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CZECH MASTERS NA ALBATROSSU VYHRÁL

Američan
Johannes Veerman,
NEJLEPŠÍM ČECHEM JE FILIP MRŮZEK
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První vítězství na European
Tour si se skóre -15
vybojoval Američan
Johannes Veerman, který
dokázal smazat ztrátu
dvou ran na leadera
po třech kolech a nakonec
sám o dvě rány zvítězil.

H

ráči nabídli tisícům fanoušků
ve finálovém kole drama.
Dlouho byl na čele Pulkkanen, kterého stíhal hlavně Stenson,
největší hvězda turnaje. Když zahrál
Švéd bojující o nominaci do Ryder
Cupu birdie na třináctce, konečně
se dotáhl na čelo leaderboardu,
kde v tu chvíli byli čtyři hráči.
Diváci se těšili na případný rozstřel.
Bohužel Henrik Stenson nezvládl
poslední jamky. Především ztratil dvě
rány na tříparové šestnáctce. Z turnaje si tak odváží dělené čtvrté místo.
Cestu Johannesi Veermanovi mohl
zkomplikovat také krajan Sean Crocker, který zahrál čtyři birdie v řadě
na jamkách 9 až 12, pak ale zapsal
dvě bogey a na posledních třech
jamkách se na vítěze dotáhnout už
nezvládl. Dělil se nakonec o druhou
příčku s Finem Tapio Pulkkanenem, který na poslední jamce trefil
drivem rough napravo a druhou
ranou vodu chránící poslední green.
Zahrál double bogye, a tím promarnil příležitost vyhrát v 31 letech
svůj první turnaj na European Tour.
Ondřej Lieser zakončil Czech Masters kolem za 75 ran. Tři rány nad
par bylo i jeho celkové skóre, které
ho zařadilo na dělené 60. místo.
Matyáš Zapletal zahrál v neděli 77
ran (+5) a dohrál na děleném 67.
místě s celkovým skóre +7. Aleš
Kořínek zahrál ve finále 74 ran (+2)
a s konečným skóre +8 skončil
na děleném 70. místě. Ve finálovém
kole se ale blýskl esem na třináctce.
Ovšem největší výhrou je skutečnost, že po roční koronavirové odmlce se turnaj vrátil do České republiky.
www.prestige-media.cz | 2021/2
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Vítězkou třetího ročníku golfového turnaje Tipsport Czech Ladies
Open se stala thajská osmnáctiletá golfistka Atthaya Thitikulová se
skóre -15, o ránu zpět skončila Španělka Nurria Iturriosová.

VÍTĚZKOU V BEROUNĚ SE STALA

osmnáctiletá thajská
golfistka Thitikulová
Natálie Redková, www.cestujemezagolfem.cz

Z českých hráček se nejlépe
umístila Sára Kousková,
která obsadila dělené 17.
místo a byla i nejlepší
amatérkou v soutěži.

Ani další české hráčky nezklamaly,
i když se jim už nepodařilo udržet
kontakt s nejlepšími. Tereza Koželuhová doplatila na ránu do greenu
na 16. jamce, kde se obtížně vyhrávala z vysoké trávy a double bogey
ji zbrzdilo v rozletu, ale za konečný
výsledek -4 (71+71+70) si polepšila
o tři desítky proti loňskému umístění a obsadila dělené 33. místo.

N

edělní program provázelo
skvělé golfové počasí, které
přispělo k častému skórování těch nejlepších. Do finále
doslova vlétly Leonie Harmová
(Německo) a Indka Dikša Dagharová, ale německé hráčce začal
docházet na druhé devítce dech,
zatímco Španělka Nurria Iturriosová
se držela poblíž vedoucích pozic
a po chybách soupeřek v závěru
hrála o titul. Jenže na rozdíl od vítězky nedokázala na 18. jamce proměnit birdie šanci a skončila druhá.
Svoji prohru ale vzala sportovně.
„Je to golf, pár puttů mi nevyšlo,
bylo to o ránu. Jsem přesto spokojená, a protože nehraju na štěstí,
povzbudí mě to zase k dalšímu
tréninku,“ prohlásila Španělka.
Osmnáctiletá Thajka Atthaya Thitikulová dohrála třetí kolo o flight
dřív a snažení své soupeřky nesledovala, chystala se na případné
play-off. Reakce publika směrem
k putting greenu však byla zřejmá
a golfistka propukla v radostný
pláč. Berounský titul a šek na 30
tisíc eur poputuje letos do Asie.
„Byly to skvělé dny na skvělém
hřiště, děkuji za celý turnaj všem

organizátorům, pro mě je to další
výjimečný den mé kariéry. Mé poděkování patří také celé rodině, která
mě podporuje,“ prohlásila vítězka.
Další skvělý turnaj má za sebou
Sára Kousková. Nejlepší česká
amatérka se po nedávném vítězství na turnaji LETAS neztratila ani
mezi evropskou elitou a stejně
jako před rokem se stala nejlepší amatérkou turnaje. Loni byla
dvacátá, letos se posunula o tři
příčky výše. V dnešním kole zapisovala pět birdie, dvě bogey
a celkové skóre -8 (70+69+69).
„Byly to krásné tři dny, jsem ráda,
že jsem potvrdila loňské 20. místo, zase jsem se o něco posunula vzhůru. Pořád to je pro mě
především získávání zkušeností,“
okomentovala svoje umístění nejlepší česká golfistka v turnaji.

