukou

KNÍŽE

BARON
Z BISKUPITZ
Emerich Warneke
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Příslušníky šlechtického
stavu nepotkáváme u nás
v ČR na ulici každý den.
Není jich mnoho, a tak se
o nich píše jen čas od času.
Jejich prastaré rody byly
součástí dějin našeho státu.
Co dělají potomci některých
rodů dnes, to se u knížete
Haugwitze pokusil zjistit
jeden z našich redaktorů.

H

SH Mgr. Svatopluk Richard
Vladislav Norbert kníže von Haugwitz a baron
z Biskupitz je 24. generací svého
rodu od roku 1226 a vládnoucím knížetem rodu zde v ČR.

KDO BYLI JEHO PŘEDCI –
ANEB TROCHA HISTORIE
První příslušníci historicky významného šlechtického rodu Haugwiczů z Biskupicz přišli na Moravu
ve 14. století ze Slezských Biskupic.
Jan, Petr, Hanuš a Mikuláš Haugwiczové z Biskupicz byli ve službách krále Matyáše Korvína jako
vysocí velitelé věhlasné Černé armády, která zastavila postup Turků
do Evropy. Velitel Černé roty Petr
Haugwicz z Biskupic dostal za zásluhy od Matyáše Korvína Hlubčické knížectví. Po Korvínově smrti
(1490) provolala šedesátitisícová
Černá armáda novým českým králem kapitána (armádního generála)
Jana Haugwicze z Biskupicz, který
však respektoval úmluvu Korvína
s druhým českým králem Vladislavem Jagellonským a armádu mu
předal. Ten ji následně rozpustil.
Janův syn Hynek († 1540) se oženil
s Lidmilou ze Skalice a usadil se
na hradě Ronovec poblíž Havlíčkova Brodu, syn Václav († 1535)
se oženil s Johannou z Klinštejna
a z Roztok a v letech 1527–1535
držel Kopidlno a byl zakladatelem
tzv. východočeské linie rodu, syn
Petr († 1550) se oženil s Barborou
Vlčihrdlo ze Všehrd a jeho rod
se nadále píše na Malobratřicích
u Mladé Boleslavi, syn Gilfried,
známý také jako Delfín († 1538), byl
v letech 1508–1538 hejtmanem

Pražského hradu a jeho rod se nadále píše v Doksech na Rakovnicku.
Janův bratr Hanuš Haugwicz
z Biskupic si roku 1494 koupil hrad
Bouzov a dne 11. 1. 1502 byl povýšen do baronského stavu. Další
linie dosáhla baronského stavu
8. 12. 1555. Hanušův syn Václav
držel Bouzov v letech 1533–1567
a poté zámek v Litomyšli. Václavův syn Hanuš Haugwicz baron
z Biskupicz (1517–1580) se stal
v roce 1578 moravským zemským
hejtmanem a v Chropyni budoval
své nové opevněné správní sídlo.
Ve stejné funkci ho následoval
v letech 1598–1602 jeho bratr
Jáchym Haugwicz z Biskupicz
a na Rokytnici. Jejich bratr Václav
Haugwicz z Biskupicz držel zámek
Linhartovy u Albrechtic a bratr
Mikuláš je uváděn na Litomyšli.

Na povýšení do hraběcího stavu
si musel rod počkat takřka 140
let. Stalo se tak prostřednictvím Alexandra Jošta Haugwicze barona z Biskupicz dne 13.
5. 1642, jenž byl synem shora
uvedeného moravského zemského hejtmana Hanuše Haugwicze
barona z Biskupicz. Alexandr
Jošt žil se svými bratry (Václav,
Johann Vilém, Johann Bartoloměj) na zámku v Holešově,
poté vlastnil statky v Čejkovicích,
Kurovicích a Střílkách. Následně přesídlil do Čech k Brandýsu
nad Labem, kde vlastnil od roku
1628 tvrz v Čelákovicích, několik gruntů, svobodnou krčmu,
statnou hájovnu, lesy a pole.
Po třicetileté válce ztrácí rod
společenské pozice, mnoho Haugwiczů zemřelo, panství se zámky
www.prestige-media.cz | 2016
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Holešov, Linhartovy, Rokytnice
a další byly vypáleny a staly se
neobyvatelnými. Potomci podkomořího markrabství moravského Karla Haugwicze barona
z Biskupicz pána na Linhartovech,
Miloticích, Kralicích a Rokytnici (†
1637), kterých bylo šest (Karel, Jan
Karel, Eleonora Polyxena, Zdeňka, Anna a Ladislav Alois) museli
opustit rodný zámek. Nejstarší
z nich Karel se odebral do Čech
na tvrz v Čelákovicích k bratranci
svého otce, císařskému plukovníkovi Alexandru Joštovi hraběti
Haugwiczovi a baronu z Biskupicz
(† 1649), který nemaje vlastních
dětí si jej osvojil. Jan Karel zemřel
již v roce 1663 a poslední příslušník rodu Biskupických Haugwiczů
na Moravě Ladislav Alois zemřel
28. 5. 1665 v Tovačově společně s Marií Salomenou baronkou
von Breunner (1615–1665), vdovou po Alexandru Joštovi hraběti
z Haugwicz a baronu z Biskupicz.

