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Pohyb mu stále dělá dobře na těle i na duši. Co na tom, že už se pohybuje
ve věkové kategorii 65+. Nejvíc mu vyhovují hodinové procházky. „Ale
když mám čas, sednu si i na rotoped, nebo pobíhám kolem baráku.

Stříbrný olympijský medailista

Snažím se věci
brát tak, jak běží

T

eď na jaře je pořád co dělat,“ vypráví
někdejší diskař Imrich Bugár, stříbrný medailista z her v Moskvě 1980.
„Dva dny jsem čistil pozemek od větví
a trávy. Byl jsem docela orosenej, než
jsem to všechno nanosil do kontejneru.“
Ale smějete se, když o tom mluvíte.
Asi to máte i trochu rád, ne?
Je to tak. Líbí se mi tyhle jarní práce
po zimě. Těší mě, jak to všechno pučí,
ptáci mi tady zpívají a říkám si: Ááá
jaro je tady. Ještě se těším, že budu
pokračovat na chalupě. Na Velikonoce jsem posbíral nějaké proutí a upletl
dvě pomlázky. Jednu malou pro vnučku a jednu velkou pro mě. Vyšlehal
jsem ty své ženské a bylo dobře.
Kromě toho pracujete ještě
na Dukle a působíte také v Českém
klubu olympioniků. Máte šanci se
s ostatními sportovci nyní potkat?
V současné době se s ostatními olympioniky nesetkáme, protože nemůžeme. Když je potřeba něco vyřídit,
mailujeme si nebo telefonujeme. Měli
jsme mít v březnu ples, který jsme
bohužel už podruhé museli zrušit. Je
to škoda, protože olympionici se moc
těšili na to, že se sejdeme. Jenže doba
nám nedovolí ani malé setkání. Doufáme ale, že na podzim už budeme moct
něco vymyslet. Teď tedy řešíme telefonicky a přes maily ty nejnutnější věci.
A co to třeba je?
Například rentu pro medailisty-olympioniky, tohle stále není vyřešené tak,
jak bychom chtěli. Zatím přes sociální

Imrich Bugár
Narozen: 14. 4. 1955, Ohrady
Atletika: hod diskem
OH: stříbro Moskva 1980
Mistr světa i Evropy a stříbrný olympijský medailista v hodu
diskem. Je místopředsedou Českého klubu olympioniků.
Při své premiéře pod pěti kruhy v Moskvě v roce 1980 si Imrich
Bugár několikrát vylepšil osobní rekord, díky výkonu 66,38 ze
čtvrté série nakonec skončil druhý o 26 centimetrů za domácím
Raščupkinem a o šest před bronzovým Kubáncem Delísem.
O čtyři roky později v Los Angeles kvůli bojkotu her ze strany zemí
východoevropského bloku startovat nemohl, ačkoli byl na vrcholu
formy. V Soulu 1988, kde byl stejně jako v Moskvě vlajkonošem čs.
výpravy, i v Barceloně 1992 už k absolutní světové špičce nepatřil.
Rodák z obce Ohrady na slovensko-maďarském pomezí hrál
závodně házenou, počátkem 70. let ho zlákala atletika. Statná
postava ho předurčovala pro silácké disciplíny, v roce 1974 přešel
do Dukly Praha k trenéru Miloslavu Vlčkovi. Prvního většího
úspěchu dosáhl na mistrovství Evropy 1978 v Praze, kde obsadil
třetí místo. Na následujícím šampionátu v Aténách už slavil titul,
zlato získal i na premiérovém mistrovství světa 1983 v Helsinkách.
V témže roce jako první, a dosud jediný, český diskař přehodil
sedmdesátimetrovou hranici, což se mu podařilo ještě
čtyřikrát. Národní rekord překonal vítěz ankety Sportovec
roku 1982 celkem šestkrát až na dosud platných 71,26,
patnáctkrát se stal mistrem republiky. Závodní kariéru ukončil
šestinásobný nejlepší čs. atlet roku v polovině 90. let, poté
pracoval v oddělení zahraničních sportovních styků Armády
ČR. V roce 2006 neúspěšně kandidoval do Senátu.
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program řešíme, aby ti medailisté dostali alespoň to, co každý
rok díky Českému olympijskému
výboru. Jinak jsou tam samozřejmě i kondolence, řešíme, co kam
poslat. Teď nám hodně odešli i ti
mladší. Když zemře pětapadesátiletý sportovec, je to smutné. Ale nebylo to kvůli covidu.
Je na vás znát, že vám
to setkávání chybí.
Určitě. Setkávali jsme se jednou
za rok na jaře, kdy býval ples.
Na něj přijelo včetně rodinných
6
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příslušníků kolem 800 lidí, bývalých
sportovců je tak 300. Na podzim
jsme zase pořádali setkání klubu,
kam dorazily zhruba dvě stovky lidí. Jednou či dvakrát do roka
jsme se sešli a zavzpomínali. Pěkně
jsme si popovídali, i o těch nemocech. Loni se nám povedlo aspoň
klubové setkání, i když nás byla
asi jen stovka. Už to nebylo ono.
Někteří se báli koronaviru, nechtěli
riskovat, protože většina z nás je
ten ohrožený druh nad 65. Je to
samozřejmě těžké. Občas se ale
s někým náhodně potkám, nebo si

individuálně zavoláme s klukama napříč nejrůznějšími sporty.
Všichni se těší, až se zase budeme
moct sejít. Máme hezké zážitky.
Povídejte…
Kolikrát paní Dana Zátopková ples
u cimbálu zavírala, právě takové
setkání nám chybí. Příští rok už
snad bude vše v pořádku a 25.
března se potkáme. Termín už
máme zarezervovaný, máme ho
vždy plus minus kolem Josefa.
Vždycky se sešlo hodně Pepíků,
takže jsme spojili příjemné s uži-
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tečným. Každý olympionik, který
se přihlásí, má dva lístky zdarma.
K tomu jim zajistíme občerstvení
a oni z toho mají radost. Ale panáka si musí zaplatit sami! (smích)
Poznáte vůbec tolik tváří?
Většinu ano. My, jako vedení
klubu, děláme uvítací výbor. Každého, kdo přijde mezi sedmou
a osmou hodinou, vítáme. Ale
pravda, někteří už trochu stárnou a trochu se změnili. (smích)
Oni poznávají mě a stává se, že
řeknou: Ty jo, ty si mě nepamatuješ? Pak už je ale člověk v obraze. Většinu poznám i proto, že
jsem s nimi v kontaktu – buď jsou
pražští, nebo je potkávám, když
objíždíme regionální kluby například v Liberci, Českých Budějovicích či v Brně. V Brně navíc také
bývají plesy, je tam velký klub. Je
jedno, jestli je to fotbalista, házenkář, atlet nebo kanoista. Rád
se s nimi příští rok potkám.
Pomůže i očkování, že?
O tom moc informací nemám.
Jen vím, že někteří o něj stojí a jiní zase ne. Až přijde řada
na mě, nechám se očkovat.
Věřím, že kdyby to pak člověk
chytil, neměl by těžký průběh.
Jsou už tu bohužel mutace,
které jsou náročnější i pro mladé. Já jsem měl covid na Vánoce a měl jsem naštěstí jen lehké
příznaky. Uvidíme, co bude dál.
Co je v současné době
pro vás nejtěžší?
Pracuju v Praze na Dukle. Sportovci se snaží cestovat na soustředění tam, kde je to možné,
a já mám na starosti tyto jejich
výjezdy. Vím, kdo kam jezdí – jestli
jedou do Itálie, Španělska, Turecka
nebo Jihoafrické republiky. Kanoisty máme dokonce v Americe.
Cesty na soustředění jsou o dost
náročnější. Když třeba chcete jet
autem do Španělska a nemůžete
přes Německo, najednou je ta
cesta o pět hodin delší. Do Itálie zas nemůžete přes Rozvadov, musíte přes Dolní Dvořiště.
Ale my jsme tu jako servis pro
sportovce, který zabezpečuje sportovní přípravu. Musíme ji
zajistit tak, aby byli spokojení.

