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Zcela netradičně a poměrně brzy se v letošním roce o víkendu 18. a 19. května v Praze
konala XVIII. národní a IX. mezinárodní výstava plnokrevných arabských koní zvaná
Prague Intercup. Obě soutěže se již potřetí konaly na Letenské pláni, a tak se účastníci,
diváci či samotní organizátoři mohli kochat nejenom krásou arabských koní, ale
i netradičním výhledem na Pražský hrad.

Krása
arabských koní
OPĚT OVLÁDLA LETNOU
Celý víkend probíhal pod
záštitou starosty Prahy
7 Mgr. J. Čižinského
a za přispění Ministerstva
zemědělství ČR. Během
několika mála dnů vzniklo
na ploše Letenské pláně
předváděcí kolbiště společně
se stany pro VIP návštěvníky
a otevřené tribuny pro
publikum. Ustájení koní
připomínalo malou vesnici,
neboť se jich na akci
sjelo téměř 80 z celkem
13 zemí celého světa.

V

ýstavní areál tak získal velmi exotický charakter, jehož
stanová dominanta byla vidět
již z daleka. To napomohlo i k velmi
vysoké návštěvnosti celé akce, která
byla přístupná všem zájemcům

a divákům zcela zdarma. Organizátoři pro ně v sobotu připravili i malé
překvapení v podobě večerního
programu, který byl v loňském roce
z důvodu nepřízně počasí zrušen.
O všechny VIP hosty bylo opět
výtečně postaráno a v průběhu celého víkendu se o jejich občerstvení
staraly spol. Maximum Party Services a spol. Dallmayr, jejichž káva
a čaje jsou celosvětově proslulé.
Oficiálním transferovým partnerem se již tradičně stala společnost
Autosalony Kopecký, dlouholetý
prodejce vozů BMW a Peugeot.
Jejich vozy nejenže zdobily výstavní arénu a přilehlé prostory,
ale především zajišťovaly převozy
všech oficiálů akce a také významných hostů. Mezi ty nejvýznamnější
patřili především velvyslanci několika arabských zemí, kteří se i přes
probíhající postní měsíc ramadán
osobně dostavili – velvyslanec
Spojených arabských emirátů J. E.
p. Abdulla Mohamed ALMAAINAH,
velvyslanec Egypta J. E. p. Said Mo-

hamed Elsaid HINDAM a velvyslankyně Maroka J. E. p. Hanane SAADI.
Velmi exkluzivní byla také účast
soutěžících, kteří si Prahu velmi
oblíbili. Ty zcela jistě motivovala
i vysoká kvalita zvolených porotců
z Německa, Dánska, Belgie, Itálie,
Ománu, Egypta a Palestiny. Díky
tomu jsme tak na Letné mohli
vidět koně vládce Dubaje a viceprezidenta UAE šejka Mohammeda
Bin Rašída Al Maktouma (Dubai
Arabian Stud), koně korunního
prince Ajmanu šejka Ammara Bin
Humaid Al Nuaimiho (Ajman Stud)
či koně saúdskoarabských princů.
Sobotním vrcholem se pak stala,
poprvé zorganizovaná, večerní
show. Od 19:30 měli diváci a VIP
hosté možnost sledovat různorodý
program složený nejen z ukázek
amerických miniaturních koní
a břišních tanečnic, ale i z několika vystoupení Jezdeckého oddílu
policie města Prahy (diváci se dokonce stali i součástí jejich ukázwww.prestige-media.cz | 2019
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R. Halama - majitel Sklárny Halama s partnerkou, V. Harapes a P. Novák za Business Soiree.
Ocenění pro koně s nejvyššim hodnocením.

Přítomné dámy berou tradici kloboučků zcela vážně.

Večerní atmosféru doplnil i měsíc v úplňku.

Pohár národů již potřetí v řadě vyhrály Spojené arabské emiráty a cenu osobně přebral
jejich velvyslanec J. E. p. Abdulla Mohamed ALMAAINAH s manželkou (vpravo). Na snímku
společně s velvyslancem Egypta J. E. p. Saidem Mohamedem Elsaidem HINDAMEM
(uprostřed) a velvyslankyní Maroka J. E. pí. Hanane SAADI s dcerou (vlevo)

Unikátnost arabských koní je ihned poznat.
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Bývalý ministr zemědělství P. Bendl je
pravidelným návštěvníkem Prague Intercupu.

Ukázka sokolnictví, které patří k tradičním
způsobům lovu na Blízkém východě.

Křišťálové ceny z dílny Sklárny Halama.
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Mezinárodní porota, která rozhodovala o vítězích mezinárodní soutěže.

ky zásahu proti demonstrantům)
a jezdecké skupiny Štvanci, kteří
za svitu měsíce v úplňku předvedli
fenomenální vystoupení představující výcvik orientálních bojovníků.
Nedělní dopoledne pak naplnily poslední kvalifikační kategorie seniorských koní a po obědě
bylo vše připraveno na závěrečné
šampionáty Prague Intercupu.
V těch se soutěžilo o exkluzivní
křišťálové poháry z dílny Sklárny
Halama, které byly zdobeny pravým
zlatem. Ty nakonec odcestovaly
do Spojených arabských emirátů,
Rakouska, Jižní Afriky, a dokonce
i České republiky, díky koním spol.
SUWECO CZ. Mnoho ostatních
účastníků si odvezlo i finanční
výhry v tzv. Evropském cupu, kde
se letos díky podpoře Knocke
Arabians z Belgie soutěžilo o celkových 6000 eur. Všichni šampioni
byli obdarováni i hydroponickým
zeleným krmivem, vyprodukovaným přímo na Letné společností
Bio Hydrophonic Technology.
Na závěr je nutno podotknout, že
celý víkend na Letné doprovázela
velmi příjemná atmosféra a diváci
dokázali vytvořit výtečnou kulisu

Roční zlatý šampion ze stájí šejka Mohameda Bin Rasida Al Maktouma – vládce Dubaje.

všem soutěžícím. Celý úspěch
akce byl samozřejmě odvislý také
od podpory sponzorů a partnerů
akce. Bez jejich nadšení by nebylo
možné takovouto akci uspořádat,
a proto jim všem patří nesmírné
poděkování! Mezi ty nejvýznamnější patřily náš časopis Prestige, časopis The Business Soirée, Kopecký

Autosalony, Inca Collagen, Sklárna
Halama, B. H. Technology, SUWECO CZ, Dallmayr a další. Během
celého víkendu se na Letné vystřídalo přes 2000 návštěvníků a věříme, že všichni z nich odcházeli
tak nadšeni jako my. V roce 2020
tedy na shledanou s plnokrevnými
arabskými koňmi opět na Letné!
www.prestige-media.cz | 2019
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BMW KOPECKÝ,
trochu jiný přístup

Skvělý vůz si dnes můžete koupit kdekoli, ale služby
odpovídající hodnotě vozu už jen tak někde nedostanete.
Zajistit kvalitní a rychlý poprodejní servis, dostatečně
ochotný personál a dostatečné servisní kapacity
znamená vždy vysoké náklady. Pro společnost KOPECKÝ
však něco takového byla vždy skvělá investice, která
se postupem času několikanásobně vrátila. O tom nás
přesvědčil ředitel salonu BMW KOPECKÝ, pan Jan Šatra.
Podle něj i díky tomu nebylo pro Autosalony KOPECKÝ
rozšíření aktivit o prémiovou značku, ke kterým došlo
před pár lety, a s tím spojený vstup mezi ostřílené hráče,
zase až tak komplikované. Přijměte tak touto cestou
pozvánku do autosalonu BMW KOPECKÝ, a nalaďte se
na případnou změnu ve vašem vozovém parku. I u BMW
je letošní rok na novinky velice úrodný.
Působivý až do nejmenšího vlákna. Zatímco vnější
vzhled BMW řady 8 Coupé určují jedinečné laky karoserie, sportovní interiér dokreslují luxusní materiály se
stylovým kontrastním prošíváním a elegantní dekorativní elementy, které podtrhují jasně vnímanou výjimečnou
kvalitu. Ta je specificky vyzdvižena citlivě rozmístěnými
perforacemi a speciálním prošíváním volitelných multifunkčních sedadel. Nejvyšší výkonnost se tak propojuje s nejvyšší kvalitou, takže v interiéru vzniká extrémně
sportovní a elegantní prostředí.

Zvládnout jakýkoliv výkon, užít si každý okamžik. Nové
BMW řady 7 Sedan je zosobněním sebejistého vzhledu,
výjimečných výkonů a maximálního komfortu. Vytváří dojem rozhodnosti a výkonnosti. Soustředěný výraz
světlometů a působivá maska ve tvaru ledvinek dotvářejí
sebejistou příď a už na první pohled podtrhují jedinečný charakter vozu. Výsledkem je plynulá linie předních
vstupů vzduchu přes boční průduchy Air Breather až
k zádi vozidla. BMW řady 7 Sedan do svého okolí vyzařuje dojem délky a elegance. Uvnitř je BMW řady 7 Sedan typické svou kvalitou a jednoznačným zaměřením
na luxus. Interiér je čalouněný mimořádně kvalitní kůží
a multimodální koncept ovládání podtrhuje prvotřídní
estetiku a jedinečný komfort. Navíc je uvnitř vozu připraveno prostorové osvětlení, které dotváří jedinečnou
atmosféru a ideálně doplňuje harmonicky navržený celkový koncept. Vzhledem k tomu, že BMW 750Li pohání
nově vyvinutý 8válec BMW TwinPower a je standardně vybaveno pohonem všech kol xDrive, je jednoduše
předurčeno zaujmout vedoucí pozici.
S plug-in hybridním BMW 745e spojujete to nejlepší z obou světů: působivý výkon 6válcového motoru
a průkopnickou hospodárnost nejnovější generace vysokonapěťového akumulátoru. Klíčovým komponentem
hybridního pohonu je inovativní elektromotor zabudovaný do 8stupňové samočinné převodovky, umožňující
čistě elektrickou jízdu rychlostí až 140 km/h. Hospodárnost kombinovaná s precizní agilitou.
Už si představujete ty ladné křivky a radost z jízdy ve Vašem novém BMW? Představte si k tomu i někoho, kdo se
o Vás a Váš vůz kdykoliv postará… BMW KOPECKÝ.

Nové BMW X7 je elegantním propojením dojmu a jedinečnosti. I přes majestátní vzhled působí zásluhou puristického a sportovního designu lehce a agilně. Velmi prostorný interiér současně toto pojetí doplňuje průkopnickou
kombinací exkluzivity, praktičnosti a svobody. A také nesrovnatelným komfortem ve všech třech řadách sedadel.
Nové BMW X7 je luxusní SAV se skutečným terénním
potenciálem. Adaptivní vzduchový podvozek na obou
nápravách spolu s inovativními regulačními algoritmy
a Integrálním aktivním řízením zajistí mimořádný komfort na jakémkoliv povrchu. Zásluhou M sportovní výfukové soustavy ladí se sportovní dynamikou také zvuk.
6
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Více o nových modelech a společnosti BMW KOPECKÝ
najdete na www.kopecky.cz.
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převodovkou EAT8. Tlumiče s řízeným variabilním odpružením (v závislosti na verzi) a zadní víceramenná náprava
nabízejí dokonalou syntézu dynamiky, komfortu a bezpečnosti. Zcela nový systém nočního vidění dokáže na vzdálenost 200m rozpoznat osoby a zvířata před vozem.

PRO PEUGEOTA
k pežoťákovi

Pro firmu je důležité udržovat se svými zákazníky dlouhodobé vztahy, protože jak je čím dál těžší rozhodnout
se, který vůz je hezčí, kvalitnější, úspornější, a jednotlivé automobilky si hlídají cenové hladiny jednotlivých
modelů v daném segmentu, to zásadní, čím se odlišuje
každý jednotlivý prodejce od svého konkurenta, je nabídka a především pak schopnost poprodejní služby reálně poskytovat. Dle obchodního ředitele společnosti
KOPECKÝ, pana Martina Vodičky, jsou rok od roku zákazníci náročnější, co se týká výběru „poskytovatele“
služeb. Společnost KOPECKÝ s.r.o. patří k těm firmám,
pro které je služba zákazníkovi na prvním místě, a této
filozofii podřizují vše. I díky tomu za více než 20 let existence firmy vzniklo mezi nimi a zákazníkem nejedno
přátelství. Je to prý takový bonus, když můžete společně se svými zákazníky sdílet i jejich zlomové okamžiky jak v osobním životě, tak v zaměstnání, a je velice
příjemné se s nimi potkávat při společenských akcích,
jakými byly v poslední době např. představení nového
modelu Peugeotu 508 nebo před koncem roku Křest
charitativního kalendáře. A jelikož letošní rok je hodně
bohatý na představování novinek, zeptali jsme se ho
na poslední novinky u Pežoťáka.
Nový Peugeot 508 SW, kombi vyšší třídy s fascinujícím
designem, komfortem na úrovni luxusní limuzíny a velkorysou prostorností. Nová nízká a kompaktní karoserie,
ostrý a svalnatý design exteriéru, pozoruhodný interiér.
Podařilo se mu spojit atletickou eleganci a praktičnost
z hlediska prostornosti, objemu a přístupu do zavazadlového prostoru. Převrací principy silně zastoupeného
trhu kombi segmentu D a čerpá inspiraci ze světa vozů
označovaných jako „shooting brakes“.

508SW

Vůz je stejně jako kratší verze vybaven technologiemi
nejnovější generace. Většina benzinových motorů PureTech 180 k, 225 k i dieselových motorů BlueHDi 130 k,
160 k a 180 k je nabízena s automatickou osmistupňovou

Nový Peugeot 208 patřil mezi nejžhavější novinky Ženevského autosalonu a navazoval na jeden z bestsellerů
značky. Jeho uvedení je plánováno na podzim a bude
v nabídce ihned při uvedení na trh se třemi druhy motoru: 100% elektrickým, benzinovým a dieselovým. Nový
Peugeot 208 se inspiroval koncepčním vozem Peugeot
Fractal a po jeho vzoru je vybaven zcela novou generací
místa řidiče Peugeot i- Cockpit® s vyvýšeným 3D přístrojovým panelem a celou škálou asistenčních systémů
vyhrazených vyšším segmentům.
Nový Peugeot e-208, který je k dispozici již při uvedení nového modelu na trh, poskytuje díky 100% elektrickému motoru o výkonu 100 kW (136 k) a točivému
momentu 260 Nm (k dispozici od 0 km/h) hbitost, stimulující potěšení z jízdy a současně okamžitou reakceschopnost. Ohledně dojezdu se chlubí úctyhodnými
340km na jedno nabití, čímž se zařazuje v daném segmentu na přední místo.

