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MASÁŽNÍ KŘESLA nabízejí ideální možnost, jak se kdykoliv uvolnit a odbourat stres
vyvolaný neustálým tlakem světa kolem nás bez vyhledávání pomoci mimo Váš obývací
pokoj nebo pracovnu a neztrácet drahocenný čas, kdy můžete relaxovat v klidu a pohodlí
v rámci svého soukromí.
Abyste mohli s úlevou spočinout v objetí Vašeho soukromého „maséra“, který Vám splní každé
přání, čeká Vás jediný náročný úkol – vybrat si ze široké nabídky křesel těch nejprestižnějších
značek model, který bude mít nejen požadovanou kvalitu luxusních masážních programů,
ale může se stát i designovým solitérem a ozdobou Vašeho interiéru.
Pro podrobné informace
navštivte internetové stránky
www.masaznikresla.cz
www.profimedica.cz
ALPHA křesla CZ, s.r.o.

Bitva
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O MNÍŠEK
Urozené dámy, urození
pánové! Dovolte, bych podal
zprávu přesnou o bitvě
slavné, plné činů udatných
šermířů, dělostřelců,
mušketýrů, lancknechtů,
nabíječů, pacholků
i markytánek. Tato bitva
udála se a odehrána byla
v parném létě na zámku
Mníšek l. p. 2018.

S

lavná rekonstrukce sic čerpá
z událostí historických z doby
války tři desítky let trvající,
v jejichž důsledku byl Švédy ukraden a dodnes nevrácen císařský
poklad ze zámku Mníšek. Ale
jak vážený čtenář jistě pochopí
po přečtení následujícího prologu, je to rekonstrukce velmi volná.
Bylo nám ctí býti mezi chrabrými
vojáky po celou bitvu a bojovati
po jejich boku tu s mikrofonem,
tu s nabitou pistolí v ruce a dýchati s nimi vůni černého prachu.
Ještě dlužno poznamenati, že ni
žádných doopravdy raněných, ni
doopravdy mrtvých zde nebylo, v táboře vojenském pořádek
panoval a všech 520 piv vypito
bylo u vědomí odpovědnosti až
po odložení kordů, mečů, mušket
a vychladnutí hlavní i hlav horkých.
Slovo autora námětu i scénáře,
slovutného rytíře Johanna z Chvalovic, jinak Ing. Josefa Kutílka:

Autor: Stanislaw von Berkowitz,
Spolek dělostřelců Černochov,
foto: Iwo Škramlík - Czech Barocque Society

Vyvrcholením celodenního programu na zámku pak byla od 17:00
přibližně do 18 hodin na louce před
zámkem velmi volná rekonstrukce
vojenského střetu mezi císařským
a švédským vojskem, připomínající události z roku 1639, kdy
byl zámek i město Mníšek Švédy
vypálen. Tato ukázka, chcete-li
bitva, nebyla zdaleka historickou
rekonstrukcí událostí, které se před
necelými pěti sty lety na Mníšku
odehrály, ale fiktivním příběhem,
místy pro odlehčení mírně humorným, s názvem Omnia vincit
amor, tedy Nade vším zvítězí láska
aneb Love story na bitevním poli.

PROLOG
Bitva o Mníšek, kterou uvidíte, je
fikcí, my nevíme, jak tato bitva
dopadla, a nevíme ani, byla-li
vůbec nějaká… Autor scénáře
sám k bitvě poznamenává: „Nejde
nám tolik o věrnost historického děje ani o zlehčování všeho
utrpení, co s sebou války a další
ozbrojené konflikty přináší, jde
nám o pokus nasměrovat diváka k dnes již téměř zapomenuté
historii naší země.“ Co vlastně
o událostech z roku 1939 víme?
Jedinou zmínku jsme nalezli v knize Hrady, zámky a tvrze
království Českého od c. a k.
gymnaziálního profesora Augusta Sedláčka, kde se dočteme:
„Za panování Zdeňka z Mitrovic
trpěla velice zdejší krajina, švédský
vůdce Johan Gustafsson Banér
zapálil a pokořil Mníšeckou tvrz,
faru i kostel, panství několik let
pustlo a bez obyvatel zůstávalo.“

OMNIA VINCIT AMOR – LOVE
STORY NA POZADÍ VELKÉ VÁLKY
aneb Jak to možná bylo doopravdy

ÚVOD
Píše se rok 1639, válka trvá již
jednadvacet let, ještě devět let
trvat bude, vstoupí do dějin jako
válka třicetiletá. Velitel švédské armády Johan Gustafsson
Baner, který před pár týdny
porazil vojska katolíků u Saské Kamenice, vtáhl do Čech (vy
starší znáte Saskou Kamenici
spíše pod půvabným názvem
Karl-Marx-Stadt). Přestože vydal
plamenné prohlášení o svobodě, kterou přináší českému lidu,
Praha se mu postavila na odpor…

HLAVNÍ PROTAGONISTÉ:
Josef Johann rytíř z Chvalovic –
velitel zvláštního oddílu císařské
armády č. 14, který se specializuje
na mimořádné úkoly. Právě se vrací
z jedné delikátní mise v Turecku.
Jarmyl von Varta – důstojník
zvláštního oddílu císařské armády
(Sonderabtailung Nr. 14), zatím ještě velitel nevelké zámecké posádky
Rytíř Lars, hrabě Štěpán z Opočna,
pán na Žlebech, Chlumci, Lipnici
a Lichtenburku – královský hejtman ve Vratislavi, císařský důstojník
za všech okolností věrný císaři
Bjorn a Ben – drsní švédští velitelé, kteří se specializují na sběr
zlata, drahých kamenů či uměleckých děl z celé Evropy a jejich
následný transport do Švédska. Jak by řekl básník, pro kus
zlata šli by světa kraj… Tentokrát je však jejich úkol jiný.
www.prestige-media.cz | 2018
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Zdeněk – zatvrzelý rebel a zatvrzelý kacíř
Bartolomus Victus – statečný švédský voják, který dosud nepoznal ženu
Karolina von Schwarzlose – agentka zvláštního
oddílu č. 14, též dosud nenašla toho pravého

A JEŠTĚ DOSLOV ZE ZMÍNĚNÉHO SCÉNÁŘE
Jak dopadla Karolina a Bartolomeus? To byste
chtěli vědět! Strohá zpráva z vídeňských archivů
říká: Karolina von Schwarzlose po 1639 prohlášena za mrtvou, v roce 1907 po ní pojmenován
rakouský kulomet. A strohá zpráva ze Stockholmu:
Bartolomus nezvěstný 1639, nic po něm nepojmenováno. Ve skutečnosti však Bartoloměj a Karolína
přežili výbuch na zámku a po ošetření se vrátili
ke svým jednotkám. Znovu se setkali až o devět let
později při obléhání Prahy 1648. Ještě než oschly
podpisy na vestfálském míru, který definitivně
ukončil třicet let válčení v Evropě, Karolína nechala unést Bartoloměje na své sídlo v Černošicích,
kde si ho důkladně umyla… a jejich láska konečně
došla naplnění. A to je konec našeho příběhu.
Poděkování patří všem, kteří se bitvy o Mníšek
zúčastnili. Skvělému publiku – více než tisícovce
diváků, pořadatelům, prodejcům ve stylových
stáncích. A zejména těm, kteří pro diváky doslova nasazovali krk, a těm, kteří akci podpořili.

PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮM
Starostovi Mníšku Petru Digrínovi, kastelánce zámku Mníšek Janě Digrínové, Lence Svobodové – reginleif festivitates

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A MECENÁŠŮM
Zámku Mníšek a městu Mníšek, Středočeskému
kraji, pekárně Jarolímek, cateringu U pečínky,
Petru Neubertovi za zvuk, Jestřábovi a Viole Theodoře Honické za audiovizuální efekty,
pivovaru Holba a Rodinnému pivovaru Zichovec, záchranné službě Trans Hospital Řevnice
za pohotovost, které naštěstí nebylo třeba

ÚČINKOVALI
Krvavý regiment z Plzně, Skupina historického
šermu Rytíři Gwydoonu, SHŠ Golem z Brniště, Divadlo scénického šermu Rebel z Prahy,
šermířská skupina Fuente Ovejuna z Prahy,
šermířská skupina Manus Regis z Prahy, SHŠ
Vae Victus z Teplic, Skupina historického šermu Alotrium, skupina Rotyka, skupina Taurus,
skupina Kordyka, hudební skupina Tempus,
Východočeská kumpanie, SHŠ Skeleton, Dělostřelectvo svobodných žoldnéřů, Dělostřelci
Černochov a nejvzdálenější účastník Stanley
Kadantu Siankumba ze Zambie, skupina Flamendři a Reginleif Festivitates, šermíři z Prahy…
Prostě ahoj a poděkování všem 150 účinkujícím. Hej då, tack, hallo, danken, salut, remercier, привет, спасибо, cześć, dziękuję!
www.prestige-media.cz | 2018
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Zveme
Vás
DO KRÁSNÉHO
PROSTŘEDÍ
VZDÁLENÉHO
JEN 15 KM
OD PRAHY
www.zamekberchtold.cz

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

lví krásy
PŘEHLÍDKA
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Značka Peugeot je jednou z nejstarších
automobilek na světě a na svoji
historii je patřičně hrdá. O to, aby toto
dědictví neupadlo v zapomnění, se
stará asociace L’Aventure Peugeot.