A pro vás osobně?
Pro mě bylo možná nejhorší omezení mezi regiony a kraji.
Člověk nemohl vypadnout, pořád byl v Praze, nemohl na větší
procházku. Ale jinak to celkem
jde. Pokud jste aktivní, vždycky
najdete cestičku, abyste ten stereotyp změnili a trochu se zadýchali jinak. Nějakou práci mám
i kolem baráku, taky mám dvouletou vnučku, ta mě zaměstná
na celý den. Stále je co dělat.
Teď obráceně. Co vás teď
těší, nebo se vám povedlo?
Uf, teď momentálně jsem zklamaný, že na olympiádu nemůžou
zahraniční diváci. Myslel jsem,
že si udělám něco na chalupě,
ale bohužel tam to taky dlouho
nešlo. Ale co se povedlo? Třeba
v práci, když ti kluci přijedou ze
soustředění a řeknou: Bugy, bylo
to dobrý! Mám pak velkou radost,
že jsem k tomu aspoň malou
částí přispěl, a jsem spokojený.
Hlavně ale, aby pak byly nějaké
závody, aby tu tréninkovou dřinu
zúročili. Taky aby co nejvíc sportovců splnilo limit na olympiádu.
Co plánujete v letošním roce?
Já jsem měl plánů, ale když nevíte,
jak se bude situace vyvíjet… Každý
rok pomáhám organizovat memoriál Ludvíka Daňka, který měl být
letos 25. května. Bez diváků to ale
nechceme dělat a určitě se opatření natolik neuvolní. Zkusíme mítink
odložit na začátek září, a když to
nepůjde, zrušíme ho. Protože my
to taky děláme pro diváky, a když
tam nejsou, nemá to cenu. Náš
hlavní cíl vždycky byl, abychom
přitáhli nejlepší diskaře, aby Turnováci viděli sportovní elitu. Udělali
jsme dvacet ročníků, ale poslední dva se nám to nedaří. Jinak se
těším, jestli se nám v říjnu podaří
uspořádat alespoň to setkání klubu.
Mluvil jste o olympiádě,
podíváte se alespoň v televizi?
Snad si to i tak užijeme. Hlavně,
aby už ta nemoc pomalu zmizela,
je tu s námi přes rok a už to člověka trošku otravuje. Sportovce
taky, nemůžou naplno trénovat. A i když některé sporty mají
výjimky, stejně to není ono.

Které sporty rád sledujete?
Byl jsem na olympijských hrách
třikrát jako účastník a čtyřikrát jako
divák. Kromě atletiky mě těšilo
dívat se třeba na basketbal nebo
beach volejbal. Podíval jsem se rád
i na moderní pětiboj. Letos máme
úspěšné střelce, bude rozhodně zajímavé je sledovat. Jinak je
jasné, že budu fandit všem našim.
Jak se udržujete v těžkých
chvílích v psychické pohodě?
Pomáhá mi, že si nedělám z ničeho
těžkou hlavu. Snažím se věci brát
tak, jak běží. Je dobré o tom moc
nepřemýšlet, a naopak vymýšlet cokoliv, aby člověk nebyl sám
a neměl moc času nad tím dumat.
Prostě si pořád hledat nějakou
prácičku, tím se nejlíp odreagujete. Já už se například těším, až
vytáhnu kosu a budu kosit trávu
na chalupě. (smích) To je takové
odpočinkové. Budu taky sázet,
i když mi tam toho moc neroste.
Mám ale radost, když něco vypěstuju. Přijedu na chalupu a nemusím
nic kupovat, uděláme si polívku
z toho, co zahrada dá. Z toho
mám radost. Nepoužívám chemikálie, pěstuju vlastně bio. (smích)
Ještě něco vám pomáhá
udržet rovnováhu?
Radost mi dělá taky vnučka, je to aktivní holka. Furt volá
děda, děda, tomu neodoláte.
Tak děda musí něco vymyslet. I kdyby nemohl, musí.
Máte nějakou radu, kterou
byste lidem doporučil?
Nedívat se neustále na zprávy,
na televizi, protože to pak pro
tělo a duši není ono. Vždyť je to
jenom o tom, kolik je mrtvých,
nakažených, uzdravených. Hotová
černá kronika, psychice to vůbec
nepomáhá. Spíš si udělat nějakou procházku, vyčistit si hlavu,
jít do přírody. A když třeba tolik
nemůžete, tak i lehký aktivní pohyb
prospěje. V tom našem věku je
to právě ta hodinová procházka.
Nebo si s někým podebatovat,
ale ne pouze o nemocích, odreagovat se. Jasně, taky se podívám jednou za den na zprávy,
to mi stačí. Mě ale zajímá hlavně počasí a sport. (smích)
www.prestige-media.cz | 2021
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Před nedávnem jsme oslavili Mezinárodní den žen. V tento den je obvykle
zvykem si připomínat ženy, které dosáhly úspěchu a udělaly pro společnost něco
výjimečného. Naše lázeňské město si připomíná Lady Abrahams, která nás
opustila před patnácti lety ve věku 95 let a jejíž osud je podobný úžasnému
dobrodružnému románu, který napsal talentovaný a skvělý spisovatel.

Vzpomínka
na předválečnou
mistryni republiky

v golfu

L

uisa se narodila v Praze v židovské rodině lékaře Leopolda
Kramera, který vlastnil velkou
soukromou nemocnici. Po letech
během rozhovoru vzpomínala,
že dobře znala T. G. Masaryka,
protože jeho manželka byla hospitalizována v nemocnici jejího
otce a Masaryk ji chodil i se synem
Honzou každý den navštěvovat.
Luisa se v mládí začala zajímat
o golf a projevila pozoruhodný
talent i schopnosti. V té době existovala pouze tři golfová hřiště, a to
v Praze, Karlových Varech a Mariánských Lázních. A Luisa často
hrála a trénovala v Mariánkách.
Zde se seznámila s golfistou Henrym Cottonem, který ocenil její
herní schopnosti a pozval ji zahrát si do Anglie. Tam odjela
v roce 1939 a zůstala navždy, což
8
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jí zachránilo život. Hitler v této době okupoval Československo a celá její rodina zemřela
během druhé světové války. Otec i matka
zemřeli v koncentračním táboře Osvětim.
Budoucí Lady Luisa Abrahams se seznámila
se svým manželem v londýnském obchodě,
když si šla koupit kalhoty. Se sirem Charlesem Abrahamsem žili šťastně po dobu
48 let. Zajímavé je, že Luisa během války
v Británii působila v českých leteckých jednotkách, kde dosáhla hodnosti majora.

Snad jedním z nejpamátnějších činů Lady Abrahams,
za který jí budou čeští golfisté a české golfistky navždy
vděčni, je, že napsala žádost královně Alžbětě o udělení titulu „královského“ golfového klubu Mariánské Lázně a golfový klub díky její přímluvě tento titul získal.
Při vzpomínce na svou původní vlast v rozhovoru pro BBC
Lady Abrahams řekla: „… poněvadž Mariánský Lázně jsou
moje nejzamilovanější místo. Tam bych já chtěla žít.“
Mgr. Elena Sorokina
KIS Mariánské Lázně

Na konci šedesátých
let navštívila
Československo
navzdory všem
vízovým překážkám
komunistického režimu
a přivezla svým
krajanům nejdůležitější
dárek: spoustu
golfových holí.
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Heal. Restore.
Relax.
Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně prošel
začátkem roku 2021 rozsáhlou rekonstrukcí a nově je
součástí Premium Collection hotelů Falkensteiner.
· nově renovované pokoje v elegantním stylu
· Acquapura SPA s 5 tematickými bazény
včetně venkovního vyhřívaného s
celoročním provozem a 4 saunami
· Medical Center s vlastním lékařem a
týmem terapeutů
· programy Post Covid 19, Metabolic Balance®,
Zdraví pro něj – 50 plus, …
· jóga, Ai Chi, Lesní terapie, bioenergetická cvičení

INFORMACE A REZERVACE

reservations.marienbad@falkensteiner.com
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Na plovárně
s Lady Luisou Abrahams
v úterý 24. 1. 2006 na ČT2

J

e několik způsobů, jak by se dal přivítat náš dnešní host. Kdybych byl vojákem z povolání, tak bych musel stát
v pozoru, protože náš host je major českého letectva. Kdybych byl golfový profesionál, tak bych musel hluboce smeknout, protože náš dnešní host je mistryně republiky v golfu a také vítězka Oxfordského turnaje. Také
to je první žena, která u nás dosáhla handicapu +4. Pokud nejste golfisté, tak to říkám srozumitelně: na to musíte
hrát jako Pánbůh. A konečně, kdybych byl princem Charlesem, tak by mi náš host mohl klidně říct, „jak se vede,
Karle“, protože se dobře znají.
To vše beze zbytku platí o Lady Luise Abrahams, kterou velmi rád vítám Na plovárně.
Marek Eben
www.prestige-media.cz | 2021
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zdraví jako firemní priorita

Mariánské Lázně pomáhají
s postcovidovou rekonvalescencí

Není výjimkou, že ti, kdo prodělali onemocnění covid-19, cítí ještě týdny po uzdravení obtíže. Právě na takové případy
se dnes zaměřují Mariánské Lázně, kde mají dlouhodobé zkušenosti s úspěšným léčením respiračních onemocnění.
Jde o léčbu, která je možná i v 5. stupni protiepidemických opatření.