2008

Ještě před prázdninami Peugeot představil nové SUV
2008 určené všem, kdo jsou připraveni dát řízení nový
impulz. Vůz, který stejně jako celá značka Peugeot vyznává svobodu a sdílí vizi vzrušující budoucnosti, je ultra
moderní interpretací zážitku z jízdy. Ambicí nového Peugeotu 2008 je napsat další úspěšnou kapitolu v historii
SUV řady značky Peugeot. Vůz je plně v souladu se současným stylem modelové řady Peugeot a zároveň vyjadřuje svou vlastní osobnost. Vyvážené linie a celkové
proporce jsou typické pro segment SUV.
Nové SUV Peugeot 2008, určené na mezinárodní
trhy, bude v prodeji od konce roku 2019.
Pokud máte v plánu si všechny novinky značky Peugeot
vyzkoušet a případně se stát i Pežoťákem, neváhejte
a objednejte se již nyní s předstihem na předváděcí jízdy. Aktuálně ve třech provozovnách AUTOSALONŮ KOPECKÝ (Praha, Vysoké Mýto, Bystřice nad Pernštejnem),
ke kterým brzy přibude další, můžete již nyní otestovat
zatím poslední novinky, Peugeot 508, 508SW a Rifter.
Více informací na pezotak.cz nebo kopecky.cz.
www.prestige-media.cz | 2019

7

Prestige Life Style

Rozhovor s Marketérem roku 2018 a držitelem hlavní ceny soutěže Velkého modrého
delfína brig. gen. Ing. Tomášem Lerchem, ředitelem ředitelství služby dopravní policie
Policejního prezidia České republiky v Praze.
Eva Rokytová

Začněme spolu aneb kolama dolů

PROJEKT
VYVOLAL U MOTORKÁŘŮ ZÁJEM O VLASTNÍ BEZPEČNOST
Česká marketingová
společnost vyhlásila
v květnu oficiální výsledky
soutěže Marketér roku 2018.

P

ro vítěze byly připraveny sošky
křišťálových delfínů z českého skla – v čele s Velkým
modrým delfínem v působivém
designu z dílny uměleckého skláře
Vladimíra Zubričana. Velkého
modrého delfína – hlavní cenu
soutěže – získal brigádní generál
Ing. Tomáš Lerch, ředitel ředitelství
služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky.
Máte hodnost „brigádní generál“. Jak vás mám oslovovat?
Brigádní generál je po formální
stránce správné oslovení, nicméně se běžně užívá jenom
zkrácené oslovení „generál“.

Pane generále, jste ředitelem
služby dopravní policie. Činnost
dopravních policistů se každodenně dotýká všech účastníků
silničního provozu. Jaké problémy dopravní policisté řeší?
Dopravní policisté jsou v každodenním kontaktu jak s řidiči
motorových vozidel, tak i s nemotorizovanými účastníky silničního
provozu. Naším prioritním úkolem je v maximální míře přispívat
každodenní činností ke zvyšování
bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích. K dosažení pozitivního výsledku využíváme veškerá oprávnění a možnosti,
které máme – a to jak na úseku
represe, tzn. účinného dohledu nad
chováním všech účastníků silničního provozu, tak zejména na úseku
prevence. Naší snahou je, aby represivní a preventivní aktivity Policie
ČR byly vyvážené. Jsou problema8
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Velkého modrého delfína – hlavní cenu
soutěže Marketér roku 2018 – získal brig.
gen. Ing. Tomáš Lerch.

Fotka z ocenění při předávačce: Brig. gen.
Ing. Tomáš Lerch, ředitel ŘSDP, přebírá
hlavní cenu soutěže Velkého modrého
delfína.

celé Policie ČR. Také je pro mě
znamením, že image Policie ČR
se mění k lepšímu jak z pohledu
široké, tak odborné veřejnosti.
tiky, jako například kontrola podmínek pro přepravu zboží a osob,
technického stavu vozidel, kde
účinným nástrojem je právě represe. Nicméně stále více se snažíme
předcházet porušování pravidel
silničního provozu realizací celé
škály preventivních aktivit. Nesmím
opomenout ani činnost našich dopravních inženýrů, do jejichž gesce
spadá spoluvytváření bezpečného
dopravního prostoru, jako je například řešení komunikačních závad,
kontrola opodstatněnosti dopravního značení, identifikace a řešení
rizikových lokalit nebo posuzování
projektů dotýkajících se dopravní infrastruktury. Do gesce služby
dopravní policie spadá samozřejmě
i šetření a dokumentace dopravních nehod, ale naše úsilí směřuje
především do aktivit, které by měly
zabránit vzniku dopravních nehod
– zejména těch s vážnými následky.
Doplul váš Velký modrý delfín do vaší
kanceláře, nebo k vám domů?
Skleněnou sošku modrého delfína
jsem si vystavil ve své kanceláři.
Velmi si tohoto ocenění vážím.
Považuji ho za ocenění práce

Hlavní cenu soutěže – Velký modrý delfín – jste získal
za osobní přínos v realizaci komplexního přístupu k marketingové komunikaci bezpečnosti
silničního provozu. Ze zahraniční praxe jste k nám přenesl
a uvedl do praxe projekt „Začněme spolu aneb kolama dolů“.
Co je cílem tohoto projektu?
Cílem tohoto projektu je oslovení motorkářů, prezentace nových
bezpečnostních prvků motorkářům a zprostředkování praktického
vzdělávání a zdokonalování řidičů
motocyklů na začátku motorkářské sezony. Primárně nám jde
o snížení následků a počtu dopravních nehod zaviněných motorkáři a zároveň o osvětu všech
účastníků silničního provozu, aby
zdokonalování se v řidičských
dovednostech považovali za aktivní
prvek vlastní bezpečnosti. Projekt
organizujeme společně s Asociací
center pro zdokonalovací výcvik
řidičů Autoklubu České republiky.
Do realizace samotného projektu
se zapojila v roce 2018 i ve druhém ročníku 2019 všechna výcviková centra v České republice.
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Kde je průběh jednotlivých
akcí projektu prezentován?
Propagaci projektu jsme věnovali
velkou pozornost – zejména před
zahájením prvního ročníku. S dostatečným časovým předstihem
jsme oslovili ke spolupráci známé
osobnosti z oblasti motosportu.
O propagaci projektu jsme požádali většinu webových portálů
a odborných médií pro motorkáře.
Veškeré informace jsme zveřejňovali na webových stránkách
www.policie.cz a jednotlivé vyjížďky komunikovali na sociálních
profilech Policie ČR. Poděkování
za propagaci a podporu projektu si
zaslouží i redaktoři a editoři jednotlivých televizních stanic, kteří se
vyjížděk osobně účastnili a věnovali
problematice bezpečnosti motorkářů velký mediální prostor. Významnou roli v medializaci vyjížděk
sehrála i regionální média, diskuse na motorkářských portálech
a podpora známých osobností.
Zhodnoťte váš osobní podíl
na tomto bezesporu nadstandardně úspěšném projektu z hlediska
posílení marketingové koncepce.
S aktivitami směrem k motorkářům a tzv. spanilými jízdami jsem
se inspiroval ve Spolkové republice
Německo. Jsem iniciátorem a samozřejmě také členem realizačního týmu. Se záměrem jsem oslovil
provozovatele všech polygonů
v České republice, a když jsem viděl
jejich reakci, byl jsem přesvědčen,
že projekt uvedeme v život. Bez
stejně zapálených kolegů zejména
z odboru služby dopravní policie
jednotlivých krajských ředitelství
policie, by však nebylo možné
projekt v takovém měřítku realizovat. Všichni podílející se kolegové
odvedli obrovský kus práce jak
na propagaci projektu, tak na jeho
samotných přípravách i realizaci.
Osobně se aktivně účastním většiny
vyjížděk, na kterých s účastníky
diskutuji o tématu bezpečné jízdy
na motorce. Získávám od nich
zpětnou vazbu, zajímavé podněty a názory, které pak přenáším
do práce služby dopravní policie.
Na realizaci projektu se ale nepodílejí jen dopravní policisté. Úzká
spolupráce je i s preventisty a tiskovými mluvčími Policie České

Brigádní generál Ing. Tomáš Lerch
(19. 6. 1975) je ředitelem služby dopravní policie od dubna 2013.
U Policie České republiky slouží dvacátým rokem a je na svoji
příslušnost k bezpečnostnímu sboru hrdý. Kdyby stál znovu před
volbou životní profese, neměnil by. Po absolvování vysoké školy
a základní vojenské služby začínal svou dráhu policisty na dopravním
inspektorátu Mělník, kde se postupně vypracoval až na pozici
vedoucího oddělení. V roce 2009 přestoupil na ředitelství služby
dopravní policie Policejního prezidia ČR na post metodika pro
oblast dohledu nad silničním provozem. V roce 2013 byl ustanoven
na pozici ředitele, kterou vykonává dodnes. Své práci se věnuje
s vysokým profesním nasazením. Prostřednictvím médií komunikuje
problematiku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a je
zastáncem komplexního přístupu s vyváženým poměrem represivních
a preventivních nástrojů. Klade důraz na systémové vzdělávání
dopravních policistů ve všech oblastech působení služby dopravní
policie. Je členem expertní rady platformy Vize 0, podporuje celoživotní
vzdělávání řidičů motorových vozidel ve výcvikových centrech
bezpečné jízdy, spolupracuje s Asociací dopravních psychologů apod.
Během své profesní kariéry byl několikrát vyznamenán za inovativní
a zodpovědný přístup k výkonu služby. 28. října 2018 byl prezidentem
České republiky jmenován do hodnosti brigádního generála, což
vnímá především jako ocenění práce všech dopravních policistů.
republiky, pracovníky výcvikových
center a dalšími. Projekt má pozitivní ohlas veřejnosti. Samotní
účastníci se již v zimních měsících dotazovali na spuštění druhého ročníku, což pro mě bylo
signálem, že má projekt smysl
a pozitivní marketingový dopad.
Nesmíme zapomenout na to,
že tento bohulibý projekt má
masový dopad na významnou
část aktivních účastníků silničního provozu – řidičů.
Vždyť o to nám přece jde! Mimo
konkrétní realizované akce vybízí
k vzájemné ohleduplnosti mezi
řidiči, k akceptování se na pozemních komunikacích a také k uvědomování si vlastní zranitelnosti.
Prezentujeme tímto nejen činnost
Policie ČR, ale také se snažíme být
příkladem pro ostatní motorkáře
– třeba tím, že ukazujeme bezpečnostní prvky používané policisty,
jako například airbagové vesty,
kvalitní přilby a vybavení, které je
v současné době pro členy policejního mototeamu samozřejmostí.
Projekt „Začněme spolu aneb
kolama dolů“ je díky své praktické podobě velmi atraktivní,
plánovitě zapojuje do realizace

fanoušky motorismu, kterým není
lhostejná jejich bezpečnost…
Ano, atraktivita projektu pomáhá
k jeho samovolnému šíření v rámci
motorkářských zájmových webových portálů a vyvolává pozitivní
diskuse. Vzhledem k realizaci teprve druhého ročníku je předčasné
hodnotit ovlivnění bezpečnosti
silničního provozu, nicméně ohlasy
na projekt naznačují, že motorkáři
mají zájem o vlastní bezpečnost
a jsou do ní ochotni investovat jak
čas na zdokonalování v ovládání
motocyklu v krizových situacích,
tak finanční prostředky na kvalitní ochranné prvky a vybavení.
Jak byste projekt vyhodnotil z hlediska posílení marketingové koncepce?
Účastníky silničního provozu
informujeme o zodpovědném
a bezpečném pohybu v silničním
provozu pravidelně. Apelujeme
na vlastní zranitelnost a osobní
bezpečí. Žádná institucionální odpovědnost nemůže plně zaručovat
to, že na pozemních komunikacích
nebudou při závažných nehodách
umírat lidé. Vhodnou orientaci na zákazníka spatřuji zejména
v tom, že motorkáři jsou jedni
z nejzranitelnějších účastníků silwww.prestige-media.cz | 2019
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ničního provozu a podařilo se nám
je s nabídkou projektu „Začněme
spolu aneb kolama dolů“ oslovit,
přilákat jejich pozornost a vyvolat
v nich zájem o vlastní bezpečnost.
Jedná se o první cílený projekt
směřující na komunitu motorkářů,
která se v České republice neustále
rozšiřuje. Cílem projektu není jen
problematika bezpečnosti samotných motorkářů, ale také samotné
přiblížení policejní práce a posilování dobrého jména Policie České
republiky. Naší snahou je přesvědčit všechny účastníky silničního
provozu, že dopravní policisté jsou
na silnicích pro ně, nikoliv proti
nim. Tyto aktivity podporují můj
dlouhodobý záměr, aby služba
dopravní policie byla vnímána
především jako služba motoristům.
Zhodnoťte projekt z hlediska dosažených výsledků, především s ohledem na zvýšení
prestiže vaší organizace.
V prvním ročníku projektu se
během organizovaných vyjížděk
zapojilo do programu téměř 3500
osob, kterým není jejich bezpečnost lhostejná. Přestože rok 2018
nebyl z pohledu statistických výstupů pro motorkáře příznivý – za rok
2017 zemřelo na českých silnicích
60 řidičů motocyklů a 3 jejich
spolujezdci a za rok 2018 zemřelo na českých silnicích 86 řidičů
motocyklů a 2 jejich spolujezdci,
což je výrazný nárůst smrtelných
následků oproti roku 2017 – má
projekt smysl a veřejnost po jeho
realizaci volá. Nosnou myšlenkou
propagování této aktivity je mimo
výše uvedené i to, aby k sobě byli
všichni účastníci silničního provozu
ohleduplní, tolerovali se, chovali se
podle pravidel, předvídali situace

a vývoj silničního provozu – a tím
pádem méně bourali a zbytečně
neumírali. Po letošních vyjížďkách už je loňská účast překonána. Největším oceněním pro
mě samotného je velké množství
osobních poděkování od účastníků projektu za to, že Policie České
republiky takovéto akce realizuje.
Každý nový projekt ale
také něco stojí…
V současné době se jedná o nízkonákladový projekt, který jednotliví
realizátoři vykonávají ve vlastní režii.
Takhle to ale asi nepůjde realizovat
do nekonečna. Uvědomuji si, že
do preventivních akcí je třeba investovat finanční prostředky. Máme
za sebou dva roky zkušeností,
máme celkem jasnou představu
o tom, jak projekt rozšířit a posílit
– a máme i představu o tom, kde
hledat případné finanční zdroje.
Promiňte, ale nemohu si odpustit
otázku na problematické ruské
Noční vlky, kteří svoji militantnost na silnicích často popírají…
V kontextu projektu vidím spojitost
pouze v tom, že Noční vlci využívají k propagaci svých idejí jízdu
na motocyklu. Z mého pohledu
je vnímám pouze jako motorkáře, kteří musí při průjezdu Českou
republikou dodržovat pravidla
a zákonné normy stejně jako ostatní účastníci silničního provozu.
Vlastníte také motorku? A jezdíte
vždy bezpečně? Ale po pravdě!
Jsem vyznavačem jedné stopy, majitelem motorky i aktivním motorkářem. Z jízdy na motocyklu mám
stále patřičný respekt, což považuji
za základ bezpečnosti. Motorkaření
je pro mě velkým koníčkem a záro-

veň forma relaxace, která mi vždy
dokonale pročistí hlavu. Na motorce jdou starosti stranou, soustředím se pouze na řízení, předvídám chování ostatních účastníků
silničního provozu a dělám vše pro
to, abych se ze svých cest vždy
vrátil v pořádku. Považuji se opravdu za zodpovědného motorkáře.
Následky dopravních nehod, se
kterými se denně profesně setkávám, mi neustále připomínají rizika
a zranitelnost motorkářů, proto
se snažím řídit tím naším motorkářským heslem „kolama dolů“.
Co si na závěr přejete, aby se
vám splnilo jak v pracovním,
tak i soukromém životě?
Pracovní cíle jsem již nastínil. Vybudovat z dopravní policie službu
pomáhající všem účastníkům silničního provozu a zlepšovat kvalifikovanou činností image Policie České
republiky. Musím podotknout, že
řadu mých pracovních cílů se mi
podařilo již naplnit. Dosaženým
cílem je bezpochyby skutečnost, že
již šest let mám tu čest řídit službu
dopravní policie, spolupracovat
s fundovanými a zapálenými lidmi, možnost pozitivně ovlivňovat
bezpečnost a plynulost silničního
provozu v České republice. Co si
opravdu přeji? Aby zcela zbytečně neumírali lidé na silnicích. Přál
bych si u řidičů větší míru tolerance
a ohleduplnosti, aby v momentě,
kdy usedají za volant nebo řídítka,
mysleli na to, že k závažné dopravní
nehodě někdy postačí i krátká nepozornost. V osobním životě mám
spoustu přání, ale některá si chci
nechat pro sebe. To hlavní je, aby
byla moje rodina zdravá a spokojená
a tolerovala moji práci, kterou mám
opravdu rád a jsem si vědom, že jí
věnuji čas i na úkor svých blízkých.
Vážený pane generále, děkuji Vám za rozhovor. A ať se Vám
i nadále ve všem daří!
Pozn. red.:
Pražská policie má od 1. 7. 2019 nového
ředitele. Do jejího čela se postavil
brigádní generál Ing. Tomáš Lerch.
Děkujeme za rozhovor převzatý
z časopisu České marketingové
společnosti Marketing & komunikace.
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G

RAN
VETERAN

Rozlehlý areál Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích hostil o posledním dubnovém
víkendu již druhý ročník jedné z největších akcí historické mobility v České republice – Grand
Veteran. K vidění bylo přes 160 kusů historických vozidel, od automobilů a motocyklů až
například po historické traktory, autobusy nebo raritní historické kočárky.