KDO TO JE A CO TU DĚLÁ –
ANEB MALÉ WHO IS WHO
HSH Mgr. Svatopluk Richard Vladislav Norbert
kníže von Haugwitz a baron z Biskupitz pochází
z Prahy, nyní bydlí v Třebíči, kde se hodlá oženit.
né. Na základě ústavního práva se
stalo pro rakouské státní příslušníky od té doby nelegálním používání šlechtických titulů. V Československu byly šlechtické tituly
zrušeny zákonem č. 61/1918 Sb.,
jehož výklad je dodnes sporný.
Německo zvolilo asi nejlepší přístup. Stávající tituly byly zbaveny
výsad a staly se součástí příjmení.
Přecházejí na manželky a všechny
děti (viz čl. 109 Výmarské ústavy).
Český stát mohl jako demokratická společnost zrušit už v roce
1990 zákon č. 61/1918 Sb. Mohl
ho zrušit také při rozpadu ČSFR
roku 1993 nebo při vstupu do EU
roku 2004. Nestalo se tak a já
plně respektuji fakt, že naše
státní zřízení si to prostě nepřeje. Oni k tomu mají své důvody.

Ve vědě nejvíce proslul Godfrey
von Haukwitz, jenž v roce 1680
experimentoval jako první (pod
vedením Roberta Boyla) s dřevěnými dlahami máčenými v síře,
které se pokoušel vznítit třením.
Je považován za vynálezce systému později zmenšených zápalek.
Východočeští Haugwiczové
z Biskupicz byli tradičně pohřbíváni v římskokatolickém kostele
v Chroustovicích, kde měli v presbytáři svou hrobku. Jan Antonín Haugwicz z Biskupicz koupil
za 5500 zlatých roku 1738 statný
a nákladný dvůr v Mstěticích č. 18,
jenž po něm dědil roku 1740 Norbert František Haugwicz z Biskupicz. Rudolf působil jako hejtman
chrudimského kraje, hejtmanem
kraje čáslavského byl Norbert František baron Haugwicz z Biskupicz.
Shrnutím lze konstatovat, že
Haugwiczové baroni z Biskupic
byli jako významní čeští a moravští
zemští hejtmani a soudci pověstní svou neúplatností a striktním
prosazováním práva v místech
svého působení ve smyslu „padni komu padni“ a v duchu svého
rodového hesla „Vitam Impendere Vero“ (život zasvětiti pravdě).
30
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Netrvalo to dlouho a po oznámení připravované svatby (v červnu
2016 – pozn. redakce) se objevili
lidé, kteří začali rýpat, mít „své
pochybnosti“ a odkazovat na to,
že užívání šlechtických titulů není
zákonné. Proto se nabízí otázka, jaký je Váš pohled na zrušení
užívání šlechtických titulů, který
vychází ze Zákona č. 61/1918 Sb.?
Tento zákon vzešel z revoluční
euforie roku 1918. Když skončila
první světová válka, tak se Rakousko, Německo i nově vzniklé
Československo staly republikami.
Zrušily šlechtictví a všechna privilegia, hodnosti a tituly s tím spoje-

Jak je to tedy s Vaším knížecím
titulem a jak jste ho získal?
Kvůli této problematice jsem v minulých letech často jezdil do zahraničí. Snažil jsem se pochopit,
jaký je pohled na celou situaci
i v ostatních státech EU. Účastnil
jsem se aristokratických kongresů
a zasedání, získával důležité kontakty a vazby se šlechtici a pomáhal jim rozvíjet jejich aktivity zde
v České republice. Knížecí titul mi
byl následně udělen za zásluhy.
Na knížecí stav, který jsem obdržel v roce 2008 od zahraničního
subjektu, který má své zastoupení
také v České republice, se zákon
č. 61/1918 Sb. nevztahuje. Byl mi
udělen na církevní půdě institucí, která má pravomoc udělovat
šlechtické hodnosti a tituly. Jeho
platnost je stvrzena i notářskými zápisy, byl církevně potvrzen
a je církevně platný v 80 státech
světa. S tímto stavem jsem zcela spokojený a nikomu zde v ČR
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nevnucuji, aby mne oslovoval Vaše
Jasnosti. To je věcí svobodného
rozhodnutí každého jednotlivce.
Jste vládnoucím knížetem
rodu von Haugwitz. Co si pod
tím můžeme představit?
V roce 2010 byl řádně zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR Knížecí
dům Haugwitzů, který zastupuje
devět rodových linií Haugwitzů,
Haugviců, Haužviců a Haukviců. Všichni příslušníci těchto linií
mají české občanství a žijí zde
v ČR. Následně došlo v roce 2014
k přeregistrování rodové instituce Knížecího domu pod hlavičku
Ministerstva spravedlnosti ČR.
Knížecí dům vznikl v souladu se
zákony této země, včetně oslovení „vládnoucí kníže“, což je
název funkce pro mou osobu.

z Vídně. No hezká pohádka, jen ta
plná moc k zastupování mu jaksi
chybí. Víte, je smutné, že ani po 15
letech to pan doktor práv nerozdýchal a mně je ho upřímně líto.
Aby byl v budoucnu můj původ
a rodová příslušnost opravdu
veřejně známou věcí, pověřil jsem
vědeckým zpracováním historických a genealogických dokumentů a souvislostí naší rodiny
pana Mgr. Pavla Černého (historik
a genealog, v roce 2008 absolvent Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze – pozn. redakce).