Síla Lesního pramene
Indikace komplikovaný zánět plic je v Indikačním
seznamu uvedena jako V/3 s dobou léčení 3 týdny
pro Komplexní lázeňskou péči a je plně hrazena
zdravotní pojišťovnou. Pacient má nárok na lázeňskou léčbu do 4 měsíců po ukončení hospitalizace
na doporučení pneumologa či internisty. Návrh
na lázeňskou péči sepisuje praktický lékař.
Rozsáhlý léčebný program je zaměřen na zlepšení
ventilační funkce dýchacích cest, obnovení správné
mechaniky dýchání a průchodnosti dýchacích cest,
odstranění škodlivin zevního prostředí a posílení imunity. Základem léčby je klimatoterapie
a inhalace s Lesním pramenem. „Ten obsahuje větší
množství natria a bikarbonátů a má mukolytický
efekt. Uvolňuje hlen z horních dýchacích cest a příznivě působí na intersticiální prostory. Nejefektivnější
je podávání inhalací dvakrát denně, zpravidla ráno
a odpoledne. Doplňkem jsou procedury s přírodním
oxidem uhličitým, minerální koupele a suché uhličité koupele, z dalších procedur masáže, různé druhy
elektroléčby, léčebná tělesná výchova a dle potřeby
i oxygenoterapie,“ vysvětluje primářka Vaňková.
Důležité při léčbě plicních onemocnění je věnovat
pozornost regeneraci celého organismu, protože při zápalu plic trpí hypoxií buňky celého
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P

raxe, poloha a přírodní zdroje – to jsou tři P,
která z Mariánských Lázní dělají specialistu na léčení potíží po prodělané nemoci
covid-19, vždyť zde úspěšně pomáhají i pacientům
s astmatem nebo chronickou bronchitidou. Nejcitlivějším místem těla je v souvislosti s onemocněním covid-19 dýchací ústrojí, proto tato nemoc
často vede až k zápalu plic. Právě léčením stavů
po komplikovaných zánětech plic se v Mariánských Lázních už desítky let zabývají.
„V léčbě onemocnění dýchacího ústrojí je velmi
důležitá poloha Mariánských Lázní v nadmořské
výšce 630 metrů, která odpovídá podhorskému
tonizujícímu klimatu. Využíváme takových klimatických faktorů jako intenzivnější UV záření, nižší
barometrický tlak a vyšší saturaci hemoglobinu
kyslíkem, vyšší obsah ozónu a záporných iontů,
eliminaci prachu a alergenů,“ říká primářka Růžena
Vaňková, která se na stavy po komplikovaném
zánětu plic specializuje. A právě takových pacientů
s pneumonií způsobenou koronavirem v současné
době stále přibývá.

ZA ZDRAVÍM DO LÁZNÍ
Využijte státní příspěvek 4 000 Kč na lázeňský
pobyt – prodlouženo do 31. prosince 2021.

Více informací na:

www.ensanahotels.com
těla. Proto jsou součástí léčby nejen respirační
fyzioterapie se speciálními dechovými cvičeními
a dechovou gymnastikou, ale také mobilizační
techniky, fyzický trénink a informace o nemoci
a výživě. Při vstupním lékařském vyšetření stanoví
ošetřující lékař každému vždy individuální léčebný
plán, který zahrnuje 21 procedur týdně.

Preventivní programy pro imunitu
Postcovidoví pacienti ovšem nemají pouze
respirační obtíže, řada z nich trpí také hypertenzí,
ischemickou chorobou srdeční, diabetem, obezitou
a onemocněním pohybového aparátu. „To všechno
jsou indikace, které v Mariánských Lázních umíme
léčit, proto jsou naše lázeňské domy pro léčbu
pacientů po pneumonii způsobené nemocí covid-19

naprosto ideální. A zdůrazňuji, že u nás se klienti
nemusejí bát žádné nákazy. Všechna naše zařízení
poskytují mnohonásobně vyšší míru hygienických
opatření, než s jakou se klienti setkají v běžném
životě, v obchodních centrech nebo hromadné dopravě,“ říká Patricie Irlveková, obchodní ředitelka
skupiny Ensana, do níž Léčebné lázně Mariánské
Lázně dnes patří.
A ještě na jeden aspekt se v Mariánských Lázních
zaměřují – na preventivní programy, jejichž
cílem je posílení imunity. Vždyť právě posilování
vlastních obranných sil organismu je jednou z nejúčinnějších zbraní proti infekcím. A tedy zásadně
důležité zvláště v dnešní době. „Jsme samozřejmě
i dnes připraveni pacientovi poskytnout veškerou
péči i v případě, že léčebný pobyt nehradí zdravotní
pojišťovna. Samoplátci u nás mají možnost výběru
z několika speciálně zaměřených léčebných programů na podporu imunity či regeneraci, a to i po prodělané nemoci covid-19. Jsme jedním z mála míst
v Česku, které takové postcovidové nebo precovidové
pobyty nabízí. Zvlášť u těch preventivních programů
na podporu imunity bych ráda upozornila, že umíme připravit balíčky šité na míru firmám. Takovými
programy jsou Regenerace po covidu-19, Imunita
a Rekondičně respirační pobyt. Trvají obvykle týden,
ale lze je prodloužit,“ uzavírá Patricie Irlveková. ■
VALERIE SAARA

E-pilot

SIVAK medical technology s.r.o.

Jana Masaryka 1713
500 12 Hradec Králové
Tel.: 495 220 684
www.sivak.cz
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Král EDUARD VII. si rád vykračoval po slavné „Eduardově cestě“ a vychutnal si
minerální koupel v Nových Lázních nebo šálek kávy v restauraci Královského golfového
klubu, který zde v roce 1905 slavnostně otevřel…

180
let
od narození krále

L

etos si připomeneme 180
let od narození Eduarda VII.,
známého také jako Bertie, což
byla jeho dětská přezdívka, která ho provázela až do dospělosti.
Přezdívka Bertie je zdrobnělinou
jeho křestního jména Albert.

V politice bývá Eduard VII. označován jako mírotvůrce. Žil a pracoval
v takzvaném „stříbrném věku“ před
vypuknutím první světové války,
v historickém období, kdy relativně dlouho panoval mír, veřejnost se začala intenzivně politicky
angažovat a prudce se rozvíjel
průmysl a nové technologie.

Eduard VII.
proslul také
jaké bonviván
a požitkář. S jeho
jménem se pojí
příběhy mnoha
milostných vztahů,
mezi jeho múzy
patřily skvělé
herečky Sarah
Bernhardt či
Lilly Langtry.
Eduard VII. se zařadil také mezi
osobnosti, které určovaly mód14
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ní trendy. Když byl na konci 19.
století syn královny Viktorie Eduard
VII. ještě princem z Walesu a saka
v té době teprve začala přicházet
do módy, ukázalo se, že oblek
je budoucímu panovníkovi kvůli jeho tloušťce příliš těsný, a tak
si přestal zapínat spodní knoflík.
Jeho příkladu následovali dvořané
a poté i ostatní obyvatelé Anglie.
Eduardovi VII. je připisováno
nejen zavedení módy rozepnutého dolního knoflíku na saku,
ale i zavedení nažehlených puků
na kalhotách. Když jednou Eduard
mířil na společenskou akci, překvapil ho déšť a promočily se
mu kalhoty. Požádal proto služebnou, aby je vyžehlila. Jenže
místo toho, aby je žehlila z přední
a zadní poloviny, vyrovnala boční
švy a nažehlila na kalhoty puky.
Princi se to líbilo, a tak se puky
na kalhotách dostaly do módy.
Kromě toho se Eduardovi připisuje zavedení ohrnutých nohavic.
Anglickou módu obohatil o klo-

GOURMET HOTEL
& RESTAURANT

Villa
Patriot
v Mariánských
Lázních

Památní deska o bydlení Edwarda VII.

bouk typu homburg, buřinku propagoval jako prvek městského oděvu,
a vehementně vystupoval proti
pomlouvačné kampani namířené
proti buřinkám, dokonce veřejnost
překvapoval tím, že nosil buřinku
s frakem, na evropský způsob. Ačkoli
si sám užíval experimenty, od ostat-

ních požadoval přísné dodržování
protokolu. Když si všiml, že správce jeho paláce vstupuje do domu
v buřince, ztratil sebeovládání.
Mariánské Lázně se pro Eduarda
VII. staly oblíbeným odpočinkovým
místem a po něm si město oblíbi-

www.villapatriot.cz

DO MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ PO COVID-19
S POJIŠŤOVNOU I JAKO SAMOPLÁTCE
Stavy po komplikovaném zánětu plic se léčí v Mariánských
Lázních dlouhá desetiletí, společnost Léčebné lázně
Mariánské Lázně na tuto tradici navazuje a prioritně se
zaměřuje na léčbu prodělaných zánětů plic způsobených
nemocí Covid 19.

J

edná se o indikaci V/3, která je v indikačním seznamu pro Komplexní
lázeňskou péči s dobou léčení 3 týdny a je plně hrazena zdravotní
pojišťovnou. Lázeňskou léčbu u ní navrhuje pneumolog nebo internista,
návrh na lázeňskou péči sepisuje praktický lékař.

V případě, že pro tuto indikaci zdravotní pojišťovna neposkytne pacientovi Komplexní lázeňskou péči, jsme pacienty schopni odléčit jako
samoplátce s možností výběru z několika speciálně zaměřených léčebných programů na podporu imunity a regeneraci po Covidu 19.