„Jsem spokojena, já to mám vždycky tak, že jedna jamka nevyjde. Ale
potvrdila jsem si umístění z Itálie,“
připomněla tři týdny starý výsledek
z předchozího turnaje LET. A radost
udělala svému otci Lubošovi, který
berounský turnaj řídil jako promotér.
Kristýna Napoleaová jako jediná
zbývající česká profesionálka v soutěži brala konečné dělené 47. místo
s výsledkem -2 (70+71+73), amatérka Jana Melichová -1 (72+72+71)
došla do cíle na 51. pozici.
Při vyhlášení se dočkal ocenění
hlavní greenkeeper Martin Šindler,
který dokázal přes problémy s počasím se svým týmem připravit výborný stav hřiště. A velkého aplausu
se vedle vítězek dočkala finská golfistka Sanna Nuutinen, která na deváté čtyřparové jamce zaznamenala naprosto neobvyklé hole-in-one,
za které jí pořadatelé věnovali hodinky od Hodinářství Bechyně.
Více informací najdete
na turnajovém webu
www.czechladiesopen.cz
www.prestige-media.cz | 2021/2
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HEAL. RESTORE. RELAX. 5* WELLNESS

RÁJ
v Mariánských
Lázních

Vydejte se na dlouhé procházky zelenými parky, obdivujte
historický městský ansámbl ve stylu art deco a znovu se
zhluboka nadechněte v lázních obklopených inspirující krajinou.
Mariánské Lázně v západočeském lázeňském trojúhelníku jsou
mezinárodně proslulé lázeňské město s bohatou tradicí, které
je od léta 2021 nejen zapsáno na seznamu světového dědictví
UNESCO, ale také zařazeno mezi „Velké lázně Evropy“.
Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně *****, který
se zde nachází, již více než 15 let navazuje na dlouhou
lázeňskou tradici ve prospěch svých hostů. Po rozsáhlé
rekonstrukci září tento výjimečný Medical-Spa Hotel
více než kdykoli předtím. Světlé pokoje se snoubí se
soudobým interiérem a spolu s moderními doplňky vytvářejí
harmonickou atmosféru, která je zárukou pohody.
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LÉČENÍ A ZOTAVENÍ –
RELAXACE NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Vypněte, zhluboka se nadechněte a zbavte se staré
zátěže. Celostní koncept lázní slibuje trvalou pohodu a všestranné možnosti pro výjimečné chvíle.
Prostorné lázně Acquapura SPA nabízejí pět bazénů s konceptem, včetně venkovního, čtyři sauny,
zelenou zahradu s lehátky a vnitřní relaxační zóny.
Příjemné masáže, koupele, aktivizační spa a léčebné procedury zajišťují dokonalou relaxaci.
Kromě klasické wellness zóny nabízí Falkensteiner
Spa Resort Mariánské Lázně také kompetentní lékařské centrum s lázeňským lékařem a vícejazyčným
týmem zkušených terapeutů. Na programu jsou
individuální lázeňské procedury a alternativní terapie, koordinované s přesnou diagnostikou. Středem
pozornosti je regenerace a zdravotní prevence.

Do holistického konceptu je začleněna i místní příroda. Využívají se cvičení pozornosti, jako
jsou lesní koupele a vybrané procedury s přírodními prostředky a prameny Mariánských Lázní.
Kromě toho jsou k dispozici jemné aktivity, jako
je jóga, Qigong nebo progresivní svalová relaxace, které navracejí tělu, mysli a duši harmonii.

BALANCE VITAL CUISINE –
ZDRAVÁ KULINÁŘSKÁ KUCHYNĚ
Holistický přístup k udržení zdraví se odráží i v současné kuchyni Balance Vital. Stravitelná a zároveň chutná výživa je základním faktorem celkové
spokojenosti. Koncept tvoří spojení čtyř složek:
regionálnost, potraviny v přirozenému stavu, vysoký standard kvality a šetrný způsob vaření.
www.prestige-media.cz | 2021/2
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PLACHETNICE RS FEVA

pod Vyšehradem
Plachetnice RS Feva je
moderní rychlá loď určená
pro výcvik a závodění dětí
a mládeže od věku 8 let.
Je tzv. dvouposádková,
tedy určená pro dva
mladé jachtaře, kdy
zkušenější člen posádky
plachetnici kormidluje
a ovládá hlavní plachtu.