V

roce 1982 ji založil jeden z přímých potomků zakladatelů značky Pierre Peugeot.
Chtěl tímto krokem vytvořit příznivé podmínky pro kluby, které se věnovaly historii značky
Peugeot, a poskytovat jim odpovídající služby.
Jeho projekt se v průběhu desetiletí dynamicky rozvíjel nejen díky práci dobrovolníků, ale
rovněž s významnou podporou skupiny PSA.

Peugeot 402 Cabrio Darl’mat je jedním z 32 exemplářů, které ve světě existují.
Málokterý z nich je v tak dobrém stavu.

Asociace L,Aventure
Peugeot pořádá jednou
ročně mezinárodní sraz
historických vozů značky
Peugeot.
Jedná se o mimořádně prestižní a divácky atraktivní událost, na níž se sjedou majitelé exkluzivních veteránů z celého světa. V uplynulých
letech se tato akce konala například v holandském Oosterbeeku či francouzském Bordeaux.
Letos byla pro 26. ročník poprvé v historii
zvolena pořádající zemí Česká republika.
Přehlídka historické francouzské krásy byla
opravdu bohatá. Zahrnovala například exkluzivní
Peugeot 402 Cabrio Darl’mat z roku 1938 nebo
legendární Peugeot 205 T16 ze série vyrobené
v počtu 200 kusů jakožto homologační předvoj
k závodnímu Peugeotu 205 T16. Dále se objevilo
několik předválečných vozů včetně fascinujícího
Peugeotu 402. Hojně byly zastoupeny modely z padesátých a šedesátých let, jako například
Peugeot 403 a 404. Předvedly se v různých
karosářských variantách od tradičních sedanů,
přes elegantní kupé po atraktivní kabriolety.

Historické vozy vyžadují patřičnou péči. Na snímku pan Gothmann z Německa.

Zahajovacího galavečera se zúčastnil i člen zakladatelské rodiny Thierry Peugeot
(vpravo). Na snímku s ředitelem značky Peugeot v ČR Marco Venturinim.

Stejně různorodé jako paleta modelů bylo i zastoupení zemí, ze kterých se účastníci sjeli. Nejdále to měl reprezentant z Kostariky, který si svůj
Peugeot 403 Cabriolet nechal přepravit lodí. Celkem se akce zúčastnili majitelé veteránů z jedenácti zemí. Mezi nimi dominovala Francie s třiceti,
Belgie s jedenácti a Německo s devíti posádkami.
O největší překvapení srazu se ale postarali
čeští účastníci. Přivezli totiž nejstarší vozy ze
všech. Manželé Kubovi přijeli s automobilem
Peugeot Type 172M z roku 1928, následoval
jen o rok mladší Peugeot 201, jehož majitelem je Miroslav Záruba. Rok 1929 má ve svém
rodném listu i Peugeot 201 v užitkové verzi,

Vendula Brunclíková s vozem Peugeot 201 Commercial byla ozdobou celé akce.

www.prestige-media.cz | 2018
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který představila paní Brunclíková, stejně jako
motocykl Peugeot P105 pana Eduarda Kohouta. Tento jediný dvoukolový stroj, který
se srazu zúčastnil, mimochodem vyhrál také
soutěž elegance neboli Concours d’Elegance.

Letošní ročník srazu
pořadatelé v České
republice zvládli
na výbornou.
Užili si ho jak diváci, tak účastníci, například Xavier Créspin, ředitel francouzského muzea
L’Aventure Peugeot a jeden z účastníků srazu,
který akci zhodnotil následovně: „Každý rok nabízí asociace L’Aventure Peugeot svým příznivcům pro jejich mezinárodní setkání novou destinaci. Poprvé od prvního srazu v roce 1988 se
Česká republika stala hostitelskou zemí. Všech
84 účastníků z 11 zemí se shodlo na tom, že se
jim pobyt zde tak líbil, že by se sem s radostí
vrátili. Nejprve byli okouzleni Prahou, jedním
z nejkrásnějších měst v Evropě, pak si účastníci užívali jízdu krásnou krajinou po malých
silnicích, které je dovedly na Zbiroh a do Plzně.
Pochvalovali si také skvělou organizaci a hlavně vřelé přijetí, kterého se jim dostalo.“

Expozice na pražském Dvořákově nábřeží přilákala davy obdivovatelů
klasické automobilové krásy.

Spanilá jízda veteránů končila na nádvoří plzeňského pivovaru.

Na setkání dorazilo 84 vozů z 11 zemí.

Motocykl Peugeot P105 Eduarda Kohouta si získal porotu
v soutěži elegance.

Porota soutěže elegance posuzovala vůz i posádku podle mnoha různých kritérií.

www.prestige-media.cz | 2018
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G

RAN
VETERAN

Poslední dubnovou sobotu 28. 4. 2018 se soustředila pozornost českých milovníků automobilových
veteránů do Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Federace klubů historických vozidel
– zdaleka největší veteránské sdružení v České republice – zde pořádala dosud největší podnik
svého druhu, akci Grand Veteran, kterou zároveň oficiálně zahájila veteránskou sezonu.

Grand
VETERAN

G

rand Veteran představuje
dosud nejširší pojetí veteránských aktivit a jejich
představení široké veřejnosti. O to
šlo vlastně organizátorům především – představit zástupce největších sdružení českého veteránismu.
Zastřešují celkem na 170 klubů,
které mají přes 9000 členů. Takto
se sdružení sešla vůbec poprvé.
Během téměř rok trvajících příprav
se však ukázalo, že půjde o akci,
která má další hlubší význam. Jednak ukázat veteránismus v pokud
možno celé šíři aktivit, a to nikoliv
jen účastníkům mezi sebou, ale
především veřejnosti a také dotyčným veřejným institucím. Zvláštní
důraz pak organizátoři kladli na to,
jak prostřednictvím péče o historická vozidla nabídnout zajímavou

možnost pro inspiraci a výchovu dětí a mládeže k rukodělným
dovednostem, s cílem získávat
další budoucí zájemce o tuto
oblast, která postupně přestává
být pouhým koníčkem a stává
se společenským fenoménem.

Proto byly
k vidění na louce
před kostelem
sv. Václava
stoly se svěráky
a za nimi pilně
pracující děti
s nářadím.

Autor a foto: Grand Veteran

Připravena byla tři stanoviště
s ukázkami základních dílenských
a rukodělných činností. Pro nejmenší bylo připraveno malování
a úprava vlastního dřevěného autíčka. Dále si děti mohly vyzkoušet
základní dovednosti, jako zatloukání hřebíků, upevnění materiálu
do svěráku, řezání pilkou, broušení
nebo povrchovou úpravu. Pro ty
starší pak byla k dispozici možnost
vůbec prvního samostatného vrtání,
tváření kovu za studena nebo příprava části karoserie pod lak a další.
Projekt také reflektoval etapy
v české a československé historii prostřednictvím historických
vozidel a audiovizuální techniky.
K vidění byla inscenovaná ukázka bojové scény z první světowww.prestige-media.cz | 2018

13

Prestige Life Style
vé války z východní fronty, kde
na obou stranách fronty bojují
čeští vojáci. Scéna byla zakončena komentovanou ukázkou
vozu Praga Grand – s příjezdem
herce představujícího prezidenta
T. G. Masaryka. Součástí hraných
scén a za pomoci audiovizuální
techniky se dále podařilo ukázat
velmi poutavou a neobvyklou
formou dvě klíčová, v letošním
roce výroční, období československých a českých dějin. Prvním
bylo 100 let od vzniku Československa a druhým výročím 50
let od pražského jara a okupace
vojsky Varšavské smlouvy až
do odchodu sovětských vojsk
v roce 1991. Představení bylo provedeno hranou formou, se zhruba dvaceti ochotnickými herci,
vojenskou technikou, historickými
osobními vozidly, vozidly tehdejší
Veřejné bezpečnosti a historickými sanitkami. K vidění byly mimo
jiné příjezdy a odjezdy reálné
okupační kolony, střet s demonstranty a kontakt s československými vojenskými jednotkami.
Na jednom místě se mezi 150
exponáty podařilo představit takové rarity, jako je například první
ze dvou automobilů v historii
Benz Patent-Motorwagen z roku
1886, zajímavý traktor Farmall
nebo kolopásové vozidlo německého Wehrmachtu Kettenkrad. Zvláštní pozornost pak
přitáhly motocykly Hradní stráže
Pavla Krotila. Pro ty mladší byla
zajímavá už i auta z 60. až 80.
let z Retroautomuzea ve Strnadicích, která se ještě před několika málo desetiletími proháněla
po našich silnicích. Mezi další
skvosty patří například automobil Praga Grand, v americkém
Pebble Beach vítězná první aerodynamická Tatra 77, neobvyklý
vůz Wikov 35 „Kapka“ z prostějovské Veteran Areny, sportovní
Wikov, 8/27 a Bugatti 37 ze seriálu První republika, skupina historických sanitek nebo majestátní
kompresorový Mercedes-Benz
500 K kabrio C, vozidlo BMW
735 iL z kolony Václava Havla,
služební vůz Mercedes-Benz 220
Sb Alexandra Dubčeka z československé ambasády v turecké
14