Grand
Veteran
PODRUHÉ V BOHNICÍCH
Autor a foto: Grand Veteran

V

elký zájem u diváků vzbudily
exhibice sportovních a závodních historických vozidel, která se předvedla v akci přímo v areálu. Jízdy zahájila safety car Škoda
Buggy, kterou následovala Aero
Minor, typ Le Mans Milana Hájka,
formule MTX Pavla Kaliny, krásná
červená Alfa Romeo Václava Kafky
nebo Gbelec Sport Jana Täubela.

kterým byly převáženy první československé peníze. Z muzea rodiny
Samohýlů ze Zlína se představil Benz
Patentwagen z roku 1886. Jednou
z hvězd byl automobil Z4 karosérie
Dostál, navržený pro Ninu, manželku herce Vlastimila Buriana. Vůz byl
na akci přivezen majitelem Veteran
Areny Olomouc Liborem Pešánem.

Účastníků s historickými motorkami
přijelo více než vloni. Výraznou pozornost mezi nimi přitahovala na své
BSA 770 z roku 1928 s postranním
vozíkem paní Libuše Šulcová –
elegantní dáma, jejíž otec Augustin
Šulc motorky této značky v Československu popularizoval a prodával.

Působivě vyznělo defilé amerických vozidel, korunované ostrým
startem z místa vozu Ford Mustang
V8 z roku 1968, který na sebe
upozornil burácivým řevem
a na vozovce se podepsal dvěma
gumovými pruhy. Následovaly
ho další americké unikáty, například K.I.T.T. z filmu Knight Rider.

Raritou byl první poštovní vůz
vystavený Českou národní bankou,

Největší pozornost diváků i médií
sklidil však impozantní vůz Lorraine

De Dietrich z roku 1907, který jako by
se s majiteli, Pavlem Beranem vykuřujícím za volantem labužnicky doutník a jeho manželkou v luxusní kabině
vozu, vynořil z doby začátku automobilismu v minulém století. Vůz
vyhrál s přehledem soutěž elegance.
Zajímavé byly i vozy takříkajíc z druhého konce spektra. Není tomu tak
dávno, co československé silnice
brázdila Volha 21. Na Grand Veteran
se představila dokonce se stejně
zbarveným přívěsným vozíkem.
Dále škodovky a trabanty, vozy
Sboru národní a Veřejné bezpečnosti z Muzea socialistických vozů
a policejní stanice ve Strnadicích.
V Bohnicích vozidla soutěžila
i ve dvoukolové jízdě pravidelnosti
podle šipkového itineráře. Ne-
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jenže se řada závodníků netrefila
do časového limitu, ale v rozlehlém parkovém areálu se dokázali
dokonce ztratit a netrefit do cíle.
Na své si přišly doslova celé generace. Pro děti byly připraveny
tvůrčí dílničky, kde si mohly vyzkoušet své rukodělné dovednosti
a znalosti pod vedením kolegy
Mgr. Kunštátského ze Základní
školy Mohelnice. K motivaci vyzkoušet si co nejvíce rukodělných
činností jim byly vydávány dětské
řidičské průkazy, do kterých získávaly za svou šikovnost razítka.
Po získání všech potřebných razítek
byl jejich první dětský řidičský
průkaz na Dopravním inspektorátu
Grand Veteran prohlášen za platný.
Ve tvůrčích dílničkách si děti
mohly ve spolupráci se svými
rodiči zkusit vyrobit také vlastní
autíčko nebo autobus Škoda RO
706. Reálný historický autobus
stejného typu z Muzea městské
hromadné dopravy Dopravního
podniku hl. m. Prahy celý den vozil
po areálu návštěvníky zdarma.
K podpoře výročí 100 let od vzniku československé koruny, a přiblížení významu tohoto výročí
mladé generaci, byl ve spolupráci
s Českou národní bankou vytvořen zábavný program ekonomické gramotnosti pro děti. Na akci
byla zavedena dětská měna, tzv.
Grandík. Grandíky si děti i dospělí
mohli vydělat v tvůrčích dílničkách a za ně si následně zakoupit
zábavu na dětských buggy nebo
zboží ve stáncích u partnerů.
Na akci bylo pamatováno také
na ženy. Vedle přehlídky zajímavých
historických outfitů byly připraveny kosmetické koutky, kde dámy
mohly využít péči profesionálních
kosmetiček po celý den. Výrazně se v tomto ohledu angažovala
tradiční česká firma Dermacol.
Grand Veteran také letos přišel
s komponovanými představeními
připomínajícími milníky československých a českých dějin. Prvním
bylo tematické představení 100 let
od vzniku československé koruny.
Vrcholem byla idealizovaná scéna
12
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atentátu na Aloise Rašína, který byl
po střelbě odvezen do nemocnice vozidlem Pragou Mignon.
Hlavním kulturním bodem akce
bylo komponované představení
spojené s listopadovou sametovou
revolucí roku 1989. Diváci mohli
vidět živé reprízy scén z období
sametové revoluce, několik autentických vozů z tohoto období
a krátce po něm, například služební vozidlo BMW 735 iL z kolony
Václava Havla, Tatra 613 a další.
Vozidla, která byla součástí jednotlivých scén, propůjčili členové
historických autoklubů a muzeí,
např. vozidla z Retro auto-muzea Strnadice a jejich oddělení
VB. Hranou scénu dokreslovala
dobová hudba, komentáře, a především dobová videa promítaná
na velkoplošnou obrazovku.
Akcí Grand Veteran byla oficiálně zahájena veteránská sezona
2019. Všem vozům bylo při výjezdu do jízdy pravidelnosti požehnáno do nové sezony a byl
jim předán ochranný symbol
„České srdce“ od kněze Oldřicha Chocholáče, kaplana Českého olympijského týmu.
Nechyběly ani zajímavé osobnosti
historie i současnosti, například
pětinásobný vítěz Rallye Paříž–Dakar Karel Loprais, mnohonásobní
mistři republiky v závodech do vrchu Jaroslav Prášek a Petr Vojáček,
jeden z bývalých šéfkonstruktérů
mladoboleslavské škodovky Petr
Hrdlička, mj. vedoucí projektu
Škoda Favorit, člen bankovní rady
ČNB Aleš Michl, a další. Akci poctil
návštěvou také starosta MČ Prahy 8 Ondřej Gros a zástupkyně
Magistrátu hlavního města Prahy,
paní Klímová. Osobně se na akci
přišli podívat také zástupci z ministerstev dopravy a školství nebo
Magistrátu hlavního města Prahy.
Osobní pozvání přijala prezidentka
kulturní komise FIVA paní Nataša Jerina Grom. Velmi ji oslovila filozofie akce Grand Veteran
s moderními směry, zapadající
do hlavních programových směrů celosvětové organizace FIVA,
která byla akcí přímo nadšena.

Akce je prezentací celého veteránského života veřejnosti a potenciálu, který veteránské aktivity
nabízejí, ať už v oblasti výchovy
dětí a mladé generace, možností
kulturních představení s historickými vozidly nebo bohatého života
v klubech historických vozidel.
Grand Veteran 2019 byl také
příkladem vůbec první velké a ojedinělé spolupráce mezi dvěma
největšími subjekty sdružujícími kluby historických vozidel
v České republice, tedy Federaci
klubů historických vozidel ČR
a Autoklub České republiky.
Celým dnem diváky provázeli známí moderátoři Petr Vichnar
s Denisou Jeřábkovou a Markem
Odrobinou z magazínu Zpátečka.
Organizátoři si cení vynikající
spolupráce a podpory partnerů,
bez kterých by nemohla být akce
zorganizována v takovém rozsahu. Zvláštní dík patří vedle Auto
Jarov a ŠKODA-AUTO, a.s., také
Psychiatrické nemocnici Bohnice, Autoklubu České republiky,
Federaci klubů historických vozidel ČR, České národní bance,
Českému rozhlasu Radiožurnál,
odboru kultury, sportu, mládeže
a památkové péče MČ Prahy 8,
Magistrátu hl. m. Prahy, MŠMT,
Muzeu MHD Praha ve Střešovicích,
Muzeu Ladislava Samohýla ve Zlíně, Veteran Areně Olomouc, Retro
auto-muzeu Strnadice, Mercedes
Benz klubu a firmě Dermacol.
Díky všem těmto partnerům se
můžete těšit na ještě lepší a větší
ročník Grand Veteran 2020, který se bude konat v sobotu 25. 4.
2020 opět v areálu Psychiatrické
nemocnice Bohnice. Staňte se
i Vy součástí Grand Veteran!

Závodní Hakar z roku 1950 čekal na
svůj start do exhibiční jízdy areálem
Psychiatrické nemocnice Bohnice.
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Ford T z roku 1913 se stylově oblečenou
posádkou rodiny Havránkových na startu
do dvoukolové jízdy pravidelnosti.

Elegantní závodní Alfa Romeo Václava Kafky, prezidenta Veteran Car Clubu ČR, při rychlém
průjezdu zatáčkou, kde vzbuzovala zaslouženou pozornost.

Paní Libuše Šulcová, dcera dovozce
motocyklů BSA Augistina Šulce, si užívá i ve
zralém věku radost při veteránských akcích.
Mezi hojně zastoupenými motocykly byla k vidění nejvíce tradiční česká značka JAWA.
V popředí legendární JAWA 350 „Pérák“.

Krásně udržovaný autobus RO 706 z Muzea
městské hromadné dopravy pražského
Dopravního podniku byl po celý den
v plném nasazení, aby povozil všechny
zájemce o zážitek z jízdy před 70 lety.

Děti si mohly vyrobit vlastní autíčko nebo autobus RO 706 v dětských tvůrčích dílničkách. Za
svou snahu dostaly dětské penízky Grandíky, za které si nakoupily v dětském obchůdku.

Komponovaný program „Sametová revoluce
89“ připomenul scény z nedávné historie.
Nechybělo ani potupné prohledávání aut na
hranicích bývalého Československa.

Majestátní Lorraine de Dietrich
VVM/CI z roku 1907 manželů Beranových,
zasloužený vítěz soutěže elegance
na Grand Veteran 2019.

Jeden z prvních dvou automobilů světa, Benzův Patent-Motorwagen z roku 1886 z Muzea
rodiny Samohýlů, se velmi obratně pohyboval mezi diváky i ostatními účastníky.

www.prestige-media.cz | 2019
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Grand
Veteran
LETOŠNÍ ROČNÍK 2019

Na akci Grand Veteran byla představena nová ŠKODA SCALA od AUTO JAROV, kterou si mohli návštěvníci vyzkoušet při předváděcích jízdách.

P

ředstavil téměř celou pozemní historickou mobilitu a byl
ve znamení největší české automobilky ŠKODA. Proto se i společnost AUTO JAROV, první obchodní dům automobilů, rozhodla
tuto akci podpořit. K vidění tak byla
celá modelová řada vozů ŠKODA
od modelu Fabia, přes Octavii a Superb až po moderní SUV Kodiaq
nebo Karoq. Úplnou novinkou,
kterou zde mohli návštěvníci vidět,
byl vůz ŠKODA Scala, který měl
14
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ve středu 24. dubna oficiální uvedení na český trh. Návštěvníci si mohli
vystavené vozy prohlédnout u stánku AUTO JAROV, kde byl připraven
i program pro děti, nebo si je mohli
sami vyzkoušet přímo v ostrém
provozu na předváděcích jízdách.
ŠKODA AUTO JAROV je i součástí
programu ŠKODA Handy, což je
speciální program, jehož cílem
je pomáhat osobám se sníženou
pohyblivostí získat opět ztrace-

nou mobilitu. Handy specialista
AUTO JAROV pak poskytoval poradenství a byl připraven pomoci
s nákupem vozu za zvýhodněnou
cenu. Ve spolupráci s nadací Cesta
za snem měli návštěvníci možnost
vyzkoušet si trenažéry pro handicapované, a to handbike nebo
multifunkční trenažér, na kterém
si zaveslujete, zapádlujete nebo
se projedete na běžkách.
Více na www.autojarov.cz.
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Mariánské Lázně

V PŘEDVEČER ZAPSÁNÍ NA SEZNAM
SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO
Tisková konference konaná
k zahájení letošní lázeňské
sezony začala příjemnou
slavnostní událostí. Starosta
města Martin Kalina
předal známé české herečce
Janě Švandové diplom
ambasadorky lázeňského
města. Osobní přítomnost
populární herečky byla o to
cennější, že Jana Švandová
navštívila Mariánské Lázně
speciálně u příležitosti
tiskové konference,
ačkoli tentýž den večer
vystupovala v divadelním
představení v Praze.