V červnu Vás čeká svatba
na Moravě. Plánujete, že se trvale
přesunete z Prahy do Třebíče?
Už od konce roku 2015 pobývám v Třebíči. V Praze mám stále
pracovní povinnosti. Po svatbě
plánuji bydlet v Třebíči natrvalo, ale s ohledem na skutečnost,
že veškeré zázemí mám v Praze,
předpokládám, že tam ještě nějakou dobu pracovně setrvám.

Hlavní činností je zpracovávání
rodokmenů, genealogické bádání, udržování kontaktů mezi členy rodu, organizování rodových
srazů, výroba a distribuce rodokmenů a erbů mezi členy atd.
Ačkoliv je veřejně známo, že jste
od roku 1226 již 24. generací
svého rodu, přesto jsme v médiích
v poslední době zaznamenali
pokus o útok na Vaši osobu se
záměrem vnést pochybnosti
o Vaší příslušnosti k rodu
Haugwitzů. Jak k tomu došlo?
K jistým pokusům zdiskreditovat
mou osobu na veřejnosti napadnutím mého původu skutečně před
nedávnem došlo. V pozadí toho
všeho stojí jistý doktor práv, kterého
jsem před patnácti lety (tehdy to
byl ještě student) odmítl přijmout
do jednoho rytířského řádu pro
morální nezpůsobilost. On následně na základě polopravd a pomluv
narušil, již v roce 2002, do té doby
vřelé a přátelské vztahy mezi mojí
rodinou Haugwiczů z Biskupicz
a rakouskou rodinou von Haugwitz
z Klein Obisch. Po otištění rozhovoru s mou osobou v Jihlavských
listech dne 2. 2. 2016 se tento
zhrzený člověk znovu aktivoval
a přes své známé znovu zaútočil.
Ke svým ubohým záměrům zneužil novinářku z MF Dnes, které
namluvil, že jsem falešný kníže
a že „oni“ zastupují Haugwitze

pit na střední školu, jenže paní
učitelka řekla, že ne. Prý musím
na řemeslo. Tak jsem nastoupil na střední odborné učiliště stavební na obor instalatér,
topenář, plynař. V průběhu mého
studia došlo k pádu komunismu. Ačkoliv jsem byl přesvědčen o tom, že mám v životě
jiné plány, rozhodl jsem se toto
studium dokončit. Poté jsem
studoval střední podnikatelskou školu stavební, kterou jsem
ukončil maturitou, a pak jsem se
rozhodl pokračovat ve vzdělání
studiem na policejní akademii
v Praze. Získal jsem bakalářský
titul, následně i magisterský titul
ve studijním oboru policejní
management a kriminalistika.
V současné době jsem zaměstnán na úseku krizového řízení.

Jaké máte vzpomínky
na své dětství?
Narodil jsem se v ČSSR v roce 1974
s počeštělou variantou původního
příjmení Haugwicz. Každý, kdo se
v té době narodil v socialistickém
Československu, mohl mít jen jedno
jméno a příjmení. Vyrůstal jsem
v pražských Dejvicích. Tehdy nás
bydlelo v bytě 1+1 sedm. Bylo to
velice náročné období. Můj dědeček
velice dbal o naši rodovou historii,
o uchování odkazu našich předků. Ve velkém kufru měl historicky
velmi cenné písemné dokumenty,
které informovaly o našem původu.
K těm věcem mě často brával a vždy
říkal, tohle bylo tak a tohle zase
takhle. Pak věci složil zpět do kufru
a mne poslal pryč se slovy: „Běž si
umýt ruce a nikde o tom nemluv.“
Jak jste se dostal k nejvyššímu
policejnímu vzdělání?
Po absolvování povinné školní
docházky jsem chtěl nastou-

Ve vztahu k magazínu Prestige
clubs & circles je velmi zajímavou
informací skutečnost, že jste
provinčním maršálem Skotských
templářských rytířů. Chcete
nám přiblížit jejich činnost?
Z mé strany jde o udržování
našich rodových tradic, které
vnímám jako své poslání. Určitě
za touto skutečností nehledejme
„mysteriózní pompéznost“. Naše
činnost obnáší spoustu mravenčí
práce, která se pojí s realizací dílčích charitativních a vzdělávacích
projektů. Více bych patrně činnost nepitval. Budu se daleko více
těšit na skutečnost, že se čtenáři
magazínu Prestige clubs & circles v budoucnu dozví o těchto
aktivitách na jeho stránkách.
(pozn. redakce: reportáž byla
vytvořena s použitím materiálů,
poskytnutých tiskovým oddělením Knížecího domu šlechtického rodu von Haugwitz)
www.prestige-media.cz | 2016
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Opanujte