2018 | www.prestige-media.cz

Ankaře, Cadillac z roku 1916
a řada dalších nesmírně zajímavých vozů s vlastními příběhy.
Akce byla využita také jako
jedna z forem dopravní výchovy nejmenší generace.
Ve spolupráci s Městskou policií a BESIP bylo k dispozici dopravní hřiště pro děti.
Průběh akce vysílal živě Český
rozhlas Radiožurnál ze svého
stříbrného R-Streamu s naší přední
moderátorkou Lucií Výbornou.
Probíhaly tak i živé rozhovory
se zajímavými osobnostmi, jako
například s hercem Petrem Nárožným, profesorem Pafkem,
režisérem seriálu Sanitka Jiřím
Adamcem nebo řidičem sanitky
za srpnových dnů 1968 v Praze
Stanislavem Hervertem, o jejich
vztahu k veteránům. Akci společně s Lucií Výbornou zároveň
moderoval legendární sportovní komentátor Petr Vichnar.
Šlo o krásnou a zajímavou víkendovou zábavu pro celou rodinu,
v neobvyklém prostředí nemocničního areálu a zdravotnické
instituce, která podobné aktivity
v rámci procesu odstraňování
zbytečného odstupu a předsudků
vítá. Dubnový termín pak vybídl
veteránskou obec pojmout akci
jako oficiální zahájení veteránské sezony. S posvěcením vozů
a předáním ochranného symbolu
„České srdce“ sezonu oficiálně
zahájil kněz Oldřich Chocholáč z mikulovské farnosti, kaplan
Českého olympijského týmu.
Tisíce diváků, a mezi nimi mnoho
dětí, si tento den opravdu užily.
Organizátoři už připravují příští
ročník Grand Veteran, který se
bude konat 27. dubna 2019 opět
v Praze 8 v areálu Psychiatrické
nemocnici v Bohnicích. Divákům
přinese ještě více zábavy, zajímavostí a poučení. Čas od času
můžete zhlédnout na ČT2 stejnojmenný dokument z akce
nebo můžete zavítat na stránky
projektu www.grandveteran.cz.
Srdečně vás v dubnu 2019 zveme na příští ročník Grand Veteran, který bude stát za to.

Traktor Farmall F-20 z roku 1938 předváděl
s Lukášem Kulhánkem neuvěřitelné kousky.

Budoucí veteránista? Takto se činili ti
nejmladší v tvůrčích dílnách Grand Veteran.

Šalounova soška Genia vítězství umístěná
na chladiči vozu Praga Alfa. Tento maskot
vydržel na pragovkách až do počátku 30.

Motocykly Hradní stráže Pavla Krotila.
Uprostřed legendární Jawa 350 „Nanuk“,
v pozadí BMW 735 iL z kolony Václava Havla.

Bugatti 35 manželů Profeldových bylo
jednou z ozdob Grand Veteran 2018.
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Také závodní vozy si mohli tihle malí caparti
pěkně zblízka prohlédnout – Chevron B2123 Jaroslava Práška.

Stylizovaný prezident T.G. Masaryk přijímá hlášení od vojáků, účastníků I. světové války, která
předznamenala vznik Československa před 100 lety.

Anglickou klasiku reprezentovaly krásné
vozy Rolls-Royce, Jaguar i Bentley.

Aero 500/662, zvané „Cililink-ratata“ kvůli
zvonivému zvuku při startování.

Arch. Pavel Kasík představil jedinečnou Tatru
77 z roku 1934, vítěze své třídy na Course
d´Elegance v americkém Pebble Beach.

Wikov 35, z roku 1931, zvaný „Kapka“ byl
přivezen z Veteran Arény Olomouc.

Jedna z hvězd letošního Grand Veteran, majestátný Mercedes-Benz 500 K kabriolet C
disponuje Rootsovým kompresorem.
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Přátelské

SETKÁNÍ
V TORONTU

Defilé vlajek zúčastněných států.

Autor: Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City, foto: archiv autora textu

Každý rok na začátku června
pořádá společenství ROTARY
INTERNATIONAL
pětidenní světový kongres.
Pokaždé bývá na jiném místě.

L

etos se hostitelským městem
stalo kanadské Toronto a jeho
hokejová aréna Air Canada
Centre s přilehlým kongresovým areálem Metro. Sjeli se sem
členové Rotary klubů a Rotaract
klubů, absolventi nejrůznějších
projektů Rotary a přátelé a příznivci tohoto společenství z celého světa. Účastníků bylo 24 tisíc
a mezi nimi, jako kapka v moři,
osm rotariánů z Čech a Slovenska.
Dlužno připomenout, že letošní
Světový kongres RI nebyl první,
který se v Torontu kdy uskutečnil. Předcházely mu kongresy
v roce 1924, 1942, 1964 a 1983.
Připočítáme-li k tomu, že první
Rotary klub v Torontu byl založen už v roce 1913 a zdejší kluby
mají v současnosti celkem pět
set členů, pak můžeme s trochou nadsázky říci, že Rotary
je v Torontu tak trochu doma.
Světový kongres je pokaždé pestrý,
a to jak barvou pleti účastníků a jejich letního oblečení, tak nabídkou
programu a doprovodných aktivit.
Dokazuje, že rotariáni dokážou
být nejen seriózními odborníky
ve svých profesích a zodpovědnými členy svých rodin a filantropy, ale i zábavnými společníky.

Nedělní dvouhodinové zahájení
kongresu, při němž se střídají
proslovy zajímavých osobností s vystoupením špičkových
umělců, je událostí nejen pro
účastníky, ale i pro obyvatele
města. Obzvlášť když kongres
z kapacitních důvodů probíhá střídavě ve dvou objektech
a účastníci zaplaví ulice městského centra, k této události
i patřičně vyzdobené. Vrcholným
momentem zahajovacího ceremoniálu bylo předem neohlášené vystoupení princezny Anny,
jediné dcery královny Alžběty II.
Hlavní částí konference jsou vždy
dopolední plenární zasedání,
při nichž se střídají významné,
celosvětově známé osobnosti
s těmi, kteří byli účastníky některých programů nebo projektů
Rotary, či s Rotary přišli jiným
způsobem do kontaktu, a mohou
hovořit o svých vlastních zkušenostech. Letos jich bylo celkem
čtrnáct. Jmenujme alespoň ty
nám nejznámější, paní Lauru Bushovou, první dámu USA
v letech 2001–2009 a kanadského premiéra Justina Trudeaua.
Do jisté míry samostatnou
a možná tou nejzajímavější částí
kongresu je vždy takzvaná Hala
přátelství (House of Friendship),
která je otevřená každý den
od rána do večera. Možná vám to
bude připadat jako příliš vznosný název pro běžnou výstavní
halu se standardními výstavními
stánky. Letos jich bylo 324. Ten

Za rok bude hostitelským městem
Hamburk.

Ke kongresu patří i umělecké zážitky.

Aktuální selfíčka posílal domů každý.

V klubech se sdružují i přátelé whiskey.

www.prestige-media.cz | 2018
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název ale dobře vystihuje atmosféru tohoto prostoru. Právě
tady se představují nejzajímavější
projekty, nabízí se různé formy
spolupráce, navazují kontakty.
Například v jednom ze stánků
představoval RC Prague International celosvětový projekt „Bezpečná voda pro všechny děti“.
Ten před několika lety odstartoval
australský Rotary Club of Endeavor Hills a dnes má zastoupení na všech kontinentech.
Oproti dřívějším kongresům
z Haly přátelství zmizel stánek
s tištěnými publikacemi, který
nahradil mnohem větší prostor,
v němž probíhaly přednášky
o tom, jak používat sociální sítě
a jiné elektronické komunikační
nástroje. V této „poradně“ jste se
mohli například naučit využívat
webové rozhraní my.rotary.org
nebo používat různé aplikace
v chytrých telefonech. Mile také
překvapilo, že i když kongres
věnoval velký prostor rozvoji
Rotary v informační společnosti a potřebám nových generací,
nezapomíná se tu ani na tradice.

Dokonce tři
samostatné
workshopy
byly věnovány
různým tématům
týkajícím se
historie Rotary.
Nebylo proto divu, že zde
vzbudila pozornost i naše prezentace příběhu jednoho z prvorepublikových guvernérů,
Františka Krále z Brna, který je
zpracován ve formě komiksu.
Také samotné Toronto nabídlo svým návštěvníkům pestrou
paletu kulturních a společenských zážitků. Pozdě odpoledne a večer byl čas na návštěvy
galerií, muzeí i na koncerty všech
žánrů. A tak neuvěřitelná koncentrace zážitků doznívá u každého z účastníků ještě i několik
týdnů po návratu domů.

Poradna pro využití chytrých telefonů.

Virtuální svět patří i starší generaci.

Přijeli i absolventi programů Rotary.

Rotariáni dorazili nejen letadlem.

Účastníci z pražských Rotary klubů.

Kongres je vskutku multikulturní.