Využijte 4 000 Kč na lázeňský pobyt
do 31. 12. 2021
Pro více informací volejte na tel.: 354 655 501-9
nebo e-mail: reservation.cz@cz.ensanahotels.com
ensanahotels.com
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la celá anglická aristokracie. Král
navštívil naše město devětkrát.
„Procestoval jsem celou Indii,
Cejlon, všechna lázeňská města Evropy, ale nikde na světě
mne nechytila u srdce poezie
nádherné přírody tak jako zde
v Mariánských Lázních,“ říkal o Mariánkách známý král.
Eduard VII. navštívil české lázně poprvé v roce 1897. Jeho volba padla
na toto malé město uprostřed lesů,
protože trpěl obezitou a místní
léčivé prameny, jak známo, s tímto
neduhem pomáhají dodnes. Ujal se
ho zdejší lékař Adolf Ott. Ten prince
popsal velmi kladně: „Princ se
choval přátelsky, vynikal inteligencí a důvtipem, přijal mě žoviálním
způsobem a po celou dobu jeho
pobytu jsem se s ním cítil velmi
příjemně. Poté co jsem ho vyšetřil,
vyprávěl mi své zážitky a ukázal mi
velmi zdařilou slonovinovou podobiznu své matky královny Viktorie.
Tu královna obdržela k šedesátým
narozeninám.“ Při dalších pobytech
prince a později krále léčil lékař
Dr. Ernst Ott, syn Dr. Adolfa Otta.
Eduard VII. navštívil Mariánky opět
v roce 1899 a poté každé léto
v letech 1903 až 1909. Ani v lázních nepřestával pracovat. Právě
zde proběhlo slavné setkání s rakousko-uherským císařem Františkem Josefem I. v roce 1906.
Nebo jednání s ruským ministrem
zahraničí Alexandrem Izvolským.
Eduard VII. byl veřejností mimořádně oblíbený a byl také skvělým
komunikátorem. Měl vynikající
vztah s židy, kteří v té době s oblibou trávili odpočinek v Mariánských Lázních. V románu Šoloma
Alejchema z roku 1911 s názvem
Mariánské Lázně vypravěč říká:
„Když jsem byl naposledy v Mariánských Lázních, vzpomínám si, jaký
rozruch vypukl kolem Eduarda, který jedl gefilte fiš v největší židovské
restauraci. Nejen majitel restaurace – tlustý, dobře krmený Němec
s nosem jako okurka – byl poctěn
tím, že u něj jedl rybu anglický král,
ale každý lázeňský host, každý žid
byl hrdý na to, že stoloval na stejném místě jako britský panovník.“

Král Eduard VII.

Díky Eduardovi VII. se dnes můžeme i my v Mariánských Lázních
cítit královsky. Projít se po slavné
Eduardově cestě, představit si, jak
si zde vykračoval ve své buřince, vychutnat si minerální koupel
v Nových Lázních, kde si také on
dopřával tuto proceduru, nebo
šálek kávy v restauraci Královského golfového klubu, který zde
Eduard VII. slavnostně otevřel
v roce 1905. Abyste si užili králov-

ský pocit do posledního doušku,
musíte zajít na kolonádu a koupit
si v místním obchodě se suvenýry
nějakou drobnost. A nezapomeňte,
že Eduard VII. si rád vybíral klobouky u místní krásky Mizzi Pistl.
Literární zpracování jejich romantického vztahu najdete v knize
Aféra Eduarda VII. Anglický král
a modistka od Krystyny Kaplan,
kterou vám jako oddychovou
četbu vřele doporučujeme.
www.prestige-media.cz | 2021
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Tomáš Mádl je velmi úspěšný podnikatel. Ač vystudovaný
právník, věnuje se realitám. Jeho společnost Juris Real patří mezi
nejvýznamnější realitní společnosti v ČR.

Sběratelství

obohatí váš život

J

eho největší vášní jsou ale
známky. Jako spoluzakladatel a prezident Prestige
Philately Club Prague se stará
o to, aby se česká filatelie dostala mezi světovou elitu.

Pod filatelií si řada lidí představí
trochu nudné prohlížení barevně potištěných kousků papírků… Co vás na tom přitahuje?
Na první pohled se to tak může
zdát, ale opak je pravdou. Pokud
pochopíte celý obor, nejenže
změníte názor, ale pravděpodobně vás to vtáhne tak jako
spoustu jiných. Filatelie je obecně
o radosti z vlastnictví, budování
identity, je o prestiži, znamená
pobyt v komunitě zajímavých
osobností, může být i výnosnou
investicí, je samozřejmě i součástí našeho kulturního dědictví.
Na filatelii je také krásné to, že
zahrnuje celou řadu oborů. Jde
o spojení historie, zeměpisu, kultury a výtvarného umění. Pokud se
chcete věnovat známkám, potřebujete znát opravdu mnoho souvislostí a mít poměrně široký přehled.
Takže sbírání známek
je o znalostech?
Z velké části samozřejmě také.
Známky mě fascinovaly už jako
mladého kluka. Několikrát se mi
to vyplatilo při škole a dodnes se
díky známkám dozvídám nové věci,
o kterých jsem zatím neměl ani
tušení. Je to krásný koníček, který
vás neomrzí a pořád se chcete
posouvat dál. S každým rozšířením
www.prestige-media.cz | 2021
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sbírky přichází nové souvislosti,
informace, zajímavosti. A to zase
vede k potřebě rozšiřovat svoji sbírku. Je to trochu začarovaný kruh.
Ale to je na tom to krásné. Myslím,
že každý sběratel ví, o čem mluvím.
Kolik známek vlastně
máte ve své sbírce?
Vlastním jich několik stovek tisíc. Ale samozřejmě zdaleka ne
všechny známky mám přímo
doma. Přece jen, kdybych měl
někde v obýváku vystavený kousek
v hodnotě milionů korun, tak bych
z toho byl asi nesvůj… Takže s těmi
nejlepšími kousky se osobně vidím
jen příležitostně. Většinu roku tráví
v bankovních trezorech, kde jsou
za vhodných podmínek skladovány.
Jste prezidentem klubu
Prestige Philately Club Prague.
Co to přesně obnáší?
Ke stoletému výročí Československa jsme se s kolegy domluvili, že bychom rádi vrátili českou
filatelii na nejvyšší světovou úroveň. Měli jsme pocit, že z národa,
který byl v době první republiky
světovou filatelistickou velmocí, je dnes trochu popelka. A tak
jsme po vzoru monackého klubu
založili platformu, kde se budou
setkávat a aktivně spoluutvářet
české prostředí ti nejvýznamnější filatelisté, a to nejen z Čech.
Takže hlavním úkolem klubu je
pozvednout českou filatelii?
Přesně tak. Chceme dlouhodobě a cíleně pracovat na tom, aby

Česko bylo vnímáno jako důležitá
součást světové filatelistické scény,
a zejména na pozvednutí povědomí o hodnotách filatelie u široké
veřejnosti. Přestože klub funguje
teprve dva a půl roku, máme za sebou kus odvedené práce. Povedlo se nám úspěšně prezentovat
klub v nejprestižnějším světovém
uskupení – Club de Monte Carlo
de l’Elite de la Philatélie, působíme
aktivně ve veřejném a mediálním
prostoru, vydali jsme tři publikace a i přes obrovské komplikace
se nám povedlo otevřít výstavu
v Národním muzeu. Byli jsme tam
jako první privátní sběratelský klub
za dvě stě let existence muzea,
což také trochu svědčí o tom,
co se nám společně podařilo.

Je to způsobené tím, že jsme
výstavu otevírali v době covidu…
Ale plánovali a připravovali jsme
ji zhruba rok a získat termín pro
uspořádání výstavy v Národním
muzeu není možné ze dne na den.
Za opravdu šílených podmínek
se podařilo do Česka dostat skutečné unikáty z půlky Evropy.
Některé známky k nám putovaly
tisíc kilometrů autem, jiné zase
přivezl kurýr soukromým letadlem.
Výstava měla takový ohlas, že
nám vyšli vstříc nejlepší sběratelé
Evropy. Ostatně celková hodnota
vystavovaných exponátů se pohybovala okolo čtvrt miliardy korun.
Samotné organizační zajištění
celé akce bylo tak náročné, že
si to málokdo umí představit.

O výstavě jsem slyšela, bohužel trvala poměrně krátce, že?