Vstup do Grandhotelu Pupp z Mírového náměstí

BUĎTE KRÁLEM SVÝCH DNŮ
A NECHTE SE HÝČKAT NAŠÍM SERVISEM
Fotografie z archivu Grandhotelu Pupp

Do sezony vstupuje Grandhotel Pupp příznačným mottem. Rok 2016 vzdá poctu českému
a německému králi, římskému císaři Karlu IV. u příležitosti oslav jeho narození. Karel IV.
významně zasáhl do dějin města Karlovy Vary. Přibližně kolem roku 1350 uspořádal při
svém pobytu v Lokti výpravu do loketských lesů. Při lovu prý jeden ze psů spadl do tůně,
z níž tryskala teplá voda. Karel IV. usoudil, že tato voda může zahnat mnohé nemoci,
a sám ji při léčbě nemocné nohy užil. V onom místě dal založit město, které nazval „Teplé
lázně u Lokte“. Pojmenování Karlovy Vary je výrazem úcty ke svému objeviteli.
32
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G

randhotel Pupp nabízí svým
hostům tematický pobyt
Royal, který zahrnuje mimo
jiné odpolední relax v Pupp Royal
Spa, poznání Karlových Varů, stylovou večeři v Grandrestaurantu
a pozvánku do Becher’s Baru. Kromě
oslav spojených s Karlem IV. zažívá
hotel opětovný boom ve filmové
turistice. Do míst, kudy prošel James
Bond, přijíždějí jeho nadšení fanoušci. Letos uplyne 10 let od uvedení
bondovky Casino Royale v hlavní roli
s Danielem Craigem. Historické jubileum se váže k položení základního
kamene první z budov dnešního
hotelu v roce 1701. Ano, již celých
315 let je Grandhotel Pupp symbolem města Karlovy Vary, symbolem
tradičního hotelu střední Evropy.

Impozantní schodiště

Slavnostní sál

Karlovarský region je právem nazýván rájem golfistů. Dvě nejstarší
evropská hřiště v Karlových Varech
a Mariánských Lázních, nově vybudované golfové areály v Sokolově,
Cihelnách a Kynžvartu jsou hráčům přístupné od dubna do října.
Grandhotel Pupp myslí na ideální
spojení sportu a relaxu v pobytu
Golf & Spa. Neváhejte ani minutu
a svůj pobyt si rezervujte, kapacita
hřišť je omezená, zvláště o víkendech, kdy jsou pořádány turnaje.
Věříme, že každý z Vás najde
ten správný pobyt a v Grandhotelu Pupp prostředí, kde se
budete cítit příjemně.
www.pupp.cz

Grandhotel Pupp v noční atmosféře

Grandrestaurant Pupp

Pupp Royal Spa – Relaxační bazén

www.prestige-media.cz | 2016
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Algarve je již dávno synonymem pro golf. Tato nejjižnější provincie Portugalska
je Mekkou golfistů a jedním z nejvyhledávanějších turistických míst v Evropě.

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

Pokračování z minulého čísla

Golfové stálice
Algarve

PINE CLIFFS GOLF COURSE
Toto kouzelné hřiště bylo otevřeno v roce 1991. Leží 60 metrů nad
zlatými písečnými plážemi a vodami Atlantického oceánu. Je to jen
devítka. Možná si řeknete, proč hrát
devítku, když v dosahu je minimálně dvacítka skvělých osmnáctek? Umístění tohoto hřiště je ale
unikátní. Rozkládá se na útesech
nad plážemi. Tmavě okrově hnědá
barva nádherně kontrastuje se sytě
zelenou barvou hřiště. Zdejší devítka je tak jedním z nejoriginálnějších
hřišť v Portugalsku. Fairwaye se zde
táhnou podél pobřeží Atlantického
oceánu, jsou lemovány množstvím borovic a poskytují hráčům
dechberoucí výhledy na pobřeží
Algarve. Hlavním záměrem architekta Martina Hawtreeho bylo
zachovat původní ráz přírody, tak
jak byla ještě před stavbou hřiště.
Klenotem tohoto hřiště je nádherná
tříparová 6. jamka, která vyžaduje
bezmála dvousetmetrovou ránu
(z bílých odpališť) carry přes útesy do hluboko položeného, ale
rovného greenu. Pro ženy je to
naštěstí jen 125 metrů. Ale i tak to
není rozhodně jednoduchá rána.
V každém případě vám zůstanou
aspoň překrásné fotografie.
Hřiště je součástí luxusního hotelového komplexu Sheraton Pine Cliffs.
www.pinecliffs.com
34
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OCEANICO OLD GOLF COURSE
The Old Course, bývalá Vilamoura
1, je velice kvalitní a známé golfové
hřiště, kde se konalo i Portugalské Open. V současné době hřiště
spravuje skupina Oceanico, která
zde má několik dalších hřišť. Je to
nejstarší hřiště resortu. Původně
toto kopcovité hřiště navrhnul
Frank Pennink a bylo otevřeno
v roce 1969, avšak v roce 1996

bylo renovováno pod režií Martina Hawtreeho. Ani jeden z nich
nezahrnul do hřiště žádné vodní
překážky. Vše vynahradí vzrostlé
borovice. Původně široké a přehledné fairwaye jsou díky stromům užší. Stromy jsou rozhodně
součástí hry, zejména pokud se
dostanete byť i trochu mimo
fairway. Buď musíte vyhrát zpod
stromu nejbližší cestou na fairway,