P

odle Kaliny bylo rozhodnutí
města udělit titul právě Janě
Švandové motivováno tím,
že všichni dobře vědí, jak je Jana
Švandová krásná doslova v každém
okamžiku, že je plná optimismu
a energie, a co je nejdůležitější,
že je v lázních častým a oblíbeným hostem: hraje golf, hostuje
zde s divadelními představeními
nebo jen relaxuje a prochází se
v parcích s přáteli a známými.

letní sezony. Největší akcí města
je již tradičně zahájení lázeňské
sezony. Zvláštní pozornost vyvolává
očekávaná přítomnost dvou hvězd,
a to jednak skupiny Queenie, jejíž
vystoupení bude velmi aktuální
vzhledem k oscarovému filmu
Bohemian Rhapsody, který si čeští
diváci doslova zamilovali, a také
slavného českého zpěváka Václava
Neckáře. Velice důležitou kulturní
událostí sezony bude Chopinův
festival, který se bude konat od 15.
do 24. srpna. Hudebního festivalu se zúčastní věhlasní interpreti
z Francie, USA, Itálie a Kanady. Již
počtvrté se letos bude konat mezinárodní přehlídka filmů Marienbad
Film Festival a milovníky folklorní
hudby město přivítá 19. až 22. září
na festivalu Mariánský podzim. Velmi zajímavým projektem je Stezka
spisovatelů, která se již brzy otevře
návštěvníkům a seznámí je s velkým množstvím spisovatelů z celého světa, kteří ve městě pobývali.
Člen komise pro UNESCO Vojtěch
Franta ve svém projevu věnovaném
zápisu města na seznam památek
UNESCO společně s dalšími jedenácti nejlepšími evropskými lázeň-

skými městy uvedl, že po třinácti
letech příprav se město dostalo
do cílové rovinky. Město však ještě
čeká na příjezd skupiny odborníků,
kteří posoudí připravenost města
stát se městem UNESCO. Franta
poznamenal, že bychom neměli
přemýšlet jen o tom, jak přilákat
nové turisty, a o marketingových
programech. Mimořádně důležitá je podle něj starost o vlastní
občany Mariánských Lázní. Jaké
výhody získají oni? Jsou to nové
příležitosti pro rozvoj podnikatelských aktivit ve městě, restaurací,
hotelů, apartmánů, obchodů atd.
Město získá nové možnosti péče
o unikátní architektonické památky a ochrany přírody. Je však
důležité udržet si také ty hosty,
kteří do města přijíždějí na tradiční dlouhodobé léčebné pobyty.
Radek Šnajdr, předseda Mariánskolázeňské asociace cestovního
ruchu uvedl, že nyní nemůžeme
plně předvídat důsledky, které
lázeňskému městu přinese zápis
na seznam UNESCO. Je jasné, že
město udělá vše pro to, aby zůstalo
jedním z nejklidnějších a nejromantičtějších měst na Zemi.

Jana Švandová uvedla, že je pro
ni velkou ctí stát se ambasadorkou Mariánských Lázní, města,
které miluje a které se proslavilo
nejen svou krásnou architekturou, ale i přírodou. „Slibuji, že ho
budu hrdě reprezentovat,“ uvedla.
Starosta města Martin Kalina se
podrobněji věnoval akcím, které
nás všechny čekají během letošní
www.prestige-media.cz | 2019
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Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

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

OPRAVDOVÉ LÁZNĚ V LÁZNÍCH

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

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

Pitná kúra přímo v hotelu

Kvalifikovaný zdravotnický personál a tým lékařských specialistů

Relaxační wellness & beauty programy

Speciální preventivní programy pro děti od 4 let

Mezinárodní certifikace - TÜV, EuropeSpa med, Medispa

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

Karta slev a výhod Marienbad Kur & Spa Card

www.marienbad.cz
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Mariánské Lázně slaví zahájení lázeňské sezony. Mezi VIP hosty, kteří město u této příležitosti
navštívili, byl velvyslanec Spojených států amerických v České republice Stephen B. King. O své
první dojmy z města se podělil s PR manažerkou KIS Mariánské Lázně Elenou Sorokinou.

Stephen B. King
VELVYSLANEC SPOJENÝCH STÁTŮ
AMERICKÝCH V ČESKÉ REPUBLICE
Pane velvyslanče, proč jste
se rozhodl přijet na oficiální návštěvu našeho města
právě v den slavnostního zahájení lázeňské sezony?
Je to moje první návštěva Karlovarského kraje. Za dobu, kdy
zastávám post velvyslance, jsem
navštívil čtrnáct krajů České republiky. O Mariánských Lázních
jsem slyšel jen to nejlepší, proto
jsem se sem rozhodl přijet. Jsem
zde 24 hodin a moc se mi tu
líbí. Určitě se sem ještě vrátím.
Vím, že bydlíte v hotelu Zvon, který je součástí skupiny OREA Group. Jste
s ubytováním spokojen?
Ano, je velmi komfortní. Mluvil jsem
s generálním ředitelem a už jsem
mu řekl, že je to výborný hotel. A je
také velice hezký zvenčí. Mariánské
Lázně jsou báječné lázeňské město,
které stojí za návštěvu nejen kvůli
minerálním pramenům, ale i přátelské atmosféře, která ve městě
panuje, a také výbornému jídlu.

osvobozeny americkou armádou. Je zde nějaká souvislost?
Zaprvé bych chtěl zmínit, že vztahy mezi Amerikou a Českem jsou
prostě skvělé. Stojíme bok po boku.
V loňském roce jsme oslavili 100 let
od navázání diplomatických vztahů
mezi Československem a USA. Naše
vztahy stojí na třech základních
postulátech. Přátelství, bezpečnost
a ekonomická prosperita. Co se týká
dne osvobození, pak američtí vojáci
prolili mnoho krve, aby zachránili
Evropu, a my nikdy nezapomeneme na hrůzy a oběti druhé světové
války. Budeme i nadále chránit jeden
druhého, aby se nic podobného

neopakovalo. Minulý pátek jsem
byl na oslavách dne osvobození
v Plzni, a navštívil jsem ještě několik
dalších měst, která byla osvobozena americkými jednotkami. Velice
si vážím toho, jak jsou čeští občané americkým vojákům vděční.
Včera jste navštívil restauraci Medite. Chutnala vám tamní kuchyně?
Ano, chutnala a dlouho jsem si
povídal s majitelem restaurace,
který mnoho let žil a pracoval
ve Španělsku a přivezl do těchto končin španělskou kuchyni.
To je opravdu zajímavé.

Mohli by k nám přijíždět američtí turisté? Bylo
by to pro ně zajímavé?
Určitě ano. Nejen proto, že je to
nádherné lázeňské město, ale také
proto, že má nádhernou architekturu, krásné budovy či zpívající fontánu. Město se má čím pochlubit.
Vaše návštěva se koná bezprostředně po oslavách Dne vítězství
8. května. Mariánské Lázně byly

Martin Hurajčík, 1. náměstek hejtmanky Karlovarského kraje, Velvyslanec USA v České
republice Stephen B. King, Andrew Simon Dennison.
www.prestige-media.cz | 2019
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VÍCE NEŽ JEN SPA HOTEL
•

•

•

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

•

•

•

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

INFORMATION AND RESERVATION:
Falkensteiner Hotel Grand MedSpa Marienbad FFFF · Ruska 123, CZ-35301 Mariánské Lázně
Tel. +420/354/929 397 · reservations.marienbad@falkensteiner.com · marienbad.falkensteiner.com
Grand Hotel Marienbad Betriebs s.r.o., Opletalova 1402, CZ-110 00 Praha, Court Praha, IC 279 24 076, Head office: Praha
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Royal golf
Organizátoři Premium Properties s.r.o.
a Royal Golf Club Mariánské Lázně
představili propojení dvou královských
sportů v jedinečném turnaji.

A

kce, která je vůbec první svého druhu,
tímto spojuje golfové hráče a milovníky koní a navazuje na úspěch prvního ročníku, který se konal 2. 6. 2018.
Cílem tohoto projektu je vytvoření tradice,
při které budou každý rok přivítáni příznivci
a hráči jak z golfového, tak i velmi významného mezinárodního prostředí koňského póla.
Alexis Echeverría byl hvězdou letošního turnaje.
Je mu 23 let a hraje pólo více než osm let. Hrál
v Peru, Argentině, USA, Kanadě a v Mexiku.
Momentálně má handicap 1. Je synem zakladatele La Patrona Polo Club v Mexiku ve státě Nayarit a je pólo instruktorem
pro začátečníky a pro hráče do hcp 0.
Celkem se turnaje zúčastnilo 83 golfových hráčů a koňského póla se zúčastnilo celkem 38 koní ve čtyřech týmech.

Team Moser:
1. Milan Nebuchla
2. Eliáš Gill
3. Steffan Lange
4. Heidi Silvey
Team Rolls-Royce::
1. Alexis Echeverría
2. Simona Joklová
3. Pavel Iványi
4. Kristýna Sedláková

and POLO CUP 2019

Team Taittinger:
1. Achim Jähnke
2. Jan Průcha
3. Roman Endt
4. Helle Ruggaard
Team Real Treuhand:
1. Ladislav Agárdi
2. Alexandra Benčíková
3. Markéta Pavleye
4. Libor Palas

Vítězným
týmem se stal
Team Real
Treuhand.
VÝSLEDKY GOLFOVÉHO
TURNAJE:
Netto 0–18
1. KOKEŠ MAHLEROVÁ Clara
2. NECHANICKÝ Rudolf sn.
3. WAGNER Arnošt
Netto 18,1–36
1. OSPANOVA Zaida
2. LEMONOVÁ Renata
3. TALÁB Ondřej
Netto 37–54
1. HYNEK Petr
2. OLŠIAK Zlatko
3. SKUHRA František
BRUTTO
RŮŽIČKA Marek
www.prestige-media.cz | 2019
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Slovinsko se postupně stává vyhledávanou golfovou destinací Evropy. Historie golfu
začíná ve Slovinsku již v roce 1937, kdy bylo vybudováno nejstarší slovinské golfové
hřiště – Bled. Bylo postaveno na žádost jugoslávského krále, který měl na tomto kouzelném
místě, jednom z nejvýznamnějších turistických středisek Slovinska, letní rezidenci.

POHÁDKOVÁ GOLFOVÁ
DOVOLENÁ VE

V

současné době zde zažívá rozkvět jak budování
golfových hřišť, tak i zájem o hru, a počet hráčů roste.

Slovinsku
Natálie Redková, www.cestujemezagolfem.cz

BLED,
KDE KRÁLOVÉ HRÁLI GOLF
Na okraji Bledu se rozprostírá cíl
mnoha golfistů z různých koutů světa
– přenádherné mistrovské 27jamkové
golfové hřiště. Po první světové válce
tehdejší jugoslávský král Alexandr
Karađorđević zvolil Bled za svou letní
rezidenci, a brzy se tam začali sjíždět
další bohatí hosté a šlechta z celé
Evropy. Místní golfové hřiště vybudované na návrh královské rodiny
se stalo kolébkou slovinského golfu.
Od prvopočátku ho znalci pokládali
za jedno z nejkrásnějších hřišť Evropy. Během druhé světové války bylo
hřiště opuštěno a ke svému účelu bylo
navráceno až v roce 1972. Obnovy
původního 18jamkového The King’s
Golf Course (Královského) se ujal
Donald Harradine, který následně
projektoval i nové 9jamkové hřiště Lake
Golf Course (Jezerní) v roce 1993.
V roce 2014 golfové hřiště koupil

srbský podnikatel Dragan Šolak, který
investoval do renovace Bledu a angažoval Howarda Swana ze Swan
Golf Designs. Renovace zahrnovala
nové projektování některých jamek,
rekonstrukci grýnů, odpališť, bunkerů
na obou hřištích. Bylo vybudováno
10 nových vodních překážek – jezírek. Výsledek je okouzlující, nádherné
a velmi kvalitní hřiště, které je výzvou
jak pro amatéry, tak i profesionály. Naprostou dominantou Bledu jsou hory.
Můžete je pozorovat téměř z každé
jamky. Působí nesmírně uklidňujícím
dojmem zvláště po nepovedené ráně.
Ubytovat se můžete v renovované
klubovně King’s house, kde je k dispozici 10 nových krásných pokojů,
další 4 pokoje jsou v Lake’s house.
Kontakt: www.royalbled.com

ARBORETUM VOLČIJ POTOK
Další hřiště – Arboretum – se nachází
pouhých 20 minut od hlavního města
Slovinska Lublaně. Díky zvlněnému
terénu je toto hřiště velmi různorodé a působí velmi pěkným dojmem.

20
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Není ovšem jednoduché. Má docela
úzké ferveje, hodně vodních překážek.
Vzhledem k tomu, že je umístěno v přírodním parku, stromy jsou zde velmi
důležitým spoluhráčem. Míček se může
odrazit dovnitř lesa, kde ho budete velmi těžko hledat. Jindy naopak najdete
míček, který jste pokládali za naprosto ztracený, přímo uprostřed ferveje.
Přesné rány jsou na golfu důležité vždy,
ale zde to platí víc než kdekoliv jinde,
kde jsou ferveje velkorysejší a umožňují určitý rozptyl při odpalu. I Arboretum okouzluje působivým výhledem
na Alpy. Prvních 9 jamek bylo otevřeno
v roce 1998, dalších devět v roce 2002.
Kontakt: www.golfarboretum.si

DINERS CUBO GOLF COURSE
Vedle Lublaně se nachází další mistrovské hřiště – Diners Cubo golf
course. Nabízí vše, co hráč golfu
od hřiště očekává. Má pěkný design,
krásné široké ferveje, velké rychlé grýny. Je velmi dobře udržované.
Má 6 jamek par 3, 6 par 4 a 6 par 5.
Kontakt: www.golf-ljubljana.si
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LIPICA
Golfové hřiště v Lipici je jediným golfovým areálem Slovinska,
kde se dá hrát i v zimě. Nachází se v oblasti Slovinského krasu
na hranici s Itálií. Ferveje, orámované starými duby, lípami
a množstvím dalších stromů, jsou široké, velkorysé. Je zde
prostor i pro dlouhé a ne úplně přesné rány driverem. Hřiště
má zatím jen 9 jamek, uvažuje se o rozšíření na 18. Bohužel
je zde nedostatek vody, což poznáte na roughech. Ferveje
a grýny jsou ovšem kvalitní a dobře udržované. Ještě zajímavější než místní hřiště je světově proslulý chov a drezúra koní
– slavných bílých lipicánů. Hřebčín je jen pět minut pěšky
od hřiště. Budete mít skutečně nezapomenutelný zážitek.
Kontakt: www.lipica.com

GOLF GRAD OTOČEC
I když patří mezi nejnovější golfové areály Slovinska, bylo
již několikrát hráči zvoleno za nejkrásnější hřiště v zemi.
Nachází se u řeky Krka v blízkosti středověkého zámku
Otočec. Ve stínu krásných lesů, na kopcovitém terénu bylo
vybudováno golfové hřiště podle posledních standardů.
Jamky mají 5 odpališť, což umožňuje přizpůsobit obtížnost hry výkonnosti hráče. Užijí si zde jak profesionálové,
tak i začátečníci. Ferveje jsou relativně široké, grýny velké. Ubytovat se můžete v 5* hotelu zámek Otočec.
Kontakt: www.golf-otocec.si

ADRIATIC GOLF COURSE
GOLFOVÁ PERLA CHORVATSKA

GOLF BOVEC

Před vámi se rozprostírá i nádherné golfové hřistě. Hřiště je velmi dobře zasazeno do mírných kopců s přilehlými
vinohrady, sady a lesy. Z některých jamek je krásný výhled
na Jadran. Potrápí vás tu vodní překážky – jezírka, potůčky –,
a velké grýny. Golfový resort Adriatic je otevřený po celý rok.

Golfové hřiště Bovec je utajený klenot mezi slovinskými
golfovými hřišti. Má jen 9 jamek, ale rozhodně stojí za to,
abyste sem zavítali a hřiště zahráli aspoň jednou. Nachází
se nedaleko stejnojmenného městečka na severozápadě
Slovinska na hranicích Triglavského národního parku, kousek od hranic s Rakouskem. Zdobí ho řeka Soča známá svou
překrásnou smaragdovou barvou. Nad hřištěm se majestátně zvedá 2587 metrů vysoká hora Kanin. Každá jamka je
technicky velmi náročná, hra zde nebude jednoduchá. Ale
pokud to zvládnete, bude to skutečné golfové vítězství.