Relax během kongresového maratonu.

Oblíbenou aktivitou je jachting.

I my podporujeme projekt „čistá voda“.

K přátelství patří i uvolněná atmosféra.

www.prestige-media.cz | 2018
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ČESKÝ PEN KLUB BYL HOSTEM FESTIVALU

Sharjah Heritage Days
Autor: Dana Mojžíšová

ček, který byl hostem Dnů v Sharjahu
už v roce 2017 a ještě v témže roce
zorganizoval návštěvu arabských
kolegů v Praze. „V Sharjahu mají slabost pro knihy a vše tištěné, takže
pro PEN klub bylo skvělou příležitostí představit letos v dubnu také
tvorbu našich členů výstavou knih
a sborníkem s názvem Společně
– Together v angličtině a v arabštině, Knihovna Václava Havla
na výstavu poskytla knihy našeho
bývalého prezidenta a čestného
člena PEN klubu, jež vyšly v arabštině,“ uvedl předseda Dědeček.

Jiří Dědeček provází vládce Sharjahu, ředitele Sharjah Institut of Heritage
a další hosty českou expozicí.

Statut kulturního centra
arabského světa nedostala
Sharjah od UNESCO
náhodou. Hlavní
město stejnojmenného
arabského emirátu,
nejkonzervativnějšího
ze všech sedmi emirátů,
pečuje o unikátní historické
památky a kulturní odkaz
své země opravdu vzorně.

T

ěžko hledat ve světě takový
kontrast jako v tomto emirátu,
který jako jediný leží na pobřeží Perského a zároveň i Ománského zálivu. Noblesní architektura
a přepych na straně jedné, tradiční
způsob života na straně druhé.
Stejně jako sousední Dubaj, od níž
Sharjah dělí pouhý most, vyrostlo
nádherné město uprostřed pouště a díky velkorysosti zdejších
šejků i architektů nabízí nebývalou urbanistickou podívanou.
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Sharjah je jednak kulturním centrem se spoustou muzeí a galerií,
v nichž jsou uložena díla umělců z celého světa, je zde mnoho
univerzit, památek i archeologických nalezišť, která dokazují čilý
obchodní ruch na tomto území
už ve 3. století n. l. Mezi moderní zástavbou hlavního města sídlí
ve zbudovaných replikách zdí a budov výstaviště, kde se každoročně
koná festival Sharjah Heritage Days
(Dny národního dědictví Sharjah),
třítýdenní přehlídka arabské kultury. „Chceme udržet náš národní
odkaz, předat jej mladé generaci
a také představovat světu,“ uvedl
při setkání s novináři Abdulaziz
Al Musallam, ředitel Sharjah Institutu of Heritage, v jehož péči
se uskutečňuje renovace řady
památek a který festival pořádá.
Každý rok se na Dnech národního
dědictví v Sharjahu představuje
jedna nearabská země. „Arabové se
zajímají o vztahy s kulturní Evropou,
takže možnosti nabídnuté spolupráce jsem viděl reálně,“ říká předseda Českého PEN klubu Jiří Děde-

Festival nabídl pohostinství asi třiceti českým umělcům, kteří přivezli
do emirátu českou literaturu, hudbu,
výtvarné umění, loutkové divadlo,
pěvecký i taneční soubor a ukázky
tradičních řemesel. Nejpočetnějším
uměleckým souborem české kulturní
prezentace bylo plzeňské Divadlo
Alfa, které zde sehrálo představení Tři
mušketýři a také premiérovou koláž
českého lidového loutkářství s názvem Alfa letem světem. V několika
vystoupeních se představilo také hudební těleso klasické hudby a tance
Victoria Ensemble. Po celou dobu
výstavy měli návštěvníci možnost
ochutnat i tradiční českou kuchyni.
Jeho Excelence šejk Dr. Sultan
bin Muhammad Al Qasimi, nejvyšší člen Rady a vládce Sharjahu,
slavnostně otevřel Dny dědictví
v neděli 8. dubna. Společně s Abdulazizem Al Musallamem, ředitelem Sharjah Institut of Heritage
a v doprovodu Jiřího Dědečka,
Rachida Khalila a senátora Parlamentu České republiky Petra
Šilara si prohlédl expozici v českém
pavilonu a zhlédl ukázku divadelního představení. Třítýdenní kulturní
akci, kde více než třicet arabských
zemí představuje své kulturní
tradice i současné umění, každoročně navštíví kolem 300 tisíc lidí.

Prestige Life Style

PEN KLUB POŘÁDÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
K 80. VÝROČÍ SVĚTOVÉHO KONGRESU V PRAZE

Dějinné paralely 1938-2018
V
Autor: Dana Mojžíšová

e dnech 8. a 9. října
2018 v Obecním
domě, Grégrův sál.
V říjnu roku 2018 si připomínáme
sté výročí rozpadu rakousko-uherské monarchie a vznik Československé republiky. České centrum
PEN klubu se ustavilo několik let
poté. Po hospodářské krizi ve třicátých letech narůstala v Evropě
společenská krize. V roce 1938 se
v Praze konal významný kongres
Mezinárodního PEN klubu, který
měl výrazně protifašistický charakter a symbolicky se odehrával
v zemi, jež byla jako první ohrožena
nacistickým Německem. Účastníci konference Dějinné paralely
1938–2018 se budou zamýšlet
nad tím, v čem lze dnešní evropskou krizi srovnávat s třicátými
léty v Evropě, a hledat poučení.
„Literatura jako kdyby přestávala
plnit mimořádně důležité poslání
být významově a hodnotově integrujícím činitelem v Evropě, i společenské úkoly, jaké plnila například
v době mezi válkami. Díly autorů
jako Karel Čapek, Vladislav Vančura, Thomas Mann, Lion Feuchtwanger, Albert Camus, Jean-Paul
Sartre, jakož i osobností evropské
avantgardy, stávala se výrazem
demokratického a protifašistického
postoje, který měl široký čtenářský
a společenský dosah. Druhá světová válka toto celoevropské pojetí
kulturnosti narušila,“ říká literární
historik a kritik Vladimír Karfík, který
konferenci připravuje. „Po roce
1945 nestačila být celistvost evropské kultury obnovena, Evropa byla
politicky rozdělena, východoevropské země a jejich kultura podléhaly
direktivnímu řízení. Do jisté míry
však stále působila díla Güntera Grasse, Heinricha Bölla, Maxe
Frische, Grahama Greena, George
Orwella až k Milanu Kunderovi,
Umbertu Ecovi a dalším,“ dodává.

Dnes jsme v poněkud jiné, avšak
podobně závažné situaci, znovu
usilujeme o celoevropský literární
kontext, jehož tradice, silná zejména v meziválečných letech, nabývá v soudobých společenských
poměrech na důležitosti a aktuálnosti. Proklamované oceňování
významu literatury bude jenom
formální, pokud literatura a spisovatel nebudou chápáni jako konstitutivní činitel kultury a společnosti
s širokou čtenářskou recepcí.
Dalším tématem konference
bude problematika institucionální
podpory naší literatury, zejména
ze strany státu; v zemích, jako
je Finsko, Francie či Německo,
a v řadě dalších je taková podpora
daleko výraznější. Chtěli bychom
se dostat na úroveň jiných evropských států, které si uvědomují,
že literatura je nezanedbatelným
kulturním kapitálem. Čím později
se to stane, tím více se prohloubí
zaostávání. Pokud má naše slovesnost vstoupit do širšího kontextu
sjednocující se Evropy a naopak,
pokud tento evropský kontext
má proniknout i do našich kulturních souvislostí, je vědomí o významu a smyslu literatury stejně
zásadní jako sama její tvorba.

„V roce 2015 oslavil Český PEN klub
90 let od svého vzniku. Nejen jeho
historie, ale i současnost, zvláště
období po listopadu 1989, kdy klub
plně obnovil svou činnost, je velmi
bohatá. Pro pochopení souvislostí
a srovnání je však třeba vrátit se
do minulosti, shrnout zkušenosti,
které vedly k založení mezinárodní organizace P.E.N. a její československé pobočky ve 20. letech
minulého století,“ říká současný
předseda Českého PEN klubu Jiří
Dědeček. Vyvrcholením prvního
období svobodné činnosti byl 16.
mezinárodní kongres PEN klubů

v Praze v roce 1938. Konference se
mimo jiné bude věnovat i tomu, jak
se vedení spisovatelské organizace
a její členové vyrovnávali s vnějšími
okolnostmi, tj. dvěma okupacemi
a dvěma politickými převraty, jimiž
naše republika od roku 1938 prošla,
z jakého popudu došlo k obnovení činnosti „spícího centra“ v roce
1989 a které osobnosti české
kultury se v této věci angažovaly.