nebo změnit linii další rány, abyste
netrefili nějaký ze stromů. Jinak
řečeno – pokud hrajete po fairwayi, je velmi hratelné. V podstatě
jako většina hřišť. Greeny jsou
spíše menší, ve vynikajícím stavu,
ostatně stejně jako celé hřiště.
Hřiště patří k nejvyhledávanějším
v Algarve a je hodnoceno jako
jedno z nejlepších v regionu.
www.oceanicogolf.com
www.prestige-media.cz | 2016
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SAN LORENZO
Toto nádherné hřiště se pravidelně umisťuje na předních místech
žebříčků golfových hřišť jak Portugalska, tak i Evropy. Pokud se jedná
o Algarve, přetahuje se o první
příčky s Oceanico Old a Monte Rei.
Americký architekt Joseph Lee
a jeho partner W. Roquemore
jej dokončili v roce 1988. Od té
doby je golfovými znalci, novináři
a amatéry z celého světa neustále
vychvalováno. Již samotná poloha
této osmnáctky je záviděníhodná: přímo u oceánu podél zálivu
chráněného přírodního parku Ria
Formosa. Některé jamky jsou velmi
podobné jamkám na ostatních
hřištích regionu, ale většina jamek
je předčí díky tomu, že architekti velmi zdařile využili krásného
přírodního prostředí. Má 5 opravdu vynikajících jamek, které stojí
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za zmínku. Jamka 6 par 4 je jedním z nejlepších parů 4 v regionu.
Dogleg, jehož pravou hranici tvoří
vodní překážka přírodního parku
Ria Formosa, vás donutí jednak vytáhnout mobil nebo foťák, ale také
rozhodně přemýšlet nad tím, kam
nejlépe umístit odpal. Rozhodně
spíše vlevo, aby neskončil ve vodní překážce. Pokud se povede,
můžete druhou ránou atakovat
green. Stejně krásná je jamka 7,
která je taky přímo u oceánu. Teprve osmou jamkou se hráči vracejí
do vnitrozemí, do piniového háje,
který je pro tuto oblast tak typický.
Nádherné výhledy na Atlantický
oceán se ovšem nabízejí i tady.
Čtyřparová osmnáctka je naprostá
lahůdka – číhá zde na vás voda
ze dvou stran. Nejste-li při odpalu
přesní, skončíte buď vlevo ve vodě,
umístíte-li míček příliš vpravo

na fairwayi, musíte na green pálit
přes jezero. Grýn je navíc obklopen bunkery. Je to jamka, kterou
si zapamatujete, ať už proto, že
je krásná, nebo proto, že se vám
mimořádně povedla – pokud
zvládnete vodní překážky, není
problém být druhou na greenu.
Nebo naopak proto, že se nepovedla a budete se sem chtít
vrátit a dokázat, že to dokážete.
Obecně se dá říci, že San Lorenzo
je na první pohled vysoce náročné hřiště, které vyžaduje zkušenosti s přesným umisťováním
míčků. Největší umění nicméně
spočívá v udržení koncentrace,
protože člověk se neustále zastavuje a kochá nádhernými výhledy na oceán nebo na jezero.
San Lorenzo je na Algarve opravdu pojmem, a to právem.
www.sanlorenzogolfcourse.com
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Nová hřiště
QUINTA DO LAGO LARANJAL
Bylo zvoleno nejlepším golfovým hřištěm Travel Awards Portugalska 2011. Hřiště Laranjal bylo otevřeno v roce 2009 jako nejnovější hřiště resortu Quinta do Lago. Nachází se 10 minut jízdy od trojúhelníku Quinta do Lago, Pinheiros Altos a Vale do Lobo a je umístěno v krásném pomerančovém háji.
Tento zcela nový přírůstek Algarve byl navržen renomovaným golfovým architektem Jorge Santanou
da Silva. Rozhodně se mezi hřišti Algarve neztratilo. Široké fairwaye, velké greeny, množství strategicky umístěných bunkrů, pět krásných jezer – vše, co golfista očekává od kvalitního golfového hřiště. Především také všudypřítomné pomerančové stromy, borovice, korkové stromy, velkolepá příroda,
žádná vilová zástavba. Bude se vám zde určitě líbit. Velmi příjemný lay-out, hru si užije jak profesionál, tak amatéři všech úrovní. Je těžké, ale spravedlivé. Zvlášť je nutno zmínit skvělou údržbu.
www.quintadolago.com