Pokud se vypravíte za golfem do Slovinska, byla by škoda
nenavštívit nedaleké Chorvatsko. Z Lublaně je to na Istrii přibližně hodina a půl. Hned za slovinsko-chorvatskou
hranicí, na poloostrově Savudrija v krásné, zatím panenské přírodě najdete první chorvatský luxusní golfový resort
Adriatic. Jeho součástí je 5hvězdičkový hotel Kempinski.
Překrásný je už výhled z terasy velkorysé klubovny. Máte
výhled hned do tří zemí, kromě Chorvatska vidíte také
Slovinsko a Portorož, o kousek dál pak Itálii s Terstem.

JAK SE SEM DOSTANETE?
Samozřejmě hodně českých návštěvníků Slovinska volí cestu
autem. Ale velmi pohodlně se do Lublaně můžete dostat přímou
leteckou linkou Praha–Lublaň, kterou provozuje slovinská společnost Adria Airways. Dnešní největší dopravce Slovinska byl založen v roce 1961 v rámci bývalé Jugoslávie jako čistě charterový
dopravce s oficiálním sídlem v Záhřebu v dnešním Chorvatsku
a s primárním cílem přepravy turistů zejména ze západní Evropy
do letovisek na pobřeží Jaderského moře. V roce 1964 přesídlila
společnost na tehdy nově otevřené letiště Ljubljana-Brnik, odkud
provozuje svou činnost i v současné době a létá do 23 destinací.
Je velmi výhodné, že jednou s těchto destinací je také Praha. Letadlem se dostanete do Lublaně za pouhou hodinku. Z letiště je
to na hřiště Diners Cubo golf nebo Arboretum přibližně 20 minut.

A návštěva tohoto koutu Slovinska vám nabídne mnohem víc než jen golf. V letní sportovní nabídce je horská turistika, výstup na hory stylem volného zlézání, jízda na kajaku, rafting, paragliding, jízda na kole.
Je zde i jedna z nejdelších zip lines v Evropě.
Kontakt: www.golfbovec.si

DALŠÍ HŘIŠTĚ
Moravské Toplice – 18 jamek, Ptuj – 18 jamek, Grad Mokrica – 18 jamek, Trnovo, Olimje, Zlati Grič – 9 jamek. Ve Slovinsku samozřejmě nenajdete takové množství hřišť jako
v jiných větších zemích, procestujete ale s golfem celou
zemi, poznáte její krásy a přírodní a historické památky.
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Přemýšleli jste někdy, kterou novou golfovou destinaci jste zatím neobjevili? Gruzie asi nebude
první zemí, která napadne milovníka golfu, když se rozhoduje, kam vyrazit za golfem. Ale
proč ne? Lyžování v Gruzii již přestává být pro Čechy exotikou, golf určitě bude následovat.

GOLF V
P

rvní golfové hřiště bylo otevřeno v Gruzii v roce 2014 v Ambassadori golf resortu, který se
nachází 75 km od hlavního města
Tbilisi, v Kachreti v regionu Kachetie, bohatém na historické památky.

AMBASSADORI KACHRETI
GOLF RESORT
Tento region je také známý jako
centrum gruzínského vinařství.
Gruzie je domovem více než 500
odrůd vína, což naznačuje, že hrozny byly kříženy v tomto regionu velmi dlouho. Nejstarší nalezený důkaz
o výrobě vína pochází z doby před
osmi tisíci lety právě z Gruzie. Hotel
Ambassadori golf resort nabízí
nejen golf, ale i rozmanité možnosti pro milovníky sportu – tenis,
basketbal, fotbal, minigolf. Je zde
bazén, koně a také poníci pro děti
i parkurové závodiště. Golfové hřiště má zatím 9 jamek, ale určitě není
jednoduché. Je skvělou zastávkou
po cestě, například na prohlídku
historického města Signagi – důležitého centra turistiky Kachetie.
Pokud vyrazíte na cestu se skupinou golfových přátel, v Ambassadori rádi zorganizují turnaj mezi
místními hráči a hráči z vaší skupiny.
Budou samozřejmě mít výhodu domácího prostředí a skvělé znalosti
hřiště, ale turnaj bude mít výbornou
přátelskou i profesionální atmosféru. Tak jsme to aspoň měli my při
návštěvě tohoto velmi kvalitního resortu. Městečko Signagi rovněž stojí
za návštěvu. Uchvátí vás nádherné
panorama hor, středověké památky. Můžete si objednat ochutnávku
gruzínského vína a místní speciality
– čači. Signagi se také říká město
lásky. Proč? Registrace manželství
22
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funguje ve městě 24 hodin denně,
365 dní v roce. Je zde nejvyšší počet uzavřených sňatků v celé zemi.

MISTROVSKÉ HŘIŠTĚ –
TBILISI HILLS
Tbilisi Hills se nachází v těsné blízkosti gruzínského hlavního města.
V létě 2018 se zde otevřelo první
18jamkové golfové hřiště v zemi
a může se pochlubit úchvatným
výhledem na okolí i okouzlující
historické město. Hřiště je navrženo
společností Tilander Golf Design,
která má na svém seznamu projektů 20 golfových hřišť v pěti zemích
Evropy, včetně úžasného hřiště
Estonian Golf & Country Club, které
je také součástí sítě European Tour
Properties. Základním kamenem filozofie designu Lassi Pekka Tilander
je vytvořit nové, vzrušující návrhy a přitom respektovat klasické
tradice golfového designu a Tbilisi

Hills tuto vizi ztělesňuje začleněním
moderního designu do nádherného přírodního prostředí. Na každé
jamce jsou čtyři odpaliště, která se
liší ve vzdálenosti, aby vyhovovaly
všem úrovním. Z nejvzdálenějších
odpališť hřiště měří 6223 metrů
(6806 yardů). Projekt v Tbilisi Hills
Golf Resortu se rozšíří i mimo golfové hřiště. Bude zde hotel, zařízení
pro volný čas a stovky luxusních
domů plánovaných na úžasném
pozemku ve svahu. „Jsme velmi potěšeni, že můžeme přivítat takovou
slibnou novou golfovou destinaci
v našem portfoliu European Tour
Properties,“ řekl David MacLaren,
vedoucí oddělení European Tour
Properties. „Tbilisi Hills je nádherné
nové místo se záviděníhodnými
panoramaty, vynikajícím uspořádáním. Těšíme se na jeho budoucí
rozvoj.“ Hřiště je perfektně udržované. Mistrovská kvalita ve všem.

CO VIDĚT V GRUZII
Samozřejmě by bylo opravdu škoda
letět do Gruzie jen kvůli golfu.
Gruzie je jednou z nejkrásnějších
zemí světa. Rozprostírá se pod Kavkazskými velikány a již v dávných
dobách ji proslavily příběhy o Prométheovi a argonautech. Najdete
zde mnoho nádherných památek.

TBILISI
Původně hlavním městem Gruzie
bylo starobylé město Mccheta,
jedno z nejstarších měst Gruzie,
které se nachází na soutoku řek
Aragvi a Kura, přibližně půlhodiny
cesty od Tbilisi. Historické památky Mcchety byly v čele s tamější
katedrálou Sveticchoveli v roce
1994 prohlášeny za součást světového dědictví UNESCO. Stačila
jedna projížďka na koni, a Mccheta
přišla o svou pozici hlavního města.
Podle legendy si jednoho dne král
www.prestige-media.cz | 2019
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Inzerce

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

Chce to hlavně pohodu a zdraví
800 tbl.

300 tbl.

200 tbl.

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?

Více na
www.wobenzym.cz

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.

Stáhněte si mobilní aplikaci
Wobenzym 4U
na App Store, na Google play nebo na
http://wobenzym.cz/wobenzym-4u.

Stáhněte si mobilní aplikaci a budete mít vždy informace o užívání a dávkování léku Wobenzym s sebou.
Wobenzym je nejúčinnější začít užívat co nejdříve po vzniku potíží.
Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000
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Vachtang I. Gorgasali vyjel do míst,
kde se dnes nachází metropole
Tbilisi. Zastřelil bažanta, jenž poté
spadl do jednoho z tamních horkých pramenů a uvařil se. Zmíněná
příhoda – a z vojenského hlediska
výhodná poloha – pak prý panovníka inspirovaly k rozhodnutí hlavní
město přesunout. Uskutečnil to teprve jeho starší syn Dachi I. Udžarmeli, který sem na žádost svého
otce přenesl gruzínskou metropoli.
Dobrá geografická poloha městu
zajistila na jedné straně prosperitu, na druhé však zkázu v podobě
neutuchajících bojů. Mezi lety 627
a 1795 se zde odehrálo mnoho
válečných střetů s Peršany, Araby,
Byzantinci, Chazary a Turky. Je toho
hodně, co byste měli v Tbilisi určitě
navštívit. Například místní specialitu
– sirné lázně. Vypadají zvenku jako
mešita. Nachází se ve čtvrti Abanotubani. Fungují stejně jako v dobách
osmanské a perské říše, které kdysi
měly střídavě Gruzii pod kontrolou,
než požádala o ochranu ruského
cara. Jelikož v dávných časech
měl málokdo doma horkou vodu,
chodilo se do veřejných lázní. Zde
se lidé nejen koupali, ale lázně byly
místem čilého společenského styku. I dnes zde fungují maséři, kteří
vám řádně promasírují tělo. Na pravém břehu řeky Kura si nesmíte
zapomenout prohlédnout pevnost
Narikala. Zřícenina této pevnosti,
založené již ve čtvrtém století, se
tyčí na kopečku nad starým městem. Kousek od pevnosti je obrovská socha Matky Gruzie. Náměstí
Svobody je nejdůležitějším tbiliským náměstím. Uprostřed náměstí
se skví pozlacená socha svatého
Jiřího zabíjejícího draka – svatý Jiří
je patronem Gruzie a dal ostatně
Gruzii i její název. Velmi impozantní je katedrála Sameba – největší
gruzínský kostel, dostavěný teprve
v roce 2004. Je to třetí největší pravoslavný kostel na světě a je postaven v klasickém gruzínském slohu.

stavení ze dřeva a hlíny. Samotné
muzeum je impozantní budova
bývalého muzea VŘSR. Expozice je umístěna v pěti opravdu velkých sálech se spoustou
informačních tabulí, soch a exponátů. Gruzínci – a obyvatelé
Gori zejména – Stalina chápou
jednoznačně pozitivně. Berou
ho jednoduše jako někoho, kdo
skutečně něco dokázal. Expozice
se snaží Stalina popsat chronologicky, od útlého dětství a mládí
přes proticarskou činnost, revoluci, válku. Součástí expozice
je Stalinům obrněný vagon.

GRUZÍNSKÁ KUCHYNĚ
Turisté, kteří navštíví Gruzii, si nemohou nechat ujít příležitost seznámit se s gruzínskou kuchyní, která
si již vydobyla mezinárodní uznání.
Gruzínskými specialitami jsou:
Chačapuri – nejtradičnější gruzínské jídlo. Je to chlebová placka
plněná slaným sýrem suluguni.
Lobiani – chlebová placka plněná fazolemi.

Puri, lavaš – gruzínský chléb
pečený v tradiční peci. Je základem gruzínského jídla.
Chinkali – větší pelmeně nebo
ravioly plněné mletým masem
s bylinkami. Národní jídlo, které
nesmí chybět na žádném slavnostním stole. Knedlíček se chytí
do ruky, ukousne se část těsta
(rožek), vývar se vypije a pak se
sní zbytek. Eventuálně se těsto
jíst nemusí. Jí se rukami i v nejluxusnějších restauracích.
Čurčchela – gruzínská sladkost,
která připomíná klobásy. Jsou
to lískové nebo vlašské ořechy
navlečené na nitce a máčené
v hroznovém moštu smíchaném s kukuřičnou moukou.
Gruzínských specialit je
samozřejmě mnohem více.
Je to opravdu skvělá kuchyně.
Každý najde pro sebe něco.
Návštěva Gruzie pro vás
bude nezapomenutelným zážitkem a tato země
si získá vaše srdce.

GORI
Velké množství turistů míří z Tbilisi do města Gori. Je to rodné město Stalina a je zde také
Stalinovo muzeum, které je
jedním z nejnavštěvovanějších
muzeí v Gruzii. Dochoval se zde
Stalinův rodný domek, chudé
www.prestige-media.cz | 2019

25

Chutě
GRUZIE
Elena Sorokina

Gruzínská kuchyně se
nepodobá žádné jiné. Stejně
jako gruzínský jazyk, jenž je
velmi starobylý. Gruzínštinu
používají pouze 4 miliony
lidí na světě, přitom je
považována za velmi
krásnou a uznávaná jako
výjimečné dílo kulturního
dědictví UNESCO.

T

aké některé speciality
gruzínské kuchyně jsou
na seznamu světového
kulturního dědictví. Například
tradice přípravy chačapuri.

Ale všechno popořadě. My jsme
se totiž do Gruzie vydaly za jiným
gruzínským kulinářským zázrakem s názvem chinkali. Ano, právě
kvůli těmto svérázným gruzínským pelmeňům jsme se odhodlaly s kamarádkami na nikoliv
blízkou cestu. Jde o to, že jsme
byly v Moskvě na mezinárodním
mistrovství v golfu, Rusko proti
Evropě, a jako posedlá jsem se
všude ptala na chinkali. Ochutnávaly jsme nejlepší pokrmy ruské
kuchyně ve vynikajících restauracích v Moskvě a Petrohradě, ale
chinkali v menu neměli. Přitom
jsme měly natolik nabitý program, že na návštěvu gruzínské
restaurace nezbyl čas. Není to
hezké přiznání, ale věřte: začala jsem fňukat. Tak dlouho jsem
škemrala a zároveň pěla účastníkům zájezdu ódy na toto jídlo, že
mě po návratu do Prahy pověřili
uspořádat kulinářskou návštěvu
Gruzie, což jsem s radostí udělala.

ODBOČKA 1.
Až do roku 1991 byla Gruzie součástí SSSR. Proto jsou gruzínské
pokrmy tak milované a známé pro
každého Rusa. Doposud v Moskvě
existují stovky gruzínských restaurací, které se těší velké oblibě.