České centrum Mezinárodního
PEN klubu sehrálo a stále hraje významnou roli v pražském, českém
i mezinárodním literárním a kulturním kontextu. Jsme přesvědčeni,
že jeho význam je závislý na kvalitě
a věhlasu tvorby jeho jednotlivých
členů. Tak tomu bylo v době předválečné, tak tomu je i nyní. Mezi
přednášejícími budou spisovatelé,
literární historici, politologové
i filozofové, členové národních
center PEN klubu z evropských
zemí, představitelé kulturní sféry,
politici. Pozvání přijali Jiří Brabec,
Karel Hvížďala, Igor Lukeš, Václav
Jamek, Markéta Hejkalová, Jaroslav Šonka, Petr Pithart, Josef
Jařab, Luboš Dobrovský, Petr
Fischer, Tomáš Laně, György Varga, Radkin Honzák, Kristina Váňová, Jiří Hanák,
Jaroslav Šedivý
a mnoho dalších.
Jednacími dny
konference jsou
pondělí 8. 10.
od 10:00 do 17:30
a úterý 9. 10.
2018 od 10:00
do 13:00. Mezinárodní konference
Dějinné paralely
1938–2018 se
koná pod záštitou primátorky
Prahy Adriany
Krnáčové.
www.prestige-media.cz | 2018
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pólo turnaje

PRAGUE COUNTRY & POLO CLUB A TŘI PRESTIŽNÍ

Foto: Jan Altner

Vendula Pizingerová, zakladatelka
Kapky naděje, a osobně převzala
šek přímo po skončení turnaje.
Do souboje o prestižní pohár se
pustily čtyři týmy s handicapem
+2. Hráči, mezi nimiž jsou jak
nadšení amatéři, tak i profesionálové, pocházejí nejen z Evropy, ale i jiných zemí světa.

TÝMY
Tým e-Jet bílá trika
1 Edgar Schumacher
-1 D kapitán
2 Ken Kawamoto -1 JPN
3 Joe Reinhardt 0 D
4 Franko Rodriges +2 ARG
Extra player Ruina
Kawamoto -1 JPN
Tým Prim Mandarin Oriental,
Manufaktura Prim zelená trika
1 Jean Jaques Iweins -2 Belg
2 Dr Jochen Stratmann 0 D
3 Dr Eva Marquard 0 D kapitán
4 Alberto Bargas +2 ARG

Diplomats Polo Cup 2018
Vítězný tým E-jet proti týmu Thun/Darboven

DIPLOMATS POLO CUP
Počtvrté hostil Prague Country & Polo klub prestižní Diplomats Polo Cup. Tentokrát 16.
až 18. června. Nad letošním
ročníkem převzalo záštitu Velvyslanectví Brazilské federativní
republiky. Osobně byl přítomen
pan velvyslanec Márcio Florêncio Nunes Cambraia a vhodil míč do prvního utkání.
Turnaj podpořil nadaci Kapka
naděje, dobročinnou organizaci podporující děti s nádorovým
onemocněním a jejich rodiny.
Od roku 2000 pomáhá Nadační
fond Kapka naděje zachraňovat
dětské pacienty s hematopoézou, rakovinou a ty, jejichž léčba
vyžaduje transplantaci kostní
dřeně. Cílem je zlepšit zařízení českých nemocnic, přispět
ke zlepšení psychologické pohody dětí a jejich rodičů, ale
i k podpoře vědeckých projektů.
Pomáhají ve více než 40 nemocnicích po celé České republice.

Již více než osmnáct let nadace Kapka naděje financuje přes
500 zdravotnických prostředků,
realizuje na 200 projektů psychosociální péče a podporuje
3 vědecké výzkumy v oblasti hematologie a onkologie.

Celkově nadace
pomohla více
než 180 miliony
korun.
Hlavní sponzor celého turnaje byl
e-Jet, zprostředkovatel charterových letů s více než desetiletou
zkušeností s poskytováním VIP letů
v soukromých letadlech a vrtulnících. Společnost e-Jet vyvíjí celosvětovou síť provozovatelů letadel.
Společnost e-Jet měla v prodeji
lístky do tomboly, kde byl hlavní
cenou zpáteční let soukromým
letadlem z Prahy do Vídně. Výtěžek celé tomboly 30 000Kč
získala pro svoji nadaci paní

Tým Alira LZ/ Letenský
zámeček černá trika
1 Valerie Zoske/
Mona Scharf -1D
2 Helle Ruggaard -2 DNK
3 Solveig Zoske -1 D kapitán
4 Comanche Gallardo +2 ARG
Tým Thun/Darboven
červená trika
1 Max Kexel -2 D kapitán
2 Thomas Liebke
3 Svenja Hölty
4 Jesus Bordoni +2 ARG

Kromě sledování rychlých hráčů
na ještě rychlejších koních měli
diváci možnost svézt se na historické čezetě, která je známá již
od roku 1957. Divákům se jízdy
okolo hřiště moc líbily. Také se
mohli zaposlouchat do brazilských
melodií, které naživo zpíval Santiago Ferreira, žijící a spolupracující
s Yvonne Sanchezovou v Praze.
Divákům na turnaj přišla zazpívat
i žena s dokonalým, plným hlasem,
www.prestige-media.cz | 2018
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Juwana Jenkins, která diváky pozvala na další
charitativní turnaj tohoto léta Prague Ladies Cup.
Na turnaji se tradičně hraje o trofej, kterou
přímo pro hráče vyrábí Thun podle originálního návrhu argentinské malířky Pauly Guiñazú.
Hráči měli možnost soutěžit mezi sebou
tři dny. Turnaj začal již v pátek. Velké nedělní finále přineslo štěstí hráčům týmu
e-Jet a ti vyhráli hodnotné hodinky řady
Diplomat společnosti Manufaktura Prim.
Trička nového designu přivezl pro hráče
Frank Singer ze společnosti Cosmo polo.
Všechny týmy při závěrečném ceremoniálu.

INTERNATIONAL POLO TOUR
CHAMPAGNE AROUND THE WORLD 2018
Tak zní oficiální název mezinárodního pólo
turnaje, který se koná v různých místech světa.
Tentokrát úplně poprvé zavítal i do Prahy,
a to přímo do Prague Country & Polo klubu
27. až 29. července 2018.
Organizátor Alfredo Goti a Hernand Agote jsou velmi dobří hráči póla pocházející ze slavných pólo rodin z Argentiny.

Šárka Gill, Prague Country & Polo Club s Petrem Fejkem a jeho ženou.

Organizují několik turnajů v Argentině, poté
cestují do USA do San Francisca nebo do Londýna, kde hráli letos s princem Williamem,
poté jeli do Říma, Vídně a Prahy a do Tangeru v Maroku do klubu Patrika Hermese.

Příští rok je
v plánu místo Vídně
Amsterdam.

Ladies Polo Cup 2018 a trofeje sklárny Rückl.

Skupina hráčů pochází převážně z Argentiny,
z Ruska a Ameriky a je doplněna místními hráči.
Velmi sportovní rodinná atmosféra turnaje
napomáhá odehrání dobrého póla a spojování lidí z různých míst. Je to tedy nejen sportovní, ale i společenská událost.

LADIES POLO CUP 2018
Další poprvé v tomto roce. Charitativní pólo
turnaj, na podporu nadace Mamma Help,
který se konal 24. až 26. srpna 2018.
MOTTO nadace
Kdyby byl život jako tanec,
protančila bych celou noc.
Kdyby byl tanec jako život,
nenaučila bych se tančit.

CÍL
Solveig Zoske, zakladatelka Prague Country & Polo Clubu, Šárka Gill
a brazilský velvyslanec Márcio Florêncio Nunes Cambraia.
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•

zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen
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•
•

prosadit zlepšení následné
péče o onkologicky nemocné
přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu

SMYSLEM A CÍLEM MAMMA
HELP CENTER
je pomoci každému, kdo nás
o pomoc v souvislosti s nádorovým
onemocněním prsu požádá, bez
ohledu na to, zda se v budoucnu
ke sdružení aktivně připojí či nikoli.

byla členkou vítězného týmu
U.S. Open Polo Championship
a první ženou, která tohoto titulu
dosáhla. Sedmkrát získala titul nejlepší ženské hráčky póla
na světě a podporovala tento
sport po celou svoji sportovní
kariéru. Zemřela loni na komplikace s rakovinou prsu před
svými padesátými narozeninami.

Turnaj přišla
podpořit
Juwana Jenkins,
zpěvačka
a skladatelka
původem
z Filadelfie,
žijící v Praze.

Turnaj se hraje na počest předčasně zesnulé hráčky Sunny Haleové a výtěžek jde na podporu žen
s rakovinou prsu. Tento prestižní
pólo turnaj byl první svého druhu
ve východní Evropě a předvedl
řadu talentovaných hráček póla.

KDO BYLA SUNNY HALEOVÁ?
Sunny Haleová byla profesionální hráčka póla a jedna z mála
žen hrající převážně v mužských týmech. V roce 2000

Tým KARLIN PORT
Karlin Port je soukromá investiční
společnost, zabývající se nemovitostmi a poradenskou činností

Tým Mandarin Oriental
Mandarin Oriental je hotel v samém srdci Prahy, který poskytl zázemí hráčkám na setkání
po celodenním sportování.
Tým Rückl – vítězný tým
Rodinná sklárna Rückl je synonymem prvotřídního broušeného
křišťálu od roku 1846. Tradice tavení
skla a prověřené sklářské postupy se
však v rodině předávají z generace
na generaci již tři sta let. První předváděcí místnost je ve sklárně Nižbor.
Sklárna vyrobila přímo pro tento charitativní turnaj skleněného
koně pro každou hráčku a úžasný
pohár pro vítězky. Ty také vyhrály putovní pohár Sunny Hale.
Bylo to skvělé, horké, náročné,
veselé, přátelské léto plné zážitků a my v Prague Country &
Polo klubu už se těšíme na další
pólo sezonu 2019 a naši pólo
poníci na důkladný odpočinek,
i když klubová utkání a tréninky
jsou stále v plném proudu.

GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Lomnického 1705/9
140 00 Praha 4
E-mail:info@greco.cz
www.greco-jlt.com

Pojištění koní HORSE STAR
www.horsestar.cz
Pojištění je určeno majitelům a chovatelům koní, kteří mají zájem o kompenzaci nákladů spojených
s léčbou koně, případně o kompenzaci ztrát vzniklých v důsledku uhynutí či trvalé invalidity způsobené
úrazem nebo nemocí koně, a nebo mají zájem o kompenzaci škod způsobených koněm třetím osobám.
Co může být pojištěno?
Pojištění si klient nastaví dle vlastních potřeb. Jsou k dispozici následující segmenty, které klient postupně
skládá až do komplexního pojištění:
léčba koně * operace koliky * úhyn nebo utracení * trvalá invalidita * neplodnost klisny * odpovědnost
Kontakt:
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Resslova 956/13, 501 01 Hradec Králové
Tel: +420 601 086 744
E-mail:horsestar@greco.cz
www.horsestar.cz

Hotel je umístěn v širším centru Prahy –
Holešovicích, jen pár metrů od stanice metra
Nádraží Holešovice. Tramvaje i metro Vás odvezou
během několika málo minut do historického centra.
Asi 3 minuty chůze je to k vlakovému nádraží
Holešovice.
Praha je krásné místo, které by měl navštívit
každý správný cestovatel.
Využijte při svém pobytu v Praze některou z našich
speciálních nabídek a dopřejte si zvýhodněné
ubytování při svém objevování kouzla Prahy.
Více na www.absolutumhotel.cz

Absolutum Boutique Hotel
JABLONSKÉHO 4,
170 00 PRAHA 7
CZECH REPUBLIC

P: +420 222 541 406
F: +420 222 541 407
E: booking@absolutumhotel.cz

www.absolutumhotel.cz
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Letecké soutěže
V AEROKLUBU
ZBRASLAVICE
Autor: Jan Hýla, foto: Rudolf Jung

Aeroklub Zbraslavice z.s.
je neziskovou organizací
– spolkem, jehož hlavním
posláním je vytvářet
podmínky pro sportovní
leteckou činnost svých členů.

S

polek patří nejen k nejstarším
leteckým spolkům v České
republice s více než osmdesátiletou tradicí, ale počtem svých
120 aktivních pilotů i k největším
aeroklubům v České republice.
Svou činností na poli sportovního, ale i soutěžního letectví
se řadí mezi nejúspěšnější aerokluby, a zvláště v posledních deseti letech se stává významným centrem především
bezmotorového létání.
Základem rozvoje každého zájmového spolku je mladá generace, proto řadu let provozujeme leteckou školu pro výchovu
mladých pilotů. V současné době
je naše letecká škola držitelem
výcvikových oprávnění nejvyšší
certifikace ATO a ročně prochází
výcvikem motorového a bezmotorového létání přes dvacet žáků.
Významná je rovněž skutečnost,
že náš aeroklub je vlastníkem
a provozovatelem veřejného
vnitrostátního letiště Zbraslavice.
Základem pro fungování každého
spolku je jeho financování. Le28
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tectví nepatří mezi masové sporty
a věkové limity pro začínající piloty omezují práci s mládeží ve věku
do patnácti let. To negativně
ovlivňuje finanční podporu ze
strany státu, která je v posledních
letech stále více zaměřena právě
na děti a mládež do patnácti let.
Hlavním zdrojem příjmů je vlastní letecká činnost členů včetně
členských příspěvků. Tak jako
většina spolků, má i Aeroklub
Zbraslavice vedlejší výdělečnou
činnost, zajišťující dofinancování
provozu. Podstatnou část příjmů
z vedlejší činnosti tvoří výnosy
z organizování leteckých soutěží.
Zkušenosti, obětavost a odbornost většiny našich členů nám
umožnily jako jedinému aeroklubu v České republice uspořádat
v minulých třech letech tři mistrovství světa v plachtění a akrobacii, o nichž se dočtete dále.
Závěrem představení našeho
spolku se sluší vyjádřit poděkování za podporu našich aktivit
především Středočeskému kraji, Řízení letového provozu ČR,
s.p., městům Kutná Hora a Čáslav a hlavně obci Zbraslavice.

MISTROVSTVÍ SVĚTA
V PLACHTĚNÍ ŽEN 2017
Mezinárodní federace leteckých
sportů FAI svěřila Aeroklubu
Zbraslavice pořádání devátého
mistrovství světa v bezmotorovém
létání žen, které se uskutečnilo
ve dnech 17. května až 4. června
2017. Jednalo se o akci nejvyšší

letecké kategorie s účastí 49 soutěžících ze 13 zemí, včetně pilotek
z Argentiny, USA a Austrálie.
Soutěžící musí uletět předepsanou trať s co nejvyšším rychlostním průměrem. Velmi nám
přálo počasí, které umožnilo
nejen dvanáct letových dnů, ale
i délky jednotlivých tratí ve stovkách kilometrů. Mistrovství světa
probíhalo ve třech výkonnostních
třídách CLUB, STANDARD a 18m
CLASS. Boj o stupně vítězů trval
do poslední disciplíny a v tvrdé
konkurenci především pilotek
z Německa a Francie zaznamenal úspěch i reprezentační tým
ČR, když se v nejprestižnější třídě
18m CLASS vicemistryní světa stala zbraslavická plachtařka
Alena Netušilová a třetí místo
ve třetí STANDARD patřilo české
reprezentantce Janě Vepřekové.
Sportovní část mistrovství světa
doprovázela i celá řada doplňkových akcí. Slavnostní zahájení
v historické části Kutné Hory
s varhanním koncertem zapůsobilo na účastníky, stejně tak
jako další program po celou
dobu konání akce. Když k tomu
přidáme obětavost a vstřícnost
organizátorů a přátelskou atmosféru, nebylo překvapením, že
mistrovství světa zhodnotili soutěžící jako nejlepší ročník v jeho
dosavadní osmnáctileté historii.

MISTROVSTVÍ SVĚTA
V AKROBACII NA KLUZÁCÍCH
2015 A 2018
Mistrovství světa v akrobacii
na kluzácích, pořádané Aeroklubem Zbraslavice ve dnech
5. až 15. srpna 2015, bylo pro
pořadatele prvním sportovním
leteckým podnikem této vrcholné kategorie. Účast 81 pilotů
ze 14 států světa byla mimořádná a svědčí o zájmu pilotů
účastnit se takových podniků
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v České republice s mimořádnou tradicí leteckého sportu.
V neobvyklém termínu po pouhých dvou letech byl Aeroklub
Zbraslavice požádán Mezinárodní federací leteckých sportů FAI o zajištění šampionátu
i v roce 2018. Soutěž proběhla
ve dnech 29. července až 11.
srpna 2018 se stejným počtem
zúčastněných zemí, ale s menším počtem 57 startujících.
Mistrovství světa v akrobacii
na kluzácích je organizováno
ve dvou výkonnostních třídách
– ADVANCED a UNLIMITED.

Soutěží se
v akrobatickém
boxu - krychli
o délce strany
1 km.
VSO_Rejstrík Sazby_210x148.pdf

1

06/09/2018

Základna boxu – spodní stěna –
se nachází ve výšce 200 metrů
nad záměrným bodem letiště.
Soutěž představuje velké zatížení
pro piloty vlečných letadel, kteří
musí kluzák soutěžícího pilota
vyvlekat do výšky 1250 metrů nad
box. Za obě soutěže v roce 2015
a 2018 bylo uskutečněno více než
1500 vzletů vlečných letadel.

Pilot po vlétnutí
do akrobatického
boxu předvádí
akrobatický
let, přičemž se
soutěží ve třech
disciplínách.
Soutěžní let trvá přibližně 3
minuty a představuje pro pilota
srovnatelnou zátěž jako motorová
akrobacie s kladným, či záporným
přetížením
několika G. Provedení
09:12

akrobatických prvků bodově hodnotí sbor mezinárodních rozhodčích na dohledových stanovištích.

Ani
v akrobatickém
soutěžním létání
se čeští piloti
neztratili.
V roce 2015 se stal český tým
mistry světa v kategorii UNLIMITED a obsadil 2. místo v kategorii ADVANCED, z jednotlivců
se stal Miroslav Černý mistrem
světa v kategorii ADVANCED.
Obdobně úspěšná byla česká
reprezentace i v letošním ročníku.
Český tým vyhrál týmovou soutěž
v kategorii ADVANCED a získal
třetí místo v kategorii UNLIMITED, z jednotlivců obsadil Tomáš
Bartoň druhé a Josef Rejent třetí
místo v kategorii ADVANCED.