MONTE REI GOLF AND
COUNTRY CLUB
Toto zdařilé dílo Jacka Nicklause již získalo pověst jednoho
z nejlepších v zemi, obdařené
vynikajícími golfovými hřišti.
Pokud se jedná o Algarve, pravidelně se umisťuje na předních místech žebříčku hřišť.
Monte Rei se nachází ve východní části Algarve, v exkluzivní
a krásné oblasti na severovýchod od městečka Tavira, poblíž portugalsko-španělských hranic. Dalekosáhlé výhledy na hory Serra do Caldeirão na severu a Atlantický
oceán jižním směrem jsou prostě ohromující a jsou perfektní kulisou pro monumentální golfové hřiště.
Neexistují žádné slabé jamky a mnohé jsou opravdu vynikající. Například velmi pěkný a náročný par tři na 14. jamce, kde se váš odpal z týčka musí přenést přes jezero, aby se dostal na green, a každá nepovedená rána skončí ve vodě. Pak je tu skvělá poslední jamka, dlouhý par pět, kde byste mohli zvládnout green v regulaci, pokud máte dostatečné dlouhé rány,
ale do hry vstupuje jezero, které čeká též na vaše nepovedené přibližovací rány.
Zvlněné greeny, ač velké, nejsou tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát,
a jen ty nejlepší rány zůstanou u vlajky a nabídnou jednodušší put do jamky.
Monte Rei není jen kvalitní a krásné golfové hřiště. Nabízí velmi kvalitní ubytování přímo na místě. Krásné vily – s plným servisem jako luxusní hotel – poskytnou ubytování vhodné jak pro skupiny, tak pro
jednotlivce nebo páry. Mají velkou kuchyň a obývací pokoj, stejně jako venkovní terasy a každý pokoj má svoje bohaté příslušenství, přičemž se nacházejí jen několika minut chůze od klubovny.
www.monte-rei.com, info@monterei.com
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Inca Collagen
Mořský kolagen
Doplněk stravy
100% čistý bez přísad

KLOUBY • KOSTI • SVALY
ŠLACHY • CÉVY
PLEŤ • VRÁSKY • STRIE
CELULITIDA • VLASY
NEHTY • VÁHA
www.incacollagen.eu
v.stratil@incacollagen.eu

Golf
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V podstatě každý sport dokáže úžasným způsobem navracet chuť do života.
Dává radost z pohybu, soutěžení, zažívání úspěchu, překonávání výzev…

JE HRA
PRO
VŠECHNY…

A

možná, že neexistuje lepší sport pro setkávání lidí,
než je právě golf. Díky své
kombinaci sportovní aktivity, ale
i sociální interakce, v podstatě bez
ohledu na věk či fyzickou dispozici, resp. indispozici, k tomu
poskytuje ideální příležitost.

ČESKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE
HENDIKEPOVANÝCH
Občanské sdružení Česká golfová
asociace hendikepovaných (CZDGA)
vzniklo tři dny před Vánoci v roce
2009. Již od samotného založení
je jeho hlavním cílem umožnit osobám s tělesným či jiným zdravotním postižením hrát golf. V České
republice. V zahraničí. Na úrovni
rekreační i na úrovni vysoce sportovní. V sérii vlastních turnajů i při
běžných turnajích se zdravými
golfisty. Již od svého založení sdružení usilovalo o navázání dlouho-

Program
turnaje
18. červen
• tréninkové kolo
19. červen
• I. soutěžní kolo
20. červen
• II. soutěžní kolo
21. červen
• finálové soutěžní kolo

Předpokládané
startovní pole
60 hráčů
15 hráček
15 vozíčkářů

Ivana Jon
Wiesnerová,
foto: Jana
Brabníková

dobé spolupráce s golfovými kluby
i relevantními golfovými organizacemi. Přirozeným pokračováním
této snahy byl vstup do České
golfové federace, který se uskutečnil na její řádné konferenci,
6. března 2010. Jen o pár měsíců
později, přesněji 1. června téhož
roku, zakotvila CZDGA i v mezinárodních vodách a stala se zcela
plnohodnotným členem European Disabled Golf Association.
Za těch necelých sedm let vymyslela, naplánovala, ale zejména zrealizovala či uvedla v život spoustu
skvělých projektů. Díky jejich
projektu „Golf bez bariér“ měla
možnost seznámit se s golfem řada
hendikepovaných, přičemž pro
řadu z nich se toto první setkání
proměnilo v osudovou přitažlivost v tom nejlepším smyslu slova.
Přitažlivost ovšem nestačí. Aby
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Golfová akademie CZDGA na Rohanském ostrově
a prezentace hry z Paragolferu

Hráči CZDGA ve Španělsku si sami ze sebe umí udělat legraci

Golfová akademie pro novodobé veterány, německý
hendigolfista Christian Nachtwey a Lukáš Hirka