Tím spíše je škoda, že
výstava netrvala déle.
Mohu prozradit, že už v roce 2023
plánujeme další výstavu, která
by měla prezentovat to nejlepší
ze světové filatelie v ještě větším
měřítku. Už nyní začínáme s přípravami a potvrzujeme si budoucí
vystavovatele. Budeme mít příležitost ukázat rarity, které se do ČR
ještě nikdy nedostaly. Rozjednali
jsme zápůjčky mj. od Smithsonian Institution ve Washingtonu
a z britské Royal Collection. Nebudu snad troufalý, když řeknu, že
výstava, kterou chystáme, nemá
v našich podmínkách obdoby.
Jak se vám vlastně podařilo
přesvědčit ostatní sběratele,
aby vám za takových podmí-
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nek a třeba jen na pár dní, zapůjčili své drahé známky?
Pokud jde o rarity členů našeho
klubu, je přímo základní povinností
vystavit na každém Biennale minimálně jednu významnou vzácnost,
a to pokaždé jinou. Třináct unikátních exponátů od členů úctyhodné
vídeňské společnosti Vindobona,
které dosud nikdy nebyly vystaveny
mimo Rakousko, jsme získali díky
konexím našeho předního člena
Davida Kopřivy. Co se týká účasti,
v rámci daných možností, ze strany
Club de Monte Carlo de l’Elite de
la Philatélie, tak ta souvisí s tím,
že jsem se roku 2019 stal členem
tohoto nejprestižnějšího filatelistického spolku na světě. Díky tomuto
spojení a osobní známosti s většinou členů bylo mnohem jednodušší vše domluvit. Kromě toho jsme
měli pro naši akci záštitu prezidenta republiky, která samozřejmě
dodala další prestižní rozměr.
Na klub „de Monte Carlo“ jsem
se chtěla zeptat. Čím jste si
takové pozvání zasloužil?
Členem jsem se stal před dvěma
lety. Ale předcházel tomu velmi
dlouhý a důkladný proces, kdy
sledovali moji výstavní činnost
a bylo potřeba doložit vlastnictví rarit světové úrovně, získat
dva podporovatele z jejich klubu
atd. Samozřejmostí je, že vlastníte významné sbírky. Ty nesmí být
pouze z regionu, kde žijete, ale
z celého světa. Kromě toho musíte
mít minimálně jednu velkou zlatou
medaili ze světové výstavy. To je
něco jako zlatá olympijská medaile,
jenom s tím rozdílem, že filatelistickou medaili obdrží ještě menší
počet soutěžících. Na výstavách se
s nimi šetří, vždyť ji dosud obdrželi pouze tři žijící Čechoslováci.
Po dlouhém a složitém procesu, včetně pohovoru s předními
členy vedení, jsem byl přijat. Je
to pro mě obrovská pocta. Vždyť
členy tohoto klubu jsou například
Její Veličenstvo královna Alžběta
II. nebo Albert II., kníže monacký. A protože členství v klubu je
doživotní záležitostí a počet členů
z celého světa je striktně omezen,
je velmi pravděpodobné, že žádný další Čech do klubu nebude
dalších několik desítek let přijat.
www.prestige-media.cz | 2021
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Jockey Club

České republiky
Foto: Tomáš Holcbecher
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Silné příběhy,
dlouhá tradice
Když Britové v 18. století vyšlechtili
anglického plnokrevníka a založili první závodiště, položili tím
základy moderního dostihového
sportu. Mezi prvními zeměmi, které
je okouzleně následovaly, bylo
Rakousko-Uhersko, které uspořádalo své první derby již v roce
1868 a nový aristokratický sport
se těšil velké přízni císaře Františka
Josefa I. a jeho manželky Alžběty.

Do českých zemí
dovezl první koně
krve anglické
hrabě Ferdinand
Kinský v roce
1760.
Jeho příbuzný Oktavián Kinský
byl iniciátorem prvního dostihu
na území Prahy, když se na vojenském cvičišti na Invalidovně vsadil
s hrabětem Renardem o čtyři sta
dukátů o to, zda je lepší Kinského
hřebec Game Boy nebo Renardův
Hyppolit. Na trati dvou anglických
mílí (3200 metrů) tehdy vyhrál
Game Boy. V roce 1839 byl zdejší
šlechtou založen spolek k pořádání dostihů v českých zemích.

První závodiště
V roce 1860 vzniklo nové dostihové
závodiště na Císařské louce, kde
třikrát startovala a zvítězila nejúspěšnější klisna všech dob Kincsem.
Od roku 1856 se konaly překážkové dostihy u lesíka Cvrčkov
v blízkosti Pardubic a tato tradice,
svázaná s parforsními hony šlechty
a dlouhými steeplechase, nakonec
vedla v roce 1874 k založení Velké
pardubické. Dostihu, který měl
být podle svých iniciátorů prince
Emila Fürstenberga, Maxe Ugarteho a Oktaviána Kinského nejtěžším
na evropském kontinentu a záhy si
toto renomé také získal. Za zrodem
nejslavnějšího hřebčína v českých
zemích stál člen vlivné vídeňské
rodiny Aristide Baltazzi. Založil ho
v roce 1886 v Napajedlích u Zlína.
Kvalitní chovy anglického plno-

krevníka byly také v Kladrubech
nad Labem, Čáslavi a na dalších
místech. Postupně začala vznikat další závodiště, která přetrvala
dodnes: od roku 1899 se konají
dostihy v Karlových Varech, v roce
1906 pak začala dostihová tradice
také ve Velké Chuchli poblíž Prahy.

Vznik Jockey Clubu
Po vzniku Československé republiky
nahradili bývalou šlechtu v rolích
majitelů průmyslníci, podnikatelé
a živnostníci. Většina domácích
koní pocházela z Napajedel a byla
připravována ve Velké Chuchli,
která se stala hlavním závodištěm
v zemi. Pořádání dostihů se ujal
nově vzniklý Československý Jockey
Club, založený 28. března 1919
v pražském hotelu De Sax. Od roku
1921 pořádal v Chuchli Československé derby, postupně se přidaly
také další stěžejní dostihy. Slibně se
rozvíjející tradici však přibrzdila velká
hospodářská krize a následně druhá
světová válka. Po komunistickém
puči v roce 1948 byly postupně
všechny soukromé stáje i sázkové

kanceláře znárodněny. Jockey Club
byl rozpuštěn a na jeho místě vzniklo Státní závodiště, které centrálně
řídilo veškeré stáje a zaměstnávalo
všechny aktéry dostihů. Určité uvolnění nastalo koncem šedesátých
let, i poté však zůstalo vlastnictví
dostihových koní v rukou státních
podniků a jediné srovnání s mezinárodní konkurencí umožňovaly
takzvané mítinky socialistických států, které se každý rok konaly v některé z metropolí východního bloku.

Novou éru
zahájil český turf
po roce 1989,
kdy se na post řídicí organizace
vrátil obnovený Jockey Club ČR
a koně i závodiště opět přecházejí
do soukromých rukou. Prakticky
v každém regionu existuje minimálně jedno závodiště pořádající
rovinové nebo překážkové dostihy. Přední stáje se intenzivně
www.prestige-media.cz | 2021
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ENDURE. TRI-TEC14.
JEDINÁ A ÚČINNÁ OCHRANA VAŠEHO KONĚ.
ABSOLUTNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍ SE SPOKOJENOSTÍ ZÁKAZNÍKŮ 93%*.
PŮSOBÍ AŽ 14 DNŮ NA JEDNU APLIKACI.

ŽÁDEJTE U SVÝCH KAMENNÝCH PRODEJCŮ NEBO E-SHOPŮ.

WWW.FARNAM.CZ

Registrováno na Ministerstvu zdravotnictví pro prodej v ČR (číslo schválení MZDR 18409/2017/SOZ a MZDR 18375/2017/SOZ). ENDURE® a TRI-TEC14™ jsou kapalné víceúčelové insekticidy v rozprašovači. Používejte
přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.* Údaje z nezávislého nákupního portálu Heureka.cz dle hodnocení a chování zákazníků v posledních 5-ti letech.
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zúčastňují zahraničních dostihů
a vozí domů významné úspěchy.
Jockey Club ČR svým názvem odkazuje k původnímu britskému spolku šlechticů, kteří v 18. století položili základy moderního turfu. Dnešní
Jockey Club ČR je řídicí organizací,
která na základě oprávnění od Ministerstva zemědělství zastřešuje a řídí
vše potřebné kolem dostihů a chovu anglického plnokrevníka. Jako
nejvyšší autorita dostihového sportu
v zemi uděluje povolení k pořádání
rovinových a překážkových dostihů.
Registruje majitele, stáje, trenéry a jezdce, sestavuje termínovou
listinu a zastupuje české dostihy
v zahraničí. Spravuje veškerá závazná pravidla v podobě Dostihového
řádu a dohlíží na jejich dodržování.
V neposlední řadě Jockey Club
ČR vede ústřední evidenci chovu
anglického plnokrevníka v České
republice. Každý rok se v domácích hřebčínech narodí kolem
dvou stovek hříbat, asi polovina dostihových koní na dráze
pochází z českého chovu.
Na českých dostihových závodištích v Praze, v Pardubicích,
Karlových Varech, Mostě i dalších
místech mohou diváci zažívat
napínavé momenty v prostředí
krásných a velmi rychlých koní.
Dostihy byly, jsou a budou spojeny se sázkami na koně, protože
to byly právě sázky, které daly
dostihům vzniknout. To vše za přítomnosti návštěvníků dostihů
tvoří neopakovatelnou atmosféru.
Přijďte se i vy podívat na dostihy.
Více informací najdete na našem webu www.dostihy.cz.