14. ročník
Golfového turnaje
AMBASSADOR GOLDFINGERS CUP

H

Hotel Esplanade Spa & Golf Resort Karlovarská 438 Mariánské Lázně
www.esplanade-marienbad.cz

otel Esplanade Spa & Golf
Resort již počtrnácté pořádal
golfový turnaj AMBASSADOR
GOLDFINGERS CUP 2018 s bohatým
doprovodným programem a velkolepým slavnostním večerem v hotelu Esplanade Spa & Golf Resort.
32
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Luxusní hotel Esplanade Spa &
Golf Resort dne 26. srpna 2018
pořádal v RGCML 14. ročník
golfového turnaje ve spolupráci
s Goldfingers Prague, V.I.P. Club,
United cars&services s.r.o., Ohňostroje Minergis, AutTalk, Car-

Tec Group, letecká společnost
Travel Service, letecká společnost CONDOR, Rice Force, Golf
Channel, Lapos, TEKA, Remoska, GOLFpress.cz, Barbora Golf
Resort. Mediálním partnerem
byl časopis TRAVEL FEVER.

Prestige Life Style
VÍTĚZNÝ TÝM BRUTTO
Křížová Michaela, Bína Milan, Nechanický Oldřich
jun., Nechanický Rudolf

VÍTĚZNÉ TÝMY NETTO
1.

Dvořák Vlastimil, Kandráč Adam,
Strýček Petr, Vacikár Dominik
2. Benda Petr, Žižka Petr, Husák
Vladislav, Nedvěd Pavel
3. Hlaváček Jan, Hašek Ivan,
Drápela Tomáš, Marek Richard

MEZI HLAVNÍ CENY
PRO HRÁČE GOLFOVÉHO
TURNAJE PATŘÍ
HOLE IN ONE		
jamka č. 8
2018 Cadillac XT5
Platinum
NEAREST TO THE PIN
jamka č. 8
zapůjčení vozu od skupiny
CarTec Group, voucher od letecké
společnosti CONDOR		
NEAREST TO THE PIN
jamka č. 9
zapůjčení vozu od United
cars&services s.r.o.
		
HOLE IN ONE		
jamka č. 13
2018 Corvette C7 Grand
Sport, letenka od společnosti
TRAVEL SERVICE
NEAREST TO THE PIN
jamka č. 13
zapůjčení vozu od skupiny CarTec
Group, voucher od letecké
společnosti CONDOR		
		
LONGEST DRIVE
jamka č. 18
letenka od společnosti
TRAVEL SERVICE
Bohužel ani při letošním 14.
ročníku golfového turnaje HOLE IN ONE nepadl.
Řízenou vinnou degustaci na jamce
č. 11 zajišťovala firma Good Wine
Lover a JOHANN W – Zámecké
vinařství Třebívlice s.r.o. Povinný
LAST PUTT na jamce č. 1 zajišťoval bar Crazy Daisy a na jamce č. 4 firma Moët Hennessy.

Slavnostní vyhlášení výsledků a galavečer probíhaly v sále Kolonáda hotelu Esplanade Spa & Golf Resort. Šéfkuchař Jakub Uchytil pro tento večer
sestavil exkluzivní menu s ochutnávkou mezinárodních specialit. Gurmánské speciality z čerstvých hub byly doplněny také specialitami na grilu.
www.prestige-media.cz | 2018
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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
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MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

v golfu hendikepovaných
Autor: Zuzana Süsserová,
foto: Zdeněk Sluka

V

e dnech 1. až 2. září 2018 se
na golfovém hřišti v České
Lípě odehrál jeden ze dvou
letošních nejvýznamnějších domácích turnajů paragolfistů – Mezinárodní mistrovství České republiky
v golfu hendikepovaných. Na jeho
uspořádání se spolupodíleli Česká
golfová asociace hendikepovaných
(CZDGA) a Golf Resort Česká Lípa,
který je zároveň jedním ze spolupracujících resortů a partnerským
hřištěm paragolfové reprezentace.
CZDGA je spolek, jehož hlavním
cílem je umožnit co největšímu
počtu osob se zdravotním postižením přístup ke sportovní aktivitě – golfu, a v jejích řadách tak
potkáte hráče po amputaci horních
i dolních končetin, s ochrnutím
od narození či po úrazech, vozíčkáře, hráče se zrakovým nebo
sluchovým postižením, mozkovou
obrnou, roztroušenou sklerózou či
s neurologickým onemocněním,
které postihuje pohybový aparát.
Na startovní listině turnaje, jehož
výsledky se započítávají do Světového žebříčku R4GD (Ranking for
Golfers with Disability) i do Českého poháru CZDGA Golf Tour 2018,
se kromě téměř kompletní české
špičky objevili i reprezentanti z Nizozemí, Finska, Německa a Norska.
V obou soutěžních kolech, v souladu s projektem Golf bez bariér,
nastoupili na start po boku hendikepovaných jejich přátelé, partneři
a podporovatelé i domácí hráči Golf
Clubu Česká Lípa a paragolfisté
svými skvělými výkony opět dokázali, že jsou svým zdravým spoluhráčům rovnocennými soupeři.
První soutěžní kolo provázelo
chladné počasí s deštěm a po jeho
ukončení zůstalo v boji o titul
hned několik hráčů s velmi malými
odstupy. Průběžného vedení se
ujal nizozemský reprezentant Hans
van Elven, následovaný Zbyňkem
Kotkem a Johannesem Siikone-

nem (Finsko), kteří za vedoucím
hráčem zaostali o jedinou ránu.
Druhé kolo, které již bylo provázeno sluncem a příjemnými letními teplotami, se nejlépe vydařilo
české jedničce Zbyňku Kotkovi
(GKHNV), který si tak z České
Lípy odvezl tituly mezinárodního
i národního mistra České republiky. Druhé místo v kategorii Czech
International Strokeplay Champion
vybojoval Hans van Elven, bronzové umístění z loňského ročníku
zopakoval Johannes Siikonen.

Pavel Bambousek.

Nejlepší v kategorii Czech National Strokeplay
Champion, zleva: Miroslav Lidinský,
Zbyněk Kotek, Aleš Süsser.

Za vítězným Zbyňkem Kotkem se v kategorii Czech National Strokeplay Champion
na druhé příčce umístil Aleš
Süsser (GKDDV) a na třetí Miroslav Lidinský (GKHNV).
V kategoriích dle postižení byli
oceněni: Zbyněk Kotek (nejlepší
hráč s postižením horních končetin), Hans van Elven (nejlepší hráč
s postižením dolních končetin),
Johannes Siikonen (nejlepší hráč
s ostatním postižením) a Pavel
Bambousek (nejlepší vozíčkář).
Obrovský dík za skvělou atmosféru a hladký průběh turnaje patří
celému týmu Golf Resortu Česká
Lípa, který stejně jako v loňském
ročníku připravil hráčům ty nejlepší podmínky a díky němuž si
z České Lípy odvážíme nezapomenutelné zážitky. Děkujeme též
za podporu našim dlouholetým
partnerům i všem ostatním, kteří
se na průběhu akce podíleli a svým
nadšením pro paragolf nám tak
pomáhají naplňovat program
projektu Golf bez bariér.

Nejlepší v kategorii Czech International Strokeplay
Champion, zleva: Hans Van Elven (Nizozemí),
Zbyněk Kotek, Johannes Siikonen (Finsko).

Zleva: Miroslav Lidinský, Jakub Kovařík, Pavel
Bambousek, Vladimír Stárek, Jeroen Coumou
(Nizozemí).

Heinz Barnbeck (Německo).
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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

13. ROČNÍK BRITISH GOLF CUP

Ocenění českých lídrů
J
iž potřinácté se čeští lídři sešli
na golfu. V rámci 13. ročníku
British Golf Cupu 2018 Ocenění
českých lídrů mohli své golfové výkony porovnat přímo na greenu, a to
na 18jamkovém hřišti Greensgate
Golf & Leisure Resort Dýšina. Připraven pro ně byl bohatý program.
Hráči i nehráči mohli v duchu hesla LIVE GREEN – GO GREEN – BE
ECO strávit den na hřišti, na němž
své golfové výkony předvádí nejlepší evropští i světoví profesionální
golfisté. Turnaj se hrál systémem
stableford na snížení handicapu, a to
v kategoriích 0–18, 18,1–36 a 37–54.
Připraveno bylo také několik vložených soutěží. Na jamce č. 7 šlo
o NEARIEST TO PIN pod patronací
společnosti E.ON, na jamce č. 17 zase
o nejdelší odpal (LONGEST DRIVE)
pod patronací Expobank. Na jamce č. 11 se mohli golfistky a golfisté
pokoušet o trefu HOLE IN ONE pod
patronátem mobilního operátora Vodafone, zasáhnout jamku hned první
ranou se hráči pokoušeli i na jamce
č. 13 – HOLE IN ONE pod patronací GOLF GEUM TECHNOLOGY.
Patronem soutěže o NEJLEPŠÍ
BRUTTO VÝSLEDEK byl resort APHRODITE HILLS, který vítěze odměnil
voucherem pro dvě osoby na třídenní pobyt v tomto kouzelném místě
na Kypru, které je považováno za nejlepší golfový resort ve Středomoří.
Na chipping greenu se pak hráči utkali
v soutěži TROUBLE SHOT, jejímž
patronem byla společnost Fortinet.
Pořadatel akce, kterým byl Helas
New Encounters Club, nezapomněl
ani na golfové nehráče či úplné
začátečníky. Připravena pro ně byla
golfová akademie a soutěž v puttování. V doprovodném programu si
hráči i nehráči mohli vyzkoušet jízdu
ve vozech BMW od Autosalonu Kopecký. Za pozornost stály také stánky
našich dodavatelů. Mohli jsme se tak
seznámit s výrobky pro zdraví značky