ODBOČKA 2.
Co je to chinkali? Dostupné prameny tvrdí, že chinkali se nejprve objevily v horských oblastech Gruzie:
Pšavi, Mtiuleti a Chevsureti. Podle
legendy z dob gruzínsko-perské války (druhá polovina 17. století) sestra
vojáka, zraněného do krku, kterému
dělalo potíže žvýkat a polykat tuhé
skopové maso, toto maso nasekala
nadrobno, smíchala ho s kořením,
a aby jídlo bylo sytější, zabalila směs
do těsta a vzniklé „váčky“ uvařila.
Podle jiné verze byl předchůdce
chinkali připravován kočovnými
národy Mongolska a Střední Asie.
To je ten důvod, proč se maso pro
pokrm seká dýkou nebo sekerkou.
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A některé výklady tvrdí, že chinkali
není jen obyčejné jídlo, ale také
rituální objekt. Jeho záhyby připomínají paprsky slunce a malý
ocásek samotnou hvězdu, přičemž záhybů musí být přesně 18.
Nádivka pro chinkali se připravuje
ze tří druhů masa: vepřového, skopového, hovězího. K tomu hodně
cibule a čerstvých bylinek. Velmi
důležitá je konzistence těsta; mělo
by být tenké a pevné zároveň, aby
udrželo kromě hmotnosti nádivky
také vývar, který bublá uvnitř a který
se dostane na vaše chuťové pohárky jako první, hned po kousnutí
do chinkali, a teprve poté přijde
řada na vše ostatní. Důležité upozornění: chinkali se jí výhradně rukama, uchopením za ocásek, jenž
se nejí a odkládá na talíř. Obvykle
jsou chinkali velkoryse posypány
čerstvě mletým pepřem a podávají
se s maconi (gruzínský jogurt) nebo
zeleninovou omáčkou sacebeli.
Ihned po příletu do gruzínské metropole Tbilisi (letí se tam z Prahy
bez mezipřistání) a ubytování v hotelu Ambassadori jsme spěchaly
do restaurace na chinkali. Nezůstalo jen u jedné ochutnávky, a nikdy
jsme nebyly zklamány. Zvláště nám
chutnaly chinkali ze zeleného těsta
s přimíchaným špenátem a voňavými bylinami v restauraci Batoni.
Ovšem v Gruzii existuje skutečný kult chinkali a lze si jen těžko
představit, že by se někdo zachoval
ledabyle a nepřipravil vám je podle
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staré národní tradice. V každém
případě kamarádky uznaly, že mé
fňukání bylo oprávněné a že náš
gurmánský výlet stál za to. Možná
i proto, že jsme se zachovaly jako
zkušení jedlíci chinkali: pro jedinečnost chutě je totiž velmi důležité
zvolit správnou teplotu při konzumaci – chinkali nemají být příliš
horké, aby se člověk neopařil vývarem, ale ani příliš studené. Vědomě
jsme se však dopustily jednoho
prohřešku: nezapíjely jsme chinkali
vodkou, jak velí tradice, nýbrž vybraným gruzínským vínem. Číšníci
se sice divili, ale po naší návštěvě
budou asi muset tradici poupravit
– nám to i tak chutnalo božsky.

Jenže chinkali
byly jen začátkem
čekaly nás další
kulinářské skvosty.
Pokusím se
přiblížit některé
z nich. Snad
budou i pro vás
inspirací.
Voňavé bylinky, česnek a vlašské
ořechy – tato pasta je základem
mnoha gruzínských jídel. Připravuje
se snadno. Kinza (koriandr), vlašské
ořechy, česnek, cibule, hroznový
ocet, sůl a pepř se vloží do mixéru
a umelou do stavu pasty. Touto
pastou lze například naplnit tenké
plátky lilku osmaženého v oleji.
Posypat jadérky granátového jablka
a jemně nakrájenou kinzou. A nejlepší a nejoblíbenější občerstvení
gruzínské kuchyně máte na stole!
Nebo co takhle kuře sacivi? To
se kousky kuřete uvaří do poloměkka, osmaží se hodně cibule,
která se smíchá s masem v zapékací misce, pak se přidá ořechová
pasta a kuřecí vývar. Vše se dusí
asi 15 minut. Chutná znamenitě.
Jak už bylo naznačeno v úvodu,
gruzínská kuchyně je nemyslitelná
bez chačapuri, této gruzínské příbuzné pizzy. Letos byl tento pokrm
zařazen na seznam kulturního dědictví země. Existuje několik druhů
28
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chačapuri, ale ve všech případech
se jedná o pečené tenké těsto se
sýrem. Já mám nejradši „ačaruli
chačapuri“ z Adžárie, čili na adžarský způsob. Těsto se připravuje
ve tvaru lodičky, a kromě sýrové náplně v samém prostředku je umístěno volské oko. Je třeba odtrhávat
od lodičky kousky těsta rukama
a namáčet je do poddajné táhnoucí
se sýrové náplně s vejcem – s ničím
nesrovnatelná blaženost, zejména snídáš-li v neděli ráno s krásným výhledem na Černé moře.
Chačapuri je tak chutné díky gruzínskému sýru suluguni, který je
považován za duši a srdce gruzínského lidu. Suluguni bývá čerstvý,
tvrdý nebo uzený. Říká se mu též
gruzínská mozzarella, a i způsob
přípravy je v mnoha ohledech podobný. Tento sýr se dokonale taví,
což z něj činí ideální složku pro
chačapuri. Dobrý je čerstvý slabě
slaný suluguni také do sendvičů.
Nikdy nezapomenu na svůj dětský výlet na Kavkaz s rodiči, piknik
v blízkosti horského vodopádu
a chuť čerstvého lavaše (gruzínský chléb) s čerstvým suluguni,
horou estragonu a kinzy a voňavými rajčaty s velkými krystalky soli. Uplynulo hodně let, ale
potraviny v Gruzii i dnes, stejně
jako v našem dětství, mají chuť,
barvu a vůně takové, jak to má být,
a podstatně se liší od plastových
náhražek, které musíme každý
den kupovat v supermarketech.
Abychom náležitě poznaly veškerou
krásu a rozmanitost produktů, z nichž
se připravují mistrovská díla gruzínské kuchyně, navštívily jsme tržiště.
Otevírá se tu nevídaný prostor pro
fantazii! Zcela vážně bych vám doporučila nakoupit spoustu třeba nakládaných slaných okurčiček, medvědího česneku, zelí nebo dokonce
sladkokyselých marinovaných poupat
džondžoli, a na místě vše ochutnat,
abyste si mohli tento zážitek pamatovat po zbytek svého života.

ODBOČKA 3.
V dubnu až květnu se na koruně
kolchidského keře objevují bílé
pupeny slabé příjemné vůně. Místní
obyvatelstvo sbírá ještě nevykvetlé

pupeny i se stonky a upravuje je
podobným způsobem jako bílé zelí.
Nejprve se tyto kavkazské „kapary“ pečlivě umyjí, pak suší, poté
vrstvami pupeny se stonky ukládají
do hliněné nebo dřevěné nádoby,
každá vrstva se důkladně posype
solí. Shora se obsah zatíží třeba kamenem, a pod tímto tlakem obsah
zůstává po dobu 4–6 týdnů. Pak
se podává jako studený předkrm.
Já jsem si na trhu koupila několik
druhů voňavé svanské soli a teď
lituji, že jsem jí nepřivezla víc.
Existuje mnoho receptů na svanskou sůl, připravuje se smícháním
soli a různých koření, přičemž
na poměru složek záleží výsledná
chuť. Přidává se zejména uccho
suneli (v Čechách stojí kilogram
až 1000 Kč), imeretinský šafrán
(sušené květy aksamitníků), koriandrová a koprová semena, sušená
červená paprika, kmín a česnek.
Ovšem skutečnou královnou gruzínského trhu je bezesporu čurchčela. Gruzínské hospodyně navlékají
na nitku osmažené vlašské ořechy,
mandle nebo lískové oříšky, a vzniklé korálky pak namáčí v zahuštěné
směsi hroznové šťávy, kukuřičné
mouky a cukru. Následně se lahodná delikatesa suší na slunci. Čerstvá
čurchčela se rozplývá v ústech jako
lahodný karamel, je to chutná, originální a s ničím nesrovnatelná gruzínská pochoutka. Mé přítelkyně ihned
navrhly, že by bylo vhodné nahradit
čurchčelou na našich golfových
turnajích tradiční tyčinky z DM.
Co si však ještě přibalit na cestu jako památku na prosluněnou
Gruzii na závěr našeho gastronomického výletu a pětidenního
potěšení z originální a s ničím jiným
nesrovnatelné kuchyně? Vřele
doporučuji omáčku tkemali. Verzí
a receptů této omáčky je stejně
mnoho jako třeba variant boršče.
Ale přesto něco v našem světě
zůstává neměnné. Tato omáčka
bazíruje na kyselých švestkách,
kinze a česneku. Podává se k čemukoli: hovězímu, kuřeti nebo rybám. Pojedete-li někdy do Gruzie,
přivezte mi prosím aspoň skleničku.
Moje zásoby už bohužel došly.
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12. ročník

ocenění
českých
podnikatelek

zahájen

Projekt OCENĚNÍ
ČESKÝCH
PODNIKATELEK již
podvanácté představí
nejlepší české podnikatelky.

Z

a uplynulých 11 ročníků
prošlo projektem 171 904
podnikatelek, z nichž vzešlo
5269 semifinalistek, 666 finalistek a 115 vítězek. Letošní ročník vybíral z 24 281 kandidátek,
které vyhověly kritériím soutěže
a z nichž odborný garant, společnost CRIF – Czech Credit Bureau,
nominoval 623 semifinalistek.
Jména oceněných se veřejnost
dozví v listopadu. Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České
republiky. Patronkou 12. ročníku
OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK je Jaroslava Valová,
zakladatelka společnosti SIKO
KOUPELNY, která v roce 2015
obsadila v rámci projektu 1. místo
v kategorii Velká společnost.
V projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH
PODNIKATELEK (OCP) nejde jen
o vyhlašování výsledků a předávání cen v jednotlivých kategoriích. Jeho cílem je od samého
začátku nacházet, zviditelňovat
a podporovat ženy, které se rozhodly aktivně převzít odpovědnost za svou budoucnost a pustit
se do samostatného podnikání.
„Myslím si, že OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK může být
pro spoustu žen velkou inspirací.
Mám za to, že ženy obecně velmi
nerady soutěží a poměřují se mezi

sebou. Často začínají s podnikáním, protože mají pocit, že je to
pro ně jediná cesta, jak uspět nebo
zvládnout svou rodinnou situaci.
To, co vnímám jako hlavní přidanou
hodnotu OCP, je možnost sdílet,
pozorovat, získávat informace
o tom, co se může stát, nacházet
nové podněty,“ říká zakladatelka
OCP Helena Kohoutová s tím, že
stejně jako další projekty Agentury
Helas je i OCP součástí nezávislé
Podnikatelské platformy HELAS,
jež sdružuje a propojuje ryze české
podnikatele a kterou spojuje myšlenka BUDUJEME HRDÉ ČESKO.
Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit
Bureau, který jejich firmu doporučil
na základě analýzy, jež mimo jiné
zohledňuje i dostupnost účetních
závěrek za roky 2015–2017, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2018) a hodnocení
iRating ve stupních 1–11. Splňovat
musí pravidlo 100% vlastnictví
a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ
PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ
Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá
společnost (roční obrat 10–30
milionů Kč), Střední společnost
(roční obrat 30–80 milionů Kč)
a Velká společnost (roční obrat 80 milionů Kč a více).

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ
PODNIKATELKA
Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu
nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.
CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST
FIRMY – pod patronací Vodafone
Zde se hodnotí řízený výjimečný
růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu
na kategorii, ve které se firma
nachází. Uděluje se jedna cena.
CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ –
pod patronací České pojišťovny
Zde se hodnotí inovativní přístup
firmy za poslední tři sledované roky
bez ohledu na kategorii, ve které se
firma nachází. Uděluje se jedna cena.
CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI – pod patronací Microsoft
a DAQUAS. V rámci této kategorie
hledáme příklady toho, jak české firmy pomocí moderních technologií
zlepšily své podnikání v různých oblastech. Například to, jak díky moderním technologiím lépe a efektivněji oslovují své zákazníky nebo
dávají svým zaměstnancům prostor
pro hledání vlastních cest k dosažení cílů a umožňují jim lépe slaďovat
pracovní a osobní život, nebo zlepšují proces a provoz (od výroby přes
logistiku a administrativu až po marketing), či díky moderním technologiím inovují stávající nebo vytváří
zcela nové produkty a služby.

Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.
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Eiri

NOSÍ HLAVNĚ
ČERNOU!
Foto:
Michal
Ureš

Pokud máte ráda kvalitní
materiály, minimalistický
design, propracované
detaily, variabilní střihy,
a především černou barvu,
měla byste zpozornět.
Módní značka Eiri, kterou
založila v roce 2013
návrhářka Klára Holanová,
představila letní kolekci
pojmenovanou Jedenkus.

E

iri se zaměřuje na vlastní tvarový
koncept, ve kterém má každý
model oblečení charakteristickou
formu a je solitérem v celku. Klára
Holanová je zvyklá pracovat s počáteční nejednoznačnou formou.
„Všechny moje návrhy a střihy jsou
modelovány do abstraktních tvarů,
kterým dá obsah až tělo nositelky.
Ve skutečnosti pak vznikne variabilní
a tvarově čistý oděv, který je vhodný
pro každodenní nošení,“ prozradila
návrhářka. V kolekci Jedenkus představuje jedinečné modely oblečení,
které jsou navrženy z jednoho kusu
materiálu. Série černých a černo-bílých jednokusů je vyrobena
především z lněného úpletu a bambusové viskózy, které jsou příjemné
na dotek a komfortní pro tělo. A jak
je u návrhářky zvykem, i jednokusy
jsou intuitivně modelovány sešitím,
složením nebo prostříháním metráže

či na míru upleteného tubusu textilního materiálu. Všechny modely
vyrábí v České republice z vybraných
lokálních nebo evropských materiálů.
Eiri není žádným nováčkem designových přehlídek. V minulém
roce představila na největší výběrové
přehlídce designu a módy ve střední
Evropě Designbloku kolekci Emotional diary, ve které se nechala
inspirovat nerušeným proudem
emocí a sledem libostí a nelibostí.
Kolekce oblečení nabízí značka
v minimalistickém interiéru Showroom. v Klimentské ulici v Praze 1.
Eiri je totiž součástí kolaborativního
projektu, který funguje nejen jako
prezentace českého designu, ale
i jako obchod. V unikátních architektonických prostorách si najdou
své milovníci módy, které oslovuje
kvalita a čistý design. Showroom. je
projekt spojující 7 designérů z různých módních odvětví, jejichž tvorba
se doplňuje a v prostoru v Klimentské 3 nejen vystavuje a prodává, ale
také vzniká. Pokud vás tvorba české
návrhářky zaujala a do Prahy to máte
daleko, můžete si modely prohlédnout v jejím e-shopu www.eiri.cz.

OBCHOD
Adresa:
Showroom., Klimentská 3, Praha 1
Otvírací hodiny:
Po–St, Pá–So: 11–19, Čt: 13–21
E-shop: www.eiri.cz

P

ředstavuje nový rozměr ubytování s přidanou hodnotou.
Našim hostům připravujeme
zážitky, které proudí všemi smysly.
A za správnou cestu k takovým zážitkům pokládáme pohodlné ubytování a aktivní turistiku pro radost
z pohybu i poznání zajímavých míst.

V nadstandardně zařízených
a prostorově velkoryse řešených
apartmánech se cítíte příjemně,
uvolněně a klidně. Autentické prostředí měšťanských renesančních
domů vás nabije novou energií.