Český turf v číslech:
•
•
•
•
•
•
•

10 závodišť
132 žokejů, jezdců a jezdkyň
151 trenérů
437 stájí
402 dostihů
1094 dostihových koní
45,5 milionů korun
na vyplacených dotacích
Zdroj: statistická data Jockey
Clubu ČR z roku 2019
www.prestige-media.cz | 2021
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Olympiáda

plnokrevných arabských
koní KIAHF 2021
(Katara International Arabian Horse Festival)

K

atar, malý stát na výběžku arabského poloostrova do Perského zálivu, byl po několik let držen
v izolaci od většiny ostatních arabských států.
Obchodní embargo, které bylo na Katar uvaleno,
ztěžovalo veškeré aktivity v této zemi. Katarské vládě se však podařilo tuto dobu překonat a i za velice
těžkých podmínek pokračovat ve všech aktivitách
v zemi. Blokáda Kataru byla nakonec ukončena v lednu tohoto roku a Katar se okamžitě dostal na přední
příčky zájmu investorů, médií, turistů a mnoha dalších. V poslední době je taktéž velmi často zmiňován
díky blížícímu se světovému šampionátu ve fotbale,

avšak tato malá země v Perském zálivu nabízí ohromnou škálu dalších akcí, na které svět opět upírá zrak.

Mnoho umělců vystavovalo po celou dobu akce svá díla na
promenádě a mnoho z nich je v místě i tvořilo.

Úchvatný výhled z arény přímo na moře, kde kotví typické ručně
vyráběné lodě dhau, dle kterých nese Doha své jméno.
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Jednou takovou jsou i dlouhodobě organizované šampionáty plnokrevných arabských koní, které
se v Kataru pravidelně konají již od roku 1991. Je to
právě třicet let, kdy se arabští plnokrevní koně, kteří
jsou úzce spjati s islámskou vírou a arabskou kulturou
po staletí, poprvé v Kataru utkali v ringu o šampionské tituly. Tento moment je zde považován za start
ohromné popularity chovu arabských koní a během
tohoto období Katar velmi výrazně ovlivnil jejich chov
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v celosvětovém měřítku. Především
díky hřebcům Gazal Al Shaqab, Marwan Al Shaqab a Al Adeed Al Shaqab,
odchovaným v Al Shaqab Stud, založeném v roce 1992 Jeho Výsostí šejkem
Hamadem bin Khalifou Al Thani (v té
době emír Kataru a otec současného
emíra), se Katar dostal do povědomí
všech chovatelů tohoto unikátního
plemene koní. V dnešní době Katar
dominuje nejprestižnějším mezinárodním šampionátům arabských koní
a obsazuje pravidelně příčky nejvyšší.
Během každého roku je v Kataru organizováno několik takovýchto soutěží
různých kategorií, avšak v letošním
roce, ve dnech 2. až 6. února, Katar
zcela uchvátil pozornost celého světa
svým nejvyšším titulovým šampionátem, poprvé zorganizovaným v kulturní části Dohy zvané Katara. Široký
bulvár této čtvrti, která Katařanům
připomíná historii a dědictví Kataru,
proměnili organizátoři ve výstaviště
umění, produktů a potřeb spojených
s arabskými koňmi a na přilehlé pláži
vybudovali dechberoucí arénu pro
mezinárodní šampionát KIAHF – Katara International Arabian Horse Festival.
Ten se konal pod záštitou samotného
emíra Kataru Jeho Výsosti šejka Tamíma bin Hamad Al Thaniho. V samotné soutěži se během pěti dnů utkalo
téměř 300 koní o celkové finanční
výhry v hodnotě 3,4 milionu eur.
Závěrečný ceremoniál pak připomínal olympijské hry, kdy se na večerní
obloze nad areálem na pláži prolínala
ohňostrojová show s živými kresbami
a nápisy, vytvořenými světélkujícími
drony. Překrásní koně v úžasné aréně,
dokonalá organizace, smysl pro detail
a ohromující výhled všechny zúčastněné a sledující natolik uchvátil, že se
již nyní všichni těší na ročník 2022.
Katar tak pod taktovkou svého emíra dokázal, že i po dlouhé blokádě
okolních zemí a za přísných bezpečnostních podmínek z důvodu epidemie
covid-19 je schopen uspořádat mezinárodní akci na nejvyšší úrovni a překvapit i ty, kteří si myslí, že již vše viděli.
Pokud vás tedy vaše cesty zavedou až
do Kataru, neváhejte a pokochejte se
krásou jejich arabských koní či jeho
architekturou. Nebudete zklamáni ani
pohostinností jeho obyvatel, kteří vám
rádi ukážou své tradice a zvyky.
Foto: KIAHF official

Bronzová šampionka Baviera HVP ze stájí šejka Al-Qa’-qa, bratra emíra Kataru.

Zlatý šampion Sundown KA z Kuvajtu
soutěžil v KIAHF za Katar, Aljassymia Farm.

Katara Cultural & Heritage Village je na dohled
od mrakodrapového centra Dohy.

Dokonale vybudovaná aréna na pláži Katara
Cultural & Heritage Village.

Promenáda ve čtvrti Katara se proměnila na
několik dní v galerii koňského umění.

Detail zdobení šerp pro zlaté vítěze KIAHF
2021.

Závěrečný ceremoniál s nápisy na obloze
tvořenými osvětlenými drony.

www.prestige-media.cz | 2021
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Zakladatel Noe Polo Club Marek Polan.
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„A polo handicap is a persons ticket to the world,“ vyřkl kdysi sir Winston
Churchill, sám vášnivý hráč koňského póla, a tahle jeho okřídlená věta se
ukázala v dnešní době platná dvojnásob.

A polo

handicap
is a persons ticket
to the world
D

íky tomu, že členové Noe
Polo Club jsou nejen hráči, ale i majitelé koní, se
kterými hrají, měli možnost
i v době lockdownu navštěvovat klub a své koně. Loňský rok
ukázal, jak velikou výhodou je
mít nějaký koníček, a když je to
navíc koníček živý, tím lépe.
I když sezona 2020 nebyla standardní, hráči klubu měli
svůj tým v letních měsících zastoupený na dvou zahraničních
a dvou domácích turnajích.
V posledním možném zářijovém
termínu jsme zorganizovali 12.
mezinárodní turnaj Noe Polo Open
3S Cup, který přijel zahájit velvyslanec Argentinské republiky, jež je
mekkou světového póla, Jeho Excelence Roberto Alejandro Salafia.
Pólo turnaje nejsou jen sportovním
kláním na ušlechtilých koních, ale
i společenskou událostí, kde vzniká
prostor pro partnery turnaje nefor-

Farma Noe, sídlo Noe Polo Clubu.

www.prestige-media.cz | 2021
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málně se setkat a propojit klienty
a zajímavé osobnosti z různých
odvětví. Atmosféru umocňuje
i příjemné prostředí místa a dress
code hostů. Upřímnou radost nám
dělá fakt, že se na našich turnajích potkáváme se stálými partnery i hosty. Úplně poprvé bylo
možné díky firmě Compactive,
která streemovala celý třídenní
turnaj, sledovat zápasy on-line.
Existuje nespočet koňských
disciplín, ale pouze pólo je hra
kolektivní a začít se dá v jakémkoliv věku. Adrenalin, souhra koně
a jezdce, strategie, týmovost,
prostředí a lidé z ní dělají hru
zcela výjimečnou, ale rozhodně
ne nedostupnou. Je nazývána hrou králů, ale je jen na vás,
jakou formu zvolíte. Od vlastní
péče o koně i hřiště až po možnost být „patronem“ profesionálního týmu a zahrát si turnaje
s vysokým handicapem v Anglii,
UAE nebo například v Singapuru. U nás i v zahraničí je běžné,
že se tomuto sportu věnují celé
rodiny nebo i generace.

Adolfo Cambiaso, nejlepší hráč světa se svou klisnou Cuarteterou na vyhlášení Polo Open
v Buenos Aires.

Nejlepšími koňmi pro pólo jsou vyšlechtění
koně argentinských criollos a anglických
plnokrevníků.

Pólo je i společenská událost.

Zajímavosti: pólo
handicap –2 až +10
•

Handicap 10 má na celém
světě cca 10 hráčů, většina z nich je z Argentiny.

•

Profesionální zápasy v Argentině se hrají na 8 chuckerů.
Chucker trvá 7 minut a jeden
hráč má k dispozici až 17 koní.

•

Nejlepší hráč světa Adolfo
Cambiaso hraje v současné
době na klonovaných koních. Většina klonů je jeho
nejlepší klisny Quartatera.
Klony se dále nesmí množit.

•

Mladé naděje českého póla
Amélie a Viktorie Polanovy.

Jeho Excelence Roberto Alejandro Salafía
při zahájení turnaje.

V České republice vznikla asociace hráčů koňského
póla www.czechpolo.cz, která
zaštiťuje většinu hráčů a klubů
v republice. Asociace je členem
mezinárodní asociace FIP.
Autory všech fotek jsou Marek
Polan a Tino Kratochvil.