Den otevřených dveří na golfu pro studenty
Obchodní akademie v Janských Lázních
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z toho byla láska na celý život, je vždy potřeba vytvořit
ty správné podmínky. A právě o to se CZDGA zasazuje – hlavní myšlenkou je, aby se hendikepovaní zapojili
do sportovního života, a to se přirozeně povede, pokud
zájemcům vytvoříte optimální podmínky co nejblíže
jejich bydlišti. Proto se snaží zajišťovat podmínky pro
trénink i rozvoj jednotlivých hráčů. Zapojené subjekty
získávají statut Tréninkového centra hendikepovaných
golfistů, popř. Partnerského hřiště. Velmi úspěšnou
se v posledních letech stala i další jejich akce – Dny
otevřených dveří na golfu. Stovky návštěvníků v Českém Krumlově, Beřovicích, Mladých Bucích, Novém
Kníně, Českých Budějovicích či na Rohanském ostrově v Praze to jen potvrzují. Skvěle fungují příklady,
které táhnou. Když se člověk čerstvě po úrazu setká
s někým, kdo si prošel stejným osudem, ale funguje
naplno dál, může být právě tohle ten správný impulz,
který dokáže člověka nastartovat a odrazit ode dna.
Stejně jako na kvantitativním rozvoji pracuje však CZDGA i na svém rozvoji kvalitativním. Ve spolupráci se
svými osobními trenéry hledají hráči svůj specifický, individuální styl odpovídající typu jejich tělesného postižení
nebo omezení. Tak, aby jejich hra vedla k co nejlepším
výsledkům a zároveň respektovala i jejich fyzický rozsah. I díky tomu reprezentace českých hendigolfistů
již od počátku svého působení na mezinárodní scéně
boduje ve všech kategoriích evropského žebříčku. O organizačních schopnostech CZDGA pak zřejmě nejlépe
vypovídá fakt, že po pěti letech úspěšného pořádání
Czech Disabled Golf Masters, tedy turnaje evropské
úrovně, uspěla v kandidatuře na uspořádání Mistrovství
Evropy jednotlivců v golfu hendikepovaných. Zvládnout
organizaci celého mistrovství, od úvodní logistiky přesunu zhruba 90 hráčů včetně jejich doprovodu ze dvou
mezinárodních letišť, přes hladký průběh jak tréninkových, tak soutěžních kol, až po veškeré ubytování a stravování, není malý úkol. Není ovšem nejmenší důvod
pochybovat, že až se budou v druhé polovině června
jednotlivé reprezentační týmy ze všech 17 účastnických
zemí rozjíždět do svých domovů, bude to s pocitem
úžasného týdne s úžasnými lidmi v České republice.

MISTROVSTVÍ EVROPY JEDNOTLIVCŮ V GOLFU
HENDIKEPOVANÝCH 2016 /
EDGA EUROPEAN INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP
FOR GOLFERS WITH DISABILITY 2016
Jak již bylo v předešlém textu zmíněno, Česká golfová
asociace hendikepovaných (CZDGA) pořádá v letošním
roce pod záštitou Evropské golfové asociace hendikepovaných (EDGA) a České golfové federace (ČGF)
Mistrovství Evropy jednotlivců v golfu hendikepovaných.
Toto mistrovství proběhne ve dnech 18.–21. června
2016 v Golf Resortu Barbora. V návaznosti na předchozí ročníky Czech Disabled Golf Masters je tento turnaj
zařazen do prestižní evropské série European Disabled Golf Tour, a to v nejvyšší úrovni PREMIER. Turnaj je
pořádán na podporu golfu tělesně a zdravotně postižených a jeho další rozvoj v České republice. V národním
i evropském měřítku je tento turnaj podpůrnou akcí pro
blížící se zařazení hendigolfu do paralympijských sportů.
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Nezapomeňte si alespoň jeden
ze dnů mezi 18. a 21. červnem
ve svém kalendáři rezervovat. A je
úplně jedno, jestli jste sami již
golfu propadli nebo je to pro vás
prozatím neznámý svět. Upřímně,
o to bude vaše premiérové setkání
s tímto skvělým sportem silnější.
Dokud to neuvidíte na vlastní oči,
nepochopíte, jak složité, na jedné straně, je pro hendikepované
pohybovat se po hřišti, trefovat
rány, a jak úžasné, na straně druhé,
je pozorovat tu snahu „poprat se“
o co nejlepší výsledek a umístění. Uvědomíte si, jak důležitá je
vůle, pokora, jak důležité je zdraví. A zároveň budete mít pocit,
že kolem sebe všude cítíte radost ze života. Přestože v úterý
21. června budeme po ukončení
celého turnaje znát nové mistry
i vicemistry Evropy v jednotlivých
kategoriích, nepůjde v průběhu
konání celé akce pouze o samotný sport. Součástí bude přirozeně
i zajímavý doprovodný program,
a tak nezbývá než věřit, že přispěje
k podpoře hendigolfu nejenom
v České republice, ale i v Evropě a přiláká k tomuto sportovnímu odvětví další zájemce.
Mluvit o rozdílech mezi hendikepovanými a nehendikepovanými
ve sportu, který již od vašeho prvního úderu pracuje s pojmem handicap, zní zpočátku možná trochu
paradoxně. Určité rozdíly tu samozřejmě jsou. Každý z hendigolfistů
má svůj osobní příběh a vybojoval
si vlastní bitvu s nástrahami, které
před něj život postavil. Když se ale
ve finále při samotném turnaj postaví na první odpaliště, mívá úplně
normální pocity jako kterýkoliv jeho
zdravý kolega. Snaží se soustředit
sám na sebe, na svůj výkon, na to,
aby na hřišti „prodal“ vše, co v průběhu přípravy natrénoval. Jsou tací,
kteří mají své předstartovní rituály,
jiní se do poslední chvíle rozcvičují, někteří sledují své soupeře,
další se navzájem hecují. Každý se
prostě, stejně jako v „normálním“
sportovním světě, snaží co nejlépe
zvládnout turnajovou nervozitu, co nejlépe vyhodnotit každou
situaci, zahrát co nejlepší ránu…
Ostatně jak bylo psáno již na začátku… Golf je hra pro všechny.