Bed & Bike
Prachatice
Foto: Kateřina Přibylová

Jako bonbonek k ubytování jsme pro
vás připravili špičková elektrokola
a nachystali přírodní cyklotrasy na míru
vašim možnostem. Oblíbená cykloturistika se hodí téměř pro každého.
Při jízdě lesem nebo po louce vnímáte detaily, barvy, vůně, zvuky, pocity
i slova. Každý zážitek je jedinečný.
Po trasách, které vytyčili naši cykloprůvodci, dojedete na libínskou
rozhlednu, ke Křišťanovickému rybníku, do údolí Cikánského potoka
s letitou Husovou lípou, ke zřícenině hradu Helfenburk u Bavorova, na zámek Kratochvíle, Hluboká,
do Českého Krumlova a na celou
řadu dalších překrásných míst.
Po cestě ochutnáte vynikající jídla
tzv. nultého kilometru, neboli šumavskou kuchyni z místních produktů, a dopřejete si chutné pivo
z pivovaru Prachatice nebo Panského pivovaru ve Vlachově Březí.
Nebo chcete jen odpočívat? Máte
možnost. Na dvorku jednoho z našich
domů můžete využít venkovního posezení, grilovat v Čertově peci a vaše
děti si vedle vás mohou hrát v dětském
domku, na pískovišti nebo v herně,
kde na ně čekají stavebnice, plyšáci,
pastelky, knížky a jiné zábavné prvky.
Jedete k nám s přáteli a chcete večer
posedět? Stačí si zamluvit prostory
ve sklepení vybaveném vinotékou a kuchyňkou, kde si můžete připravit vlastní
pochutiny, nebo nás požádat o catering.
Myslíme na vás a na vše, co vám
přinese opravdovou pohodu, protože si přejeme, abyste si odpočinuli, strávili u nás báječné dny
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REKONSTRUKCE KLUBOVNY

GK Hluboká nad Vltavou
Golfové hřiště v Hluboké
nad Vltavou se rozprostírá
v nádherném přírodním
prostředí na jihu Čech pod
zámkem Hluboká, na ploše
68 ha a zahrnuje 18jamkové
mistrovské hřiště (PAR 72),
9jamkové veřejné hřiště
(PAR 30) a velký částečně
krytý driving range.

P

ravidelně bývá hřiště oceňováno v renomované anketě
časopisu Golf Digest v kategoriích Hřiště roku a Jamka roku.

Asi nejpodstatnější informací
a událostí letošní sezony 2019
v našem golfovém resortu je
rekonstrukce stávající a přístavba
nové části klubovny. Z původně
plánovaných cca 250 m2 se nakonec klubovna zvětšila více než
o dvojnásobek na cca 600 m2.
Věříme, že klubovna bude nyní
splňovat všechny požadavky
a představy i těch nejnáročnějších klientů. A co nového
tedy rekonstrukce přinesla?
V prvním patře se nachází prosklená restaurace s krbem o kapacitě
80–100 osob, dále klubový salonek pro 15–20 osob. Rovněž byly
zvětšeny kapacity kuchyně a WC
pro hosty restaurace a hřiště.
Budova je klimatizovaná a vybavená ústředním vytápěním, proto
předpokládáme nejen celoroční
provoz recepce, ale i restaurace.
V přízemí jsou vybudovány pánské šatny, sprchy, toalety a samozřejmě i dámské šatny, sprchy
a toalety. Také se zde budou
nacházet k pronájmu caddy boxy
pro úschovu bagů s vozíky, včetně možnosti dobíjení baterií.
www.prestige-media.cz | 2019
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Prague Lions Sanghaj Niels Bruynseels.
Foto: David Horváth

DO GLOBAL
CHAMPIONS
PRAGUE
PLAYOFFS 2019
SE V ŠANGHAJI
POPRVÉ
ZAPOJILI

Houtzager
a Kutscher

Počtvrté se letos sjeli nejlepší parkuroví jezdci
a koně světa, aby bodovali v prestižním seriálu
Global Champions. Mítink hostila ve dnech 3. až
5. května Šanghaj a v barvách Prague Lions se
poprvé v sezoně 2019 představily nové posily.

GrECo International s.r.o.

www.HorseStar.cz
Pojištění koní
Pojištění koní Horse Star vzniklo ve spolupráci společnosti GrECo International s.r.o. s
Kooperativou pojišťovnou, a.s., VIG, holandským partnerem XHI (Excellent Horse Insurance)
a pojišťovnou AXA XL.
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 náhlou 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
skládá až do komplexního pojištění:
• náklady na léčbu koně v přímém důsledku jeho nemoci nebo úrazu
• náklady na operaci koliky koně včetně souvisejících nákladů na jeho hospitalizaci
• uhynutí nebo utracení koně v přímém důsledku jeho náhlého onemocnění či úrazu
• uhynutí nebo utracení v přímém důsledku kastrace 1 až 2 roky starého hřebce s normálně
vyvinutými pohlavními orgány
• trvalá invalidita koně v přímém důsledku jeho nemoci a/nebo úrazu trvale znemožňující
užívání koně pro účel uvedený v pojistné smlouvě
• neplodnost klisny po porodu či potratu v přímém důsledku úrazu nebo nemoci, pokud před
takovým úrazem či nemocí klisna prokazatelně v době trvání pojištění porodila donošené a
živé hříbě
• odpovědnost z vlastnictví / držby koně

Kontakt
Ing. Petr Valach
Telefon: +420 601 086 744
E-mail: horsestar@greco.services
GrECo International s.r.o.
Pojišťovací makléř a poradce
Pernerova 441
530 02 Pardubice
www.greco.services
www.horsestar.cz
GrECo International s.r.o.
GrECo International s.r.o. je zprostředkovatel a poradce pro pojištění standardních
i speciálních rizik. Své služby poskytujeme domácím i mezinárodním společnostem v oblasti
průmyslu, obchodu, řadě asociací a municipalit.
GrECo nova
GrECo nova je globální specializovaná pojišťovací makléřská síť, která poskytuje našim klientům
rozhodující benefity ve všech jejich globálních aktivitách.

GrECo,
matter of trust.

Tato informace nemůže být považována za příslib a/nebo důkaz sjednaného pojistného krytí, ani za provedenou rizikovou
analýzu. Nabídka pojištění se může lišit od této informace. Dostupnost a parametry pojistného krytí jsou vždy založeny na
individuálním vyhodnocení konkrétního rizika. Společnost GrECo International s.r.o. je oprávněna poskytovat výhradně
poradenství týkající se pojištění a risk managementu, neposkytuje právní, daňové ekonomické a/nebo technické
poradenství.
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N

ováčky družstva Pražských
lvů jsou v letošní sezoně
Němec Marco Kutscher
a nizozemský reprezentant Marc
Houtzager. Právě oni dva společně s belgickým jezdcem Nielsem
Bruynseelsem figurují na soupiskách startujících ve čtvrtém kole
Global Champions v Šanghaji.
Niels Bruynseels s koněm Delux
van T&L nejprve pomohl týmu
PRAGUE LIONS ke 4. místu v Global
Champions League a navíc vybojoval ještě své první vítězství v GRAND
PRIX Longines Global Champions
Tour a získal tak možnost zúčastnit
se SUPER GRAND PRIX v Praze.
Přestože jsou v Prague Lions novými členy, v nejvyšší úrovni parkurových závodů jsou zkušenými matadory. Kutscher má dvě bronzové
medaile z olympijských her 2004
v Aténách a ve stejném roce vyhrál
mistrovství Evropy. Do týmové
soutěže Global Champions League
se zařadil v letech 2016 a 2017,
kdy startoval za Cannes Stars.

Také Houtzager má ve své sbírce
olympijský kov. V roce 2012 vybojoval stříbro v soutěži týmů v Londýně. Jako člen národní reprezentace
Nizozemska absolvoval několikrát
evropský šampionát i Světové jezdecké hry. V Global Champions byl
členem Antwerp Diamonds a Madrid in Motion. V roce 2019 vstoupil
do řad Pražských lvů. Třetím jezdcem, který zamířil do Šanghaje, je
Marco Kutscher, jenž absolvoval
v letošní sérii prozatím všechna kola.

Peder Fredrikson, díky svému
vítězství ve Stockholmu se zúčastní Super Grand Prix v Praze.
Kompletní informace o Global
Champions najdete na adrese www.gcglobalchampions.
com. Podrobnosti o GC Pra-

gue PlayOffs jsou na stránkách
www.pragueplayoffs.com.
Vrcholem sezony Global Champions League bude Global Champions Prague PlayOffs, které se
uskuteční od 21. do 24. listopadu v pražské O2 areně.

Kalendář Longines Global
Champions Tour 2019
3. 5. – 5. 5.			
17. 5. – 19. 5.			
30. 5. – 1. 6.			
6. 6. – 8. 6.			
14. 6. – 16. 6.			
20. 6. – 22. 6.			
27. 6. – 29. 6.			
5. 7. – 7. 7.			
12. 7. – 14. 7.			
26. 7. – 28. 7.			
2. 8. – 4. 8.			
9. 8. – 11. 8.			
6. 9. – 8. 9.			
12. 9. – 14. 9.			
20. 9. – 22. 9.			
27. 9. – 29. 9.			
21. 11. – 24. 11.			

Šanghaj (Čína)
Madrid (Španělsko)
Hamburg (Německo)
Cannes (Francie)
Stockholm (Švédsko)
Cascais/Estoril (Portugalsko)
Monako (Monako)
Paříž (Francie)
Chantilly (Francie)
Berlín (Německo)
Londýn (Velká Británie)
Valkenswaard (Nizozemsko)
Řím (Itálie)
Ramatuelle / Saint Tropez (Francie)
Montreal (Kanada)
New York (USA)
Praha (Česká republika)
– Global Champions PlayOffs

V soutěži je letos zapojeno šestnáct
týmů, které bojují o cenné body,
aby získaly co nejlepší pozici před
finálovým Super Cupem, který
nabídne listopadový mítink Global
Champions Prague PlayOffs
s překážkami do 160 cm.
Marc Houtzager – nizozemský reprezentant startující za tým PRAGUE Lions.

Každý z 16 vítězů jednotlivých
Grand Prix LGCT získává navíc vstupenku do Super Grand
Prix, která se odehraje v sobotu 23. listopadu při GC Prague
PlayOffs v pražské O2 areně.

NAŠI PARTNEŘI

„Švédský sen“ si při LGCT na
mítinku ve Stockhomu splnil
www.prestige-media.cz | 2019
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Diskusního fóra o etice se jako spíkr zúčastnil zástupce světového prezidenta RI John Germ
i předsedkyně nadace Krása pomoci Taťána Gregor Brzobohatá.

Baví nás pomáhat
Svatopluk K. Jedlička, Foto: Greta Blumajerová

V polovině května se na Slovanském ostrově a v paláci Žofín uskutečnila zahradní
slavnost a distriktní konference českých a slovenských Rotary klubů. Účastnilo se sedm set
hostů z dvaceti tří zemí. Zahradní slavnost, při níž se představilo šestatřicet partnerů
a subjektů podporovaných Rotary kluby, byla určena především široké veřejnosti.

V

polovině května se každoročně členové českých
a slovenských Rotary klubů
sjíždějí ke společnému setkání,
které má zčásti pracovní charakter,
kdy se především hodnotí a utvářejí
aktivity klubů, a zčásti charakter
společenský. Místa tohoto setkání
38
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se střídají. Pro letošní rok byl zvolen
pražský Žofín. Nebylo to náhodou.
Před dvaceti roky, v roce 1999, byl
právě zde završen proces návratu
mezinárodního společenství Rotary
do Česka a Slovenska po pádu
železné opony. Letošní setkání
bylo vhodnou příležitostí i k při-

pomenutí 30. výročí „sametové
revoluce“, bez níž by návrat Rotary
do našich zemí nebyl možný.
Náhodní návštěvníci Slovanského
ostrova, zejména ti, kteří si přicházejí vypůjčit lodičku a projet se
po Vltavě, měli tentokrát možnost

Prestige Life Style
nahlédnout „pod pokličku“ rotariánských aktivit. V průběhu dne
se jich mezi stánky, prezentujícími
různé obecně prospěšné projekty,
vystřídaly zhruba dva tisíce. Rušno bylo především u společného
stanoviště Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR,
ParaCENTRUM Fenix Brno, nadace
Krása pomoci. Právě tady probíhaly
ukázky výcviku vodicích psů, soutěže v dovednostech vozíčkářů i instruktáže, jak ve veřejném prostoru
pomáhat nevidomým. Zájem vzbudila také prezentace skautů a skautek, kteří předváděli ukázky z programu, jímž budou reprezentovat
letos v létě na jamboree ve Virginii.
Pražští rotariáni představili projekt
integrovaného dětského hřiště,
který realizují ve středisku Paprsek
na Proseku, a mezinárodní projekt,
který má zajistit přístup k pitné
vodě v zemích, kde je jí nedostatek.
V programu připraveném nadací Síť pro rodinu vystoupila Elis
Mraz, Sabina Křováková, Yellow
Sisters, Lenka Lo Hrůzová, Swing
Busters a Swing Mustard. V průběhu zahradní slavnosti byl také
symbolickým poklepem na základní kámen odstartován projekt
haptického modelu Hradčan, a to
za účasti místostarosty MČ Praha 1 Petra Hejmy a poslance PČR
Patrika Nachera a na piazzettě
Národního divadla byla uctěna památka Václava Havla.
Nad mezinárodní částí setkání
převzal záštitu Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Senátu Parlamentu České republiky
zastoupený jeho místopředsedou
Tomášem Jirsou a Tomášem Czerninem. V diskusním fóru na téma
„Etika a zodpovědnost v podnikání
a společnosti vystoupili jako spíkři
Taťána Gregor Brzobohatá a Karel
Janeček. Reprezentant světového
prezidenta ROTARY INTERNATIONAL John Germ v závěru setkání
přiznal, že tak zajímavě koncipovanou a živou konferenci snad
ještě nezažil. K podobné výjimečné
události bude v Praze opět příležitost až v roce 2025, kdy si čeští
a slovenští rotariáni budou připomínat sté výročí založení prvního
československého Rotary klubu.

Nad mezinárodní částí konference převzali
záštitu senátoři Tomáš Czernin a Tomáš Jirsa.

Program konference zpestřila svým
vystoupením i populární slovenská
jazzmanka Ester Wiesnerová.

Diskusního fóra o etice se aktivně zúčastnil
také Karel Janeček.

Ve společenské části vystoupil hanácký
taneční soubor z Olomouce.

Symbolické poklepání na základní kámen
haptického modelu Hradčan.

Partnerství mezi Rotary kluby a skautskými
oddíly má dlouhodobou tradici.

ředstavení projektů podporovaných Rotary kluby zaujalo i veřejnost.

Účastníky konference pozdravila hodinovým vystoupením stovka středoškoláků ze zahraničí,
kteří se účastnili v letošním školním roce výměnného pobytu v našich městech.
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Dračí Lodě
ČTVRTSTOLETÍ NA VLTAVĚ
Text a foto: Svatopluk K. Jedlička
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Už víc než dvacet let se objevují na Vltavě
dračí lodě. První dvě byly dovezeny zásluhou
Singapurské kanceláře pro propagaci
cestovního ruchu a vzbudily nebývalý zájem
jak u široké veřejnosti, tak u sportovců.

S

loužily k propagačním vyjížďkám. Nadšenci je postupně
změnili v u nás do té doby neznámé sportovní odvětví.
Ujaly se i v podobě firemních teambuildingových aktivit.