Jména koní týmu La Dolfina v jednom
z chuckerů na Polo Open v Buenos Aires.
Adolfo Cambiaso hraje klon B01.

Křest prvního pólo hříběte během jarního
turnaje 2017.
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Helena Kohoutová,
zakladatelka
Podnikatelské
platformy Helas.
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Jedině spolupráce je

cesta k úspěchu
Helena Kohoutová je
žena s výjimečnou intuicí,
dokáže rozpoznat skrytý
potenciál a její schopnost
propojovat lidi je již
dvacet dva let hnacím
motorem projektů, které
podporují české podnikání.

První klub, který jste založila,
byl společenský, následoval
dámský klub. To byl ale ještě
stále začátek cesty, která se
brzy spojila s podnikatelským
prostředím. Povězte nám, jak
vypadají tyto vaše aktivity dnes.
Ano, měla jsem nejdříve společenský klub, následně dámský klub
a později měl každý nový projekt,
který jsem spustila, svůj vlastní klub.
To znamená, že než jsme Podnikatelskou platformu Helas, Ocenění
Českých Podnikatelek, Ocenění
Českých Lídrů, Ocenění Českých
Exportérů a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club dali pod jednotící ochranitelský deštník PODNIKATELSKÉ PLATFORMY HELAS
– BUDUJEME HRDÉ ČESKO, tak
projekty spolupracovaly mezi sebou a měly každý vlastní klub. Lidé
si kupovali členství v jednotlivých
klubech, což pak naráželo na to,
že viděli, jak Helas pořádá nějakou akci, na kterou nebyli pozváni,
a my jsme jim složitě vysvětlovali,
že se jedná o akci jiného klubu.

k tomu, že jsme nabízeli takovou
formu členství, aby lidé mohli chodit do všech klubů, a toto
členství se jmenovalo PREMIUM.
Byl to v podstatě nejoblíbenější
balíček, protože lidé často chtěli
mít volný přístup na všechny akce.
Stále to ale bylo trochu nepřehledné a zároveň nás trápilo, že určitá
skupina lidí k nám do klubu z různých důvodů nemohla pravidelně
jezdit ze vzdálenějších míst nebo
kvůli své pracovní vytíženosti, malým dětem, náročným koníčkům
atd. Hledali jsme tedy nejvhodnější způsob, a proto jsme začali
programovat E-PLATFORMU. Když
pak přišel covid, už jsme díky tomu
byli skvěle připraveni a najednou
se ukázalo jako ještě logičtější
vzdát se starého systému, který
jsme stejně postupně opouštěli.
Covid nám pomohl k tomu, abychom vytvořili jedno místo, kde se
lidé mají možnost virtuálně setkat.

za sebou víc než dvacet akcí. Lidé
si na tento způsob zvykli a komunikují, chatují, píšou otázky, kupují si členství, aby mohli
například vstupovat do archivu.
Ať už jde o webináře, on-line
talk show s osobnostmi nebo
další rozvoj e-platformy, myslím,
že pro naše členy je mimořádně cenné to, jakým způsobem
spolu mohou sdílet informace
v rámci naší komunikační platformy. Měli jsme jedinečnou
možnost vytvořit prostředí, kde
se podnikatelé navzájem podporují a díky sdíleným informacím
dokážou rychleji řešit své aktuální
potřeby. Je to zároveň skvělý
nástroj k profesnímu i osobnímu
růstu. Velmi oblíbená jsou ale
také nepodnikatelská témata,
která zpracovávám do podcastů s osobnostmi, jež mají
co říci například k filozofickým
tématům či osobnímu rozvoji.

Co se týče velkých eventů
a skutečného setkávání, na to
si nejspíš budeme muset
ještě počkat. Ovšem jestli to
správně chápu, tak jde v této
chvíli o jeden velký klub?
Ano, v této chvíli je to místo sice
virtuální, ale budeme se setkávat
opět osobně, až to bude možné.
Dá se říct, že jsme vytvořili v České republice největší klub pro
aktivní lidi, kteří mají buď vlastní
byznys, nebo jsou v manažerské
pozici nějaké firmy či korporace.

Jakým způsobem napomáháte
tomu, aby se podnikatelé o sobě
navzájem dozvěděli více a měli
tak lepší motivaci navázat
vzájemnou komunikaci?
V rámci Podnikatelské platformy Helas připravujeme například
zpravodajství HELAS BYZNYS
NEWS, v němž přinášíme nejen
zajímavé rozhovory s osobnostmi
českého byznysu, příběhy tradičních značek, představení unikátních produktů a služeb, ale také
inspiraci a lifestylová témata.

Nabízeli jste ovšem i členství, které
umožňovalo účastnit se všech akcí…
Ten proces, kdy se situace vyvíjela, trval několik let a dovedl nás

Jak v současné době vypadá
život takového klubu?
V loňském roce jsme udělali 37
akcí. Teď je duben a už máme

Toto zpravodajství je rozděleno
do sedmi oborových kategorií
a díky tomu si každý najde pohodlně svou oblast zájmu.
www.prestige-media.cz | 2021
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WE ARE UNIQUE,
WE SPREAD HAPPINESS

Absolutum Wellness Hotel, Jablonského 639/4, Prague
Tel.: +420 222 541 406, e-mail: booking@absolutumhotel.cz

www.absolutumhotel.cz
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Díky komunikační platformě
je možné sdílet užitečné
informace a novinky, nabízet své
služby nebo výrobky, pořádat
schůzky, rozhovory, webináře.
Ne všichni si zvykají stejně
rychle na nové možnosti…
Každý má své tempo a důležitá je zejména v této době chuť se učit a rozvíjet se. Právě to se snažíme podpořit, a proto je také Helas tým neustále
k dispozici a připravený naučit naše
členy orientovat se v novém prostředí. Děláme zdarma konzultace a pomáháme jim tak v osobním růstu.
Která z akcí měla v poslední
době největší úspěch?
To se dá těžko říct, protože máme
tři soutěže a s nimi je vždy spojeno
období, kdy se předávají ocenění,
a to je vždy vrcholem celého roku.
Je tam určitá dávka nervozity, očekávání, kdo vyhraje, jak to celé proběhne, takže je to vrchol, ale určitě
k němu vedou mnohá zajímavá setkání těch podnikatelů a podnikatelek. Každý zážitek jak lidský, tak ten,
který vede právě k získání profesních informací, má pro mnoho lidí
aha moment. Když si uvědomí, že
dává smysl se potkávat v komunitě
podobně nastavených lidí v privátním a bezpečném zázemí, které je
navzájem posiluje. Je to velmi silný
moment. Vzpomínám například
na minulý rok, jak naprosto fenomenální byla akce na zámku Loučeň, kde se sázela česká lípa jako
symbol BUDUJEME HRDÉ ČESKO.
Přerůstají vazby s členy
často v přátelství?
S mnoha členy mám dlouholeté
vazby, někteří jsou u nás přes dvacet
let. To je například Esthé – Klinika
estetické medicíny paní doktorky
Rakové. Úžasné vztahy mám ale
například i s lidmi, kteří říkali, že se
nebudou nikdy zapojovat do žádné
soutěže, do komunity podnikatelů,
nebo dokonce ani do komunity žen,
a nakonec zjistili, že to vůbec není
špatné, když si mohou takto porozumět. Mezi ně patří například Kateřina
Šrámková ze zámku Loučeň nebo
Darina Vodrážková ze společnosti Daquas a mnoho dalších. Pokud
bych se vrátila do té historie, tak bych
řekla, že vlastně všichni naši členové
se stali našimi přáteli a někteří oprav-

Podnikatelská platforma Helas – setkání na zámku při sázení lípy.