Absolutní vítěz Czech Disabled Golf Masters 2015 Manuel de los Santos

Nový headcoach
české hendigolfové reprezentace
Novým hlavním trenérem reprezentace CZDGA se od letošního
roku stal bývalý profesionální golfista David Carter. David Carter
strávil na European Tour (nejvyšší evropské golfové tour) dlouhých
15 let, během kterých dosáhl kromě nespočetných umístění v top
10, také na vítězství v Irish Open v roce 1998. Dvakrát si zahrál
i na slavném majoru The Open. I když jeho aktivní hráčskou kariéru
ukončilo zranění, se světem golfu se nerozloučil. V jeho současné
roli – golfového mentora a trenéra – ho s žádostí o spolupráci
oslovila i CZDGA. Vzhledem ke vstřícnosti Davida Cartera již
proběhlo první tréninkové setkání. Výběr hendireprezentace
(Tomáš Prouza, Jakub Kovařík, Pavel Bambousek, Zbyněk Kotek
a Aleš Süsser), který měl možnost se v posledním únorovém týdnu
s novým head coachem setkat, byl z průběhu úvodního soustředění
naprosto nadšený a plány pro nadcházející sezonu jsou tedy
jednoznačné – minimálně obhájit skvělé pozice a výsledky, kterých
reprezentace v uplynulých letech na mezinárodním poli dosáhla.

Společné setkání reprezentace s novým head coachem Davidem
Carterem (zleva Zbyněk Kotek, asistentka trenéra Michaela Valášková,
David Carter, Tomáš Prouza, Pavel Bambousek, Aleš Süsser)
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Adineo je firma působící na trhu informačních a komunikačních technologií od roku 2005. Zabývá
se kompletním klientským servisem od prvotních konzultací a poradenství, přes návrh a tvorbu,
až po kompletní správu informačních technologií.

IT, které pomáhá

Náš přístup:

Poskytované služby:


Webové prezentace









Jednoduché weby se správou obsahu
Konfigurátory
Portálová řešení
E-shopy

Vývoj informačních systémů na míru
Intranetové portály
Správa IT infrastruktury





Kompletní správa počítačových systémů
Uživatelská podpora
Návrhy architektury

Adineo s.r.o.
Lucembuská 16/2136
130 00, Praha 3

Tel.: +420 211 151 809
E-mail: info@adineo.cz
Web: www.adineo.cz









Našimi službami šetříme klientům čas a energii
Komunikujeme s klienty srozumitelně
Soustředíme se na cíle a potřeby klienta
U projektů dodržujeme rozpočty
Zajišťujeme dlouhodobý servis realizovaných
projektů
Vše řešíme s ohledem na zajištění bezpečnosti
informací
Zavádíme u klientů standardizaci techniky a
postupů v rámci IT

Naše certifikace:
ISO 9001 – management kvality
ISO 20000 – management IT služeb
ISO 27001 – management bezpečnosti informací

PRESTIGE
MODELS
… Váš úspěch

Jsme profesionální produkční a modelingová agentura, zastupující tváře z celé ČR,
SR, ale také dalších států EU. Vyhledáváme nové modelky a modely, zajišťujeme
hostesky, realizujeme módní přehlídky, organizujeme společenské a kulturní akce.
Poskytujeme kompletní a kvalitní služby, doplněné individuálním přístupem,
profesionální invencí i kreativitou. Mezi naše spokojené klienty patří mnoho renomovaných ﬁrem nejenom z České republiky.

PRODUKCE

MODELING

• organizace a produkce Vašich
společenských akcí „na klíč“
dle individuálních přání
• konference a kongresy
• semináře
• plesy
• rauty
• veletrhy a výstavy
• ﬁremní večírky, teambuilding
• eventy pro obchodní centra
• sportovní akce, golfové turnaje
• doprovodné kulturní programy
• taneční a umělecká vystoupení
• propagace, média
• graﬁka
• ﬁremní kalendáře a tiskoviny
• foto, video dokumentace
• kompletní produkce
• servis pro sportovní týmy
včetně dopravy, ubytování atp.
...

• modelky a hostesky na akce
po celé ČR i v zahraničí:
- autosalony
- závody GP, Formule 1 atp.
- bankety, plesy, recepce
- soutěže a konkurzy
- veletrhy a výstavy
- prezentace formou
„road show“
- předávání cen, slavnostní
a uvítací ceremoniály
- volby
- roztleskávačky
• módní přehlídky
včetně návrhu stylu
a choreograﬁe
• služby profesionálních
návrhářů, fotografů,
kadeřníků a vizážistů
• kurzy modelingu
...

PRESTIGE MODELS, s.r.o.
Brno - Česká 1, 602 00 Brno
Tel.: +420 545 210 300
Mobil: +420 775 585 577
Fax: +420 545 210 299
E-mail: info@prestigemodels.cz
IČO: 269 398 35
DIČ: CZ 269 398 35
www.prestigemodels.cz
www.look-bella.cz