Historie pádlování na dračích lodích začala před více než dvěma tisíci lety ve staré Číně. Legenda praví, že v jednom městě
žil člověk jménem Qu-Yuan [Ču-juan], který se mezi obyvateli
těšil značné oblibě a byl i radním svého města. Nesouhlasil však s místními politickými praktikami a na protest skočil
z útesu do řeky. Obyvatelé města vypluli na lodích, aby ho
našli, ale nepodařilo se jim to. Památku tohoto legendárního
muže si každoročně začali připomínat vyplutím na řeku a bubnováním. K této tradici se později připojily i závody lodí. Jejich
moderní éra se datuje od roku 1976, kdy se uskutečnil první
festival dračích lodí v Hongkongu. Odtud se sport rychle rozšířil do celého světa. V současné době se této disciplíně aktivně věnuje přes 50 milionů sportovců z více než 50 zemí světa.
Ačkoli se ve světě můžeme setkat s mnoha tvary dračích
lodí, pro účely závodění existuje standardizovaný typ certifikovaný mezinárodní asociací dračích lodí. Závody se
konají na různých tratích, od sprintů (200 m, 250 m) přes
střední tratě (500 m, 1000 m) až po dlouhé tratě (2000 m)
a dračí maratony dlouhé několik desítek kilometrů. Loď
má tvar otevřené kánoe o délce 12,5 m ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi ocasem. Posádku tvoří maximálně
20 pádlujících vsedě – 10 napravo, 10 nalevo + bubeník,
sedící na špičce a údery do bubnu udávající rytmus pádlování, a kormidelník, stojící na zádi a určující směr.
Pražský klub dračích lodí nejdříve pořádal každoročně festival, kterého se účastnilo mnoho posádek nejen z ČR, ale i ze
zahraničí. Festivaly se konaly v letech 1998–2003 v prostoru
mezi Mánesovým a Karlovým mostem s nádherným výhledem
na Hradčany. Od roku 2004 funguje v ČR Česká asociace
dračích lodí a dračí sport v ČR se rozrůstá a přesahuje rámec
amatérského nadšeneckého vyžití. Z elit české rychlostní
kanoistiky se rekrutuje reprezentační posádka, která se rychle zabydluje na předních místech v evropských i světových
soutěžích. V rámci kanoistických oddílů pak vzniká mnoho
nových týmů, které se každoročně utkávají v Českém poháru.
Dragonboating přináší nevídané prožitky spojené se sportovní a společenskou aktivitou nejen pro dvaadvacetičlenné
posádky lodí, ale i pro přihlížející fanoušky. Kromě dramatických soubojů závodníků na dračích lodích je možné
zhlédnout i mnohá vystoupení. Zejména jsou to ukázky
asijských bojových umění a taneční vystoupení exotických
a asijských tanců, kterým kraluje jak jinak než tanec této
kultuře nejbližší – dračí tanec. Česká asociace dračích lodí
pořádá každoročně od dubna do září mnoho závodů po celé
ČR. Nejstarší a největší z nich je Pražský festival dračích
lodí, pořádaný každoročně o některém z víkendů v polovině května v areálu Žlutých lázní v pražském Podolí.

Vrcholový závod dračích lodí je tradičně spojen
se Žlutými lázněmi v Praze.

Závody podporují nejen vrcholoví sportovci z jiných oborů,
ale i zástupci MČ Praha 4.

V kategorii neprofesionálních osádek lodí často vítězí i senioři.

Vítězí jen ten nejlépe sehraný tým.
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Grund Resort

Golf&Ski:

TO JE GOLF,
SVĚŽÍ VÁNEK I KRÁSNÉ VÝHLEDY
V MODERNÍM RESORTU V KRKONOŠÍCH
Pokud nemáte na letošní léto a podzim
ještě plný dovolenkový a víkendový
diář, doporučujeme zvážit návštěvu
golfového hřiště v Mladých Bukách.

H

ráči jej oceňují zejména pro nádherné výhledy na hřebeny Krkonoš, perfektně připravené fairwaye a greeny
a v neposlední řadě také osvěžující horský vánek. Oázu
relaxace a pohody zde pak dokresluje útulný designový hotel
s bazénem, wellness a vyhledávanou restaurací, na jejímž
jídelním lístku nechybí sezonní ani regionální speciality.
Osmnáctka v Mladých Bukách se může pochlubit jednou
z nejkrásnějších vyhlídek v zemi. Golfový areál je přímo pod
Krkonošemi, na úpatí jejich východní části. Vlevo se tyčí masiv
Černé hory a Světlé, v pozadí za nimi na pravé straně pak samotná Sněžka. Hřiště nabízí ze svého nejvyššího bodu ovšem
také skvělé výhledy na celé Podkrkonoší.
Rozličné herní situace ocení všichni golfisté. Hřiště má par 70
a je zajímavé i pro záludnost některých jamek. Nicméně lze
hrát i takzvaně na jistotu, a tak si zde dobře zahraje hráč s jakýmkoliv hracím handicapem. Zajímavé jsou zde hlavně jamky
č. 8, 12 a 14, které jsou pro zkušené hráče výzvou. Technickou
hru ocení hráči především na několika 3parech. Druhá devítka,
která byla otevřena v roce 2009, disponuje i vodními překážkami. V Mladých Bukách si všichni užijí klidnou hru v přírodě
bez rušivých elementů.
Areál Grund Resort Golf&Ski disponuje také vynikajícím zázemím včetně moderního hotelu. Ten získal ocenění Stavba roku
Královéhradeckého kraje a nabízí útulné designové pokoje
z dílny italských architektů a designérů, vyhlášenou restauraci,
relaxační centrum s bazénem, vířivkou a saunou a rozmanitými masážemi a wellness procedurami.
Pro ty, kteří chtějí golf a nadstandardní zázemí hotelu zkombinovat s turistikou a výlety, představuje Grund Resort Golf&Ski
ideální variantu. V jeho okolí se totiž nachází mnoho turistických cílů – kromě vyjížděk na koních či kolech můžete
podniknout výlet na Sněžku, Černou horu, do Babiččina údolí,
na zámek v Ratibořicích, do Zoo Dvůr Králové či Adršpašských
a Teplických skal.
Více na www.grundresort.cz,
kde najdete i různé akční golfové a pobytové balíčky.
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Kouzlo
GOLFU
Golf je relaxační záležitost –
představuje velmi přirozený
pohyb v krásně upraveném
přírodním prostředí. Proto
je optimální protiváhou
dnešního sedavého životního
stylu. Golf je sport, který
rozvíjí veškeré vlastnosti
a schopnosti hráčů.

Ř

íká se, že golf je jedním z nejvíce všestranných a technicky
náročných sportů, kde se
skloubí fyzické, duševní i komunikační schopnosti. Je velmi vhodný
i jako rodinný sport, který umožňuje zábavu všem generacím. Zeptali
jsme se Romana Svobody, prezidenta PGA CZ, co pro něj osobně
golf znamená a jak s ním začít.
V čem je podle vás kouzlo golfu?
Domnívám se, že kouzlo golfu je pro každého jiné, a to je
na tom to hezké. Za sebe mohu
uvést tato pozitiva golfu:

1.

Skutečnost, že golfisté tráví
velké množství času v úžasném
prostředí a v krásné přírodě. Nejspíš
by tento čas sobě ani přírodě nevěnovali, pokud by nešli za sportem.

2.

Golf učí hráče pokoře, na golfu podobně jako v životě má
člověk před sebou hodně výzev.
Všichni víme, že není v našich
silách zvládnout vše a najednou.
V golfu je to podobné, hra nám
stále nabízí velké výzvy a ani ti
nejlepší je nejsou schopni všechny pokořit. Je proto zbytečné
to zásadně prožívat, dobré je se

Roman Svoboda , prezident PGA PGA of Czech Republic.

poučit a jít dál. Propříště tak zvolit cestu, která se zdá být jistější
i s vědomím, že zabere více času.

3.

Golf nás vychovává, mohla
by to být dobrá pomůcka
pro HR manažery. Na golfu musí
být člověk dochvilný, měl by
respektovat spoluhráče, kterému by měl v některých situacích
i pomáhat, například při hledání
míče. Hráč by měl dobře pečovat o hřiště. Také by měl udržet
pozornost celou hru, tedy soustředit se od první rány až do posledního puttu na 18. greenu.

4.

Hráč je sám sobě soupeřem
a bojuje zejména sám se
sebou a svými emocemi. Zde vidím
velký rozdíl od ostatních sportů.

5.

Taktéž mi připadá úžasná
skutečnost, že i když jdu hrát
na některé hřiště třeba posté, vždy
je hra jiná. Jsou jiné podmínky, jednotlivé jamky hraji jiným způsobem,
jinou cestou a na jiný počet úderů.

6.

Pro mě osobně je to také
fakt, že se mohu stále zlepšovat. Obávám se, že golf prostě nikdy nebudu hrát na takové úrovni, jak bych si přál :).
V dnešní době je mnoho možností, kde s golfem začít. Co byste
poradil začínajícím golfistům?
Máte pravdu, nabídek na zkoušku
golfu je skutečně hodně, skoro
každé golfové zařízení nabízí svou
vlastní nabídku zkoušek golfu.
Záměrně říkám zařízení, jelikož je
u nás velké množství zařízení, která
se neřadí mezi golfová hřiště, ale
na kterých golf můžeme hrát. Patří
mezi ně různá Indoor golf centra
nebo cvičné louky i různé akademie. Plus samozřejmě golfová
hřiště, kterých máme v ČR k dnešnímu dni 108. Domnívám se, že
začátky jsou vždy ty nejdůležitější.
U golfu bych první kroky přirovnal
například k autoškole. Myslím si, že
většina z nás se snažila řídit auto
ještě předtím, než šla do autoškoly. Právě během těchto pokusů
www.prestige-media.cz | 2019

43

Prestige Life Style
jsme se sice naučili vůz řídit, ale
zároveň jsme si vytvořili několik zlozvyků. Proto bych u golfu
doporučil začít pod vedením profesionálního trenéra, který vám dá ty
správné základy a návyky, jež vám
v budoucnu pomohou rychleji se
zlepšovat či být sám sobě trenérem. Naše organizace Profesionální
golfová asociace hráčů a učitelů
golfu je provozovatelem náborového projektu „Hraj golf, změň
život“ (HGZŽ), který je dle mého
názoru ideální možností, jak začít.
Profesionálně erudovaný trenér vás
během kurzů, které jsou zaměřeny na začínající hráče, seznámí s touto úžasnou hrou a jejími
základy. Zároveň si vyzkoušíte hru
na samotném hřišti a osobně se
přesvědčíte, že nejpoužívanější
golfová rada „Nic to nechce, jen
hrát lehce“ je skutečně pravdivá :).
Pro koho je vlastně golf
vhodným sportem?
Golf má obrovskou výhodu, že je
sportem pro všechny věkové kategorie a všechny společenské vrstvy.
S golfem může člověk začít opravdu v jakémkoliv věku, ať už je to
předškolní dítě, školák, středoškolák, vysokoškolák, dospělý jedinec
či senior. Golf prostě nemá věkové
ani pohybové limity. Poslední roky
jsme dokonce svědky toho, že golf
můžeme nabídnout i našim hendikepovaným spoluobčanům. Česká
golfová asociace hendikepovaných
má na světovém poli velmi zářivé
výsledky a já věřím, že golf bude
vhodným sportem pro větší skupinu těchto našich spoluobčanů.
Myslíte, že se díky kampani
„Hraj golf, změň život“ zvýší počet hráčů a hráček?
Projekt „Hraj golf, změň život“
je náborový, osobně říkám, že
je to zejména marketingový nástroj, který bychom měli využít
právě k tomu, abychom upozornili na fakt, že golf je sport pro
širokou veřejnost. S golfem může
začít kdokoliv, v jakémkoliv věku,
jakéhokoliv společenského postavení. Projekt HGZŽ můžeme
nabízet jak v rámci školní výuky,
tak v rámci různých firemních akcí,
školení, teambuildingů, workshopů, ale i jako náplň volného času
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seniorů. Celá kampaň má stejně
jako samotný projekt za cíl zvýšit počet hráčů tohoto krásného
sportu u nás. Stále věřím, že se
nám to s našimi trenéry, golfovými kluby, Českou golfovou
federací i zástupci médií podaří.
Co všechno čeká nováčka, než ho pustí na hřiště?
Člověk se přihlásí do projektu „Hraj golf, změň život“, tedy
zaregistruje se na stránkách
www.hrajgolfzmenzivot.cz, kde
si během registrace také vybere
hřiště, na kterém chce s golfem
začít. Nejprve obdrží informativní
e-mail, následně ho kontaktuje jeden z trenérů, se kterým se
domluví na termínu, kdy bude
kurz absolvovat. Samotný kurz se
skládá ze tří tréninkových lekcí. Během první lekce zájemce
obdrží obecné informace o golfu
i jeho historii, jsou mu vysvětleny
základy techniky a zkusí si první
odpaly. Na druhé lekci se seznámí
s krátkou hrou. Golf, to nejsou jen
300metrové odpaly, ale i dohrání
míče do jamky z kratší vzdálenosti na co možná nejméně úderů.
Zde mluvíme o technice puttování, přihrávání či hry z pískové
překážky, které jsou často v těsné
blízkosti samotného jamkoviště
i jamky, která se na greenu nachází. Ve třetí lekci jde zejména
o poznávání golfového hřiště,
zkoušky hry na hřišti. Dále získání
informací, jakým způsobem mohu
v golfu pokračovat, pokud mě tato
hra osloví. Kurz stojí 299 Kč, tento
poplatek zahrnuje náklady na zajištění trenéra, zapůjčení golfového vybavení a tréninkové míče.
Jak často hrát, aby z golfu byla radost, ale člověk
posouval i své výkony?
Každý golfista má svá očekávání.
Pro někoho je golf jen lifestylovou aktivitou a stačí mu, když se
zúčastní několika golfově-společenských akcí během dané sezony či se párkrát ukáže ve svém
golfovém klubu. Pro další je golf
způsob trávení volného času
v přírodě, do které by se jinak
třeba ani nedostal. Pro některé
je to prostředí, kde se nejraději
setkává se svými přáteli a doká-

že si tento společný čas zpestřit
lehkým hazardem. Například,
když se během společné hry hráči
sázejí o určitou odměnu, kterou
jasně stanoví předem, stejně jako
pravidla dané hry. Pro část hráčů
se jedná o vrcholový sport, pro
který jsou ochotni udělat cokoliv.
O golfu se traduje, že jde o nákladný sport. Je tomu skutečně tak?
Golf už je dávno běžně dostupným sportem. A pokud se na náklady vynaložené do sportovní
výbavy podívám z dlouhodobého hlediska, řekl bych, že je to
podobný sport jako cyklistika
či lyžování (které má nevýhodu
krátké sezony), kde taktéž investuji
do vybavení. Ale pokud nejsem
náročný, mohu jedno golfové
vybavení používat deset let i víc.
Máte nějaký sen, kde byste si chtěl zahrát nebo s kým
byste si chtěl zahrát?
Golfových snů mám více. Samozřejmě bych chtěl navštívit
některá světoznámá hřiště, jako
například Pebble Beach, či navštívit turnaj The Masters (tedy alespoň jako divák, jako hráči se mi
to už asi skutečně nepodaří :)).
Přeji hezké golfové léto a těším se na setkání při některé z našich akcí k projektu
„Hraj golf, změň život“.

Koš míčků - driving range.
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Roman Svoboda obhlíží hřiště
před turnajem.

Jak správně zaujmout golfový postoj.

Roman Svoboda, prezident
PGA PGA of Czech Republic.

Golf je relaxace a uvolnění.

Roman Svoboda při odpalu míčku.

Golfové hole a míčky.
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TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
JEZDECKÝCH POTŘEB
KAMAŠE
V NÁRODNÍCH
BARVÁCH