du těmi osobními a lidmi, se kterými
si můžeme kdykoli zatelefonovat
a navzájem si pomoci. Rozumíme
si, nehodnotíme se vzájemně, a to
je podle mě ta nejcennější deviza.
V čem vidíte tu největší
hodnotu členství?
Když se sejde tak obrovská skupina
inteligentních lidí a někdo z nich
hledá pomoc nebo radu, tak má
zpravidla do pěti či deseti minut odpověď. A ať už to byla palčivá témata
v době covidu, nebo jde například
o pomoc s prodejem firmy, je podnikatel spojen s lidmi, co umí situaci
řešit a posunou jej dál. Členství je
zkrácená cesta k byznysu, k dalším
lídrům, možnost pozorovat, jak lidé
z byznysu řeší své problémy, možnost nacházet obrovskou inspiraci
a díky ní i nadhled. Pro mě osobně
je to moment velkého osobního
a profesního růstu. Pokud mluvíme
o České republice a o zemi, ve které
žijeme, říkám, že pouze v jednotě je
síla. Není mi blízké křičet na barikádách a mávat praporem. Raději budu
stmelovat lidi, chápat různé úhly pohledu a vytvářet harmonii a soulad.
Jaké chystáte novinky
a na co se těšíte?
To, co chystáme, je vlastně zásadní
zkvalitnění našeho systému. Díky

tomu, že už čtrnáct měsíců nemůžeme vykonávat naši standardní
činnost, se nám vytvořila příležitost
věnovat se posunu a zkvalitnění
našich služeb a využití možností
v rámci on-linu, který vnímám jako
úžasný. Všechny novinky, které dnes
v Helasu vznikají, reflektují potřeby lidí v naší platformě. Řídíme se
především tím, co cítíme, že by jim
mohlo pomoci. Takovým příkladem
jsou i České dárky. Snažíme se tímto
způsobem podpořit české výrobky
a stále jejich portfolio rozšiřujeme.
Máme také vlastní produktovou
řadu šperků HRDÝ LEV, což je skvělý
dárek jak pro ženy, tak pro muže.
Za jeho prvotním návrhem stojí
významná česká designérka Barbora Klimsz a do podoby luxusního
šperku jej pak převedl náš přední
šperkař Aleš Bergl z BERGL DIAMONDS. S panem Berglem rovněž
připravujeme kolekci šperků inspirovanou mandalami vytvořenými pro
Helas Petrou Volenec Němečkovou,
která patří do kolekce ETERNAL BY
HELENA. Mám také velkou radost
z programů NOVÝ POHLED, což je
talk show s Terapeutickým centrem Agnesia, zaměřená na osobní
rozvoj a BOD ZLOMU určený pro
podnikatele. A už teď se samozřejmě také těšíme na nové vítězky
letošního již 14. ročníku OCP.
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32 Kč/m2

55 Kč/m2

Mytí
oken

Postavební
úklid

900 Kč

Úklid
domů a bytů

NECHTE ÚKLID NA NÁS!

736 538 415, uklid@ksena.cz

od

32 Kč/m2

Čištění
koberců

od

150 Kč

Čištění
čalounění

OKSANA BOČKOVA
UKLID@KSENA.CZ

od

35 Kč/m2

Mytí a voskování
podlah

www.KS

www.PERFEKT

Rekonstrukce
bytů, domů, chat

Pokládka
zámkové dlažby

Montáž plotů
a oplocení

SPLŇTE SI SVŮJ SEN O BYDLENÍ!

736 621 549, obchod@ksena.cz

Montáž
teras

SENA.cz
TNI-UKLID.cz

Malování
a natírání

Zemní a
výkopové práce

VLADISLAV BOČKOV
OBCHOD@KSENA.CZ

Kiting
nejen v česku
a jak ho známe

O kitingu už jsme dříve psali. Nyní je načase podívat se, jak se tento
úžasný sport dál vyvíjí a jaké jsou jeho žhavé novinky…

Prestige Life Style

M

ožná jste už zahlédli i vy
někoho s kitem nad hlavou se „vznášejícím se“
prknem… Tato novinka, která není
na trhu ještě tak dlouho, se nazývá „hydrofoiling“. A k čemu to
vůbec je? Jde o ideální hračku
do opravdu slabého větru a hlubších vod. Navíc při hydrofoilingu
zažíváte úplně nový pocit z jízdy, který se s klasickým kitingem
nedá moc srovnávat. Až zažijete
to naprosté ticho, uvidíte sami.
Zpočátku je to dřina! Nepočítejte,
že nasednete a jedete. I opravdu zkušený kiter má napoprvé co
dělat, než přijde na to, jak citlivý
hydrofoil pod nohama správně ovládat. Pro začátečníka je
velmi vhodné začínat s helmou
a protinárazovou vestou v případě pádu na křídla hydrofoilu.
„Všechno, co jsem doposud na kitu
uměl, jsem musel zapomenout
a začít od začátku. Pomohlo mi jen to, že s drakem už vím
co a jak, jelikož pohyb draka při
rozjezdu je stejný jako u rozjezdu
na klasickém prkně. Ale ten pocit
z jízdy, když už to klapne, je nepopsatelný.“ Takto mluví většina
těch, kteří s hydrofoilem začínají.
Zůstaneme u moře a individuálního kitování. Úžasnou zábavou
je totiž kitování z lodě. Nejenže
na lodi se podíváte do míst, která
běžně na dovolené nenavštívíte, ale když je dobrý vítr a chuť,
jednoduše si kite nastartujete,
kdekoli se vám to líbí. Velkou
výhodou bude, že se vám rozhodně nikdo nebude plést do cesty.
Ale nejen to, kiting na lodi má
své jedinečné kouzlo. Dovolenou
totiž zažijete úplně jinak. Na rybím trhu si koupíte čerstvé ryby,
které připravíte k obědu, plujete
netknutou krajinou a zažíváte jiné
pohledy na místa, která jste dosud
znali jen z pevniny. Pak si na krásném místě zajezdíte bez rušivých
elementů dalších jezdců, načerpáte psychickou pohodu a večer to
s přáteli zapijete dobrým vínem…
Samozřejmě, že jak takový kite
na lodi vůbec nastartovat nebo
www.prestige-media.cz | 2021
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jak ho zase přistát, chce techniku, se kterou vám rádi poradí například na Kites.cz.
Další málo praktikovanou, přesto
velice zajímavou formou je kiting s travními lyžemi. Minimálně
každý druhý z nás někdy v životě
na lyžích jezdil nebo jezdí, přitom
spojení lyží se samotným drakem je tou nejjednodušší variantou, kterou můžete vyzkoušet.
Navíc lze jezdit od jara až do podzimu a k osvojení techniky vám
bude stačit absolvovat pouhý
jednodenní kite kurz. A v zimě?
Travní lyže jednoduše vyměníte
za ty zimní a máte sport doslova na celý rok. „Naučit se ovládat
draka určeného k jízdě trvá průměrně nadanému nováčkovi pár
hodin, a když vidíme, že draka
bezpečně ovládá, můžeme přistoupit k jízdě na lyžích. A pak už jen
sledujeme úsměvy a euforii klientů,
kteří nám děkují s tím, že takovou
radost měli naposledy před pár
lety,“ říká Iveta Minářová, vedoucí
instruktorka Kites.cz. „A to je skvělý
důvod, proč s kitingem začít.“

Letošní zima kitingu navíc přála nejvíc za poslední čtyři roky,
protože sněhu bylo dostatek
opravdu všude. Stejně jako u jiných individuálních sportů (např.
běžky) ke konci roku 2020 stoupl
i počet zájemců o koupi vybavení,
jelikož více lidem došlo, že právě kiting je jedním z mála sportů,
který budou moci v průběhu zimy
provozovat, aniž by potřebovali
jakékoli zázemí. A stejně tak jako
došly běžky, v průběhu zimy došly
na skladech i kity a na nové dodávky se čekalo třeba měsíc.

Kam v této době na kite?
Začátkem března se za kitingem
nejezdilo jinam než do Egypta.
Rázem se tak pro všechny kitery
druhořadý Egypt stal číslem jedna. Mluvilo se o tom na sociálních
sítích, nabízely to kiteboardingové
školy… Všichni řešili, jak v nouzovém stavu nesedět doma, a balili
kufry i na měsíc směr Hurghada.

Byla to totiž jediná snadno dostupná destinace, kam bylo
možné vycestovat, bylo tam
teplo, žádná povinná karanténa po příletu, vítr, a hlavně volné přímé letenky z Česka!
V polovině dubna už ale s uvolněním přichází nové možnosti.
Lidé se opět začínají ptát na atraktivnější destinace, kde je větší
vyžití a lze podniknout program
i mimo hotel, jako je například
Sicílie. Zde se dá cestovat již
od poloviny května přímými lety
z Prahy od 1250Kč za zpáteční
let. Takže i s povinnými PCR testy
tato krásná destinace ve výsledku nevyjde na velké peníze.
Ale jaké bude léto a kam všude
budeme moci vycestovat, to se
teprve uvidí… Ať už to bude na individuální kiting na louce za domem
nebo hydrofoiling u moře, hlavně
ať tam fouká ten správný vítr! :)

A jak se kituje,
když je covid?
Kdo už nějaké zkušenosti s kitingem má, nebo alespoň zvládá
bezpečné ovládání draka, toho se
koronavirová pandemie nijak zvlášť
nedotkla. Protože právě kiting byl
jedním z velmi mála sportů, který
i za velice zpřísněných podmínek
bylo možné provozovat téměř
po celou dobu koronavirové krize.
Ke kitingu totiž nejsou potřeba žádné vleky, uměle udržované plochy,
vnitřní prostory ani shlukování většího počtu osob. Právě naopak… volná
louka, kterých je v ČR naštěstí dostatek, vlastní kite a hurá za větrem!
Pro spoustu kiterů tak covid nebyl
z tohoto pohledu nijak omezující.
Je pravda, že úderem března
utichlo vše. Nemožnost opustit
obec už byla problematická téměř
pro všechny. Naštěstí v druhé půli
dubna byla díky menšímu uvolnění
opět možnost vyrazit za větrem
a i telefony v kiteboardingových
školách začaly opět zvonit.
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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.