Isoline, která představila novinku
v podobě bílkovinové tyčinky MAX
ENERGY bar, ochutnat raw produkty
LifeFood, dominikánské rumy značky
Oliver&Oliver od společnosti RUMAKO, doutníky ze Střední Ameriky
a Toskánska společnosti CigarPoint,
luxusní belgické pralinky Belvec,
ovocné cidery Rekorderlig nebo
moravská vína z rodinného vinařství
Maláník & Osička. Značka Juwital
představila speciální karafy na vodu,
společnost MultiSport pak rozdávala
na vyzkoušení oblíbené MultiSport
karty. Stánek zde měla i značka
INCA collagen, u kterého jsme se
mohli dozvědět zajímavé informace
o účincích kolagenu. Společnost
BHS u příležitosti 25 let na trhu rozdává zlaté dárky po celý rok v zajímavých soutěžích. Některé z nich
mohli získat i hosté 13. BRITISH
GOLF CUPU Ocenění českých lídrů.
Součástí golfového dne byla i tombola. Její výtěžek putuje na vývoj
a podporu nové aplikace ECHO,
která přichází s řešením, jež urychlí
přenos informací o hledaném chlapci či dívce, a zapojí tak do pátrání
po ztraceném dítěti širokou veřejnost již od prvních hodin po zmizení.
Partnery 13. British Golf Cup byly
společnosti VODAFONE, E.ON, EXPOBANK, MASTERCARD, FORTINET,
AUTOSALONY KOPECKÝ, FARMAX,
TRIVI, TECHNOAQUA, DAQUAS,
AUTOCONT, NSG MORISON, BLUE
HOLIDAY, DENTALO, MEDIAREX, BH
SECURITIES, MULTISPORT, ČESKÁ
MINCOVNA, PROGRAM HEALTH
PLUS, BELVEC, JUWITAL, SCAN
QUILT. O mediální propagaci akce se
postarali naši mediální partneři, mezi
které patří INPUBLIC, FIRST CLASS,
INNOVATION, PRESTIGE, SVĚT PRŮMYSLU, SVĚT KULTURY A ZÁBAVY.
Ačkoli předpověď počasí avizovala
déšť, nakonec nespadla ani kapka.
Mohli jsme si tak aktivně užít krásný
den na čerstvém vzduchu.

Zahájení turnaje paní Helenou Kohoutovou,
zakladatelkou pořádajícího klubu HNEC.

Jedním z partnerů turnaje byly
i Autosalony Kopecký.

Vítězové v kategorii 0 - 18 HCP.

Vítězové v kategorii 18,1 - 36 HCP.

Vítězové v kategorii 37 - 54 HCP.

Vítězové vložených soutěží.
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BRITISH RACING GREEN DAY

posedmnácté

V

íce než 3000 diváků si nenechalo ujít 17. ročník BRITISH
RACING GREEN DAY, Dostihového dne Ocenění českých
lídrů, který se i letos nesl v duchu
hesla live green – go green – be
eco. Fanoušky koňských rovinatých
závodů čekalo osm dostihů. Vrcholem byla Cena Helas New Encounters Club. V ní zvítězil žokej Jaromír
Šafář na hřbetu Cape Freedom.
Nejen napětí z dostihů a sázek
na jednotlivé závody mohli zažít přítomní hosté. Připraven
byl i bohatý doprovodný program. Již u vstupu obdrželi hosté projektu Ocenění českých
lídrů slosovatelnou hrací kartu.
Po jejím vyplnění a odevzdání
se pak mohli zúčastnit slosovaní
o hodnotné ceny. A nejen to.
Pro dámy byla připravena GALERIE
KRÁSY DERMACOL, kde se mohly
nechat nalíčit a také se seznámit
s vůněmi značky Dermacol. K vidění byly i zlaté šperky z dílny JK
KUDLÁČKOVÁ. Stejně jako v minulých letech proběhla soutěž
o nejextravagantnější klobouk,
protože klobouky k dostihům
prostě patří. A nezáleží na tom,
zda jste v britském Ascottu nebo
pražské Chuchli. Pány jistě zaujala
prezentace projektu Český ostrovní dům od společnosti E.ON.
Jedná se o interiérovou putovní
výstavu, dřevěný objekt, ve kterém jsou fotky projektů a budoucích realizací. V cílové rovince
dostihového závodiště pak byly
k vidění vozy značky BMW a Peugeot od společnosti KOPECKÝ.

V rámci Dostihového dne se také
prezentovali partneři Ocenění
českých lídrů. V jejich degustačních koutcích bylo možné ochutnat exkluzivní kávy a čaje značky
DILMAH, křišťálovou vodu AQUA
ANGELS, ručně vyráběné čokoládové pralinky BELVEC, prvotřídní

koňaky Rémy Martin, výběrová vína
od značky Smart Buying Wines,
dokonalé zmrzliny od Moje Cukrářství a vína Organic Wines.
Součástí dostihového dne byla
také tombola, jejíž výtěžek putoval
na podporu neziskové organizace
FOR IMPACT. Ta se věnuje revitalizaci chráněných dílen a pomáhá
přinášet jejich výrobky a služby
na reálný trh, čímž podporuje
tvorbu nových pracovních míst pro
osoby se zdravotním postižením.

17. ročník BRITISH RACING GREEN DAY.

Hostem ředitele divize Rigips a člena předstvenstva
společnosti Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s., pana Nikoly Hoffmanna,
byl i známý designér Rony Plesl.

Hlavními partnery 17. ročníku
BRITISH RACING GREEN DAY
byly společnosti SAINT GOBAIN
DIVIZE RIGIPS, VODAFONE, MASTERCARD PRICELESS SPECIALS,
GERLACH a společnost FARMAX.
Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ
je určen ryze českým firmám splňujícím nastavená pravidla. Projekt
volně navazuje na Ocenění českých
podnikatelek a cílí na velké firmy,
které jsou vlastněné ze 100% českými občany. Společným jmenovatelem obou projektů je zachování
pravidel, způsob hodnocení, rating
a scoring, který garantuje prestižní
mezinárodní společnost CRIF –
Czech Credit Bureau. Vzniká tak
podnikatelský prostor, ve kterém
jsou sdruženy výhradně české firmy
podnikající transparentně s výbornými ekonomickými výsledky a vynikajícím ratingem a scoringem. To
vše propojuje myšlenka zakladatele
BUDUJEME HRDÉ ČESKO, ke které
se přidala řada významných institucí a organizací. Čeští lídři se
potkávají v Klubu LÍDRŮ, pořádaném Helas New Encounters Club.
Více informací o projektu najdete
na www.oceneniceskychlidru.cz.
Cyklus setkání společenského
klubu Helas New Encounters Club
běží v pravidelných intervalech
od roku 1997. Klub umožňuje
navazování kontaktů na výjimečné

Jedním z partnerů byly i Autosalony Kopecký.

Hosty přivítala Helena Kohoutová, zakladatelka
projektu Ocenění českých lídrů i pořádajícího
klubu HNEC.

úrovni. Potkávají se zde majitelé firem a zástupci významných
korporací z celé České republiky
a přední čeští ekonomové. Zakladatelka klubu Helena Kohoutová
zve každého hosta osobně, vytváří
jedinečnou atmosféru a aktivně přítomné hosty navzájem propojuje.
Klub se obrací k prvorepublikovým
tradicím a pozitivním podnikatelským příkladům, jakým byl například pan Tomáš Baťa. Klub sdružuje
české podnikatele, vyhledává talentované české občany, kteří naplnili
své sny a touhy v pracovním životě
a jsou ochotni se o své zkušenosti
podělit a inspirovat ostatní.
www.prestige-media.cz | 2018
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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

NejlevnejsiPolykarbonat.cz

VŠE O POLYKARBONÁTU
Sledujte náš blog s aktuálními informacemi
o možnostech využití nových alternativních technologií
a materiálů při modernizaci i výstavbě soukromých,
sportovních i obchodních objektů a areálů
•

kde a jak koupit levný
a kvalitní polykarbonát

•

stání pro automobily
s perfektním designem,
zastřešení teras
a venkovních úložných prostor

•

montáž polykarbonátové střechy
zvládne každý

•

nový zahradní skleník z polykarbonátu

•

pokládka plastové
zatravňovací dlažby

•

proč vyměnit zastaralé
plechové okapy za plastové

•

WPC materiál a jeho výhody

•

vchodové stříšky, bazénové chodníky,
terasy a ploty

Tel.: 737 303 451,
Email: info@nejlevnejsipolykarbonat.cz
www.nejlevnejsipolykarbonat.cz