D

ruhý člen posádky se nazývá kosatník podle přední
plachty „kosatky“. Loď má
ještě jednu plachtu „gennaker“,
kterou má na starost obvykle také
kosatník. Gennaker se používá
při jízdě na zadní vítr a plachetnice díky němu jede výrazně
rychleji. Tato rychlost zásadně
umocňuje zážitek z jízdy na RS
Feva. Barevné gennakery navíc
na vodě poutají pozornost diváků a působí opravdu atraktivně.
Kromě rychlosti má RS Feva
oproti jednoposádkovým juniorským lodím výhodu také
v tom, že nováček může jet se
starším a zkušenějším kamarádem jachtařem a pomalu se tak
učí všechny dovednosti, které
jsou pro vedení lodě potřeba.
Další výhodou je i to, že lodě
jsou vyrobené ze speciálního
odolného plastu, díky čemuž
jsou v podstatě bezúdržbové.
Tyto živé a atraktivní lodě můžete vidět i v historickém centru
Prahy pod vyšehradskou skálou,
kde sídlí nejstarší jachtklub v České republice – Český Yacht Klub
a jeho „RS Feva ČYK team“.

STRUČNÉ NAHLÉDNUTÍ
DO HISTORIE JACHTKLUBU
Český Yacht Klub byl založen
v roce 1893 známým sportovním
nadšencem Josefem Rösslerem-Ořovským jako první jachtklub
v Českých zemích a jeden z nejstarších jachetních klubů ve střední Evropě. Tehdejší členové ČYK
byli nejen velkými propagátory
jachtingu, ale také zakladateli
Československého olympijského
výboru a účastníky olympijských
her. V průběhu historie se v členské matrice jachtklubu objevuje
řada jmen význačných osobností,
například Tomáše Bati, úspěšného českého podnikatele.
První klubovny Českého Yacht
Klubu byly plovoucí, ale postupně
přestaly potřebám rozrůstajícího se
klubu vyhovovat, a tak bylo v roce
1911 rozhodnuto postavit novou
loděnici na ochranné hrázi podolského přístavu. Stavba celodřevěné
budovy netrvala ani celý jeden rok

a od té doby až do dnešního dne
je tato dnes již památkově chráněná budova zázemím a chloubou členů našeho jachtklubu.
Již ve svých počátcích byl ČYK
v práci s jachtařskou mládeží
velkým průkopníkem. K systematické práci v tomto směru se však
naskytly podmínky až mnohem
později s rozvojem prvních juniorských lodí. K největšímu rozvoji
došlo v 60. a 70. letech minulého
století, kdy byly v klubu zavedeny
pravidelné tréninky pro děti a mládež, a to již na nově zakoupených
lodích typu Cadet a Optimist,
vyvinutých právě pro sportovní výcvik nejmladších jachtařů.
Po roce 1989 a uvolnění hranic
došlo k velmi rychlému rozvoji jachtařského sportu zejména
v řadách mládeže. Otevřely se
možnosti výjezdů na zahraniční závody a také se usnadnil nákup lodí ze zahraničí.
www.prestige-media.cz | 2021/2
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T O U R I N G

N A B I T Á

T R O J K A

Elektrizující BMW 3 Plug-in hybrid již od 1 000 000 Kč.

Přístavní 837/85 400 07 Ústí nad Labem
Telefon: +420�475�201�527 www.kopecky.cz
Spotřeba elektrické energie pro BMW iX xDrive50 je 19,8-23,0 v kWh/100 km a elektrický dojezd až 630
2 km. Měřeno podle testovacího cyklu WLTP.
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PŘÍBĚH RS FEVA V ČR
V roce 2012 byly do České republiky
dovezeny firmou Proyachting první
dvě lodě RS Feva a nabídnuty trenérům
mládeže v Českém Yacht Klubu k otestování. Tyto nové rychlé lodě si získaly
u dětí velmi rychle oblibu a během
dvou let se loď RS Feva v České republice rozrostla na flotilu 25 až 30 lodí.
V roce 2016 již získalo vedení lodní
třídy v ČR mandát k uspořádání prvního mezinárodního závodu – Mistrovství Evropy. Konalo se na jedné
z našich nejkrásnějších vod – Lipenské
přehradě. Čeští jachtaři zde rozhodně neudělali ostudu a ukázali, že to
na nových lodích umí stejně dobře
jako konkurence ze zahraničí. V rámci top 5 obsadili čeští jachtaři hned tři
umístění: druhé, třetí a páté místo.
Od té doby se naši závodníci každoročně účastní kromě českých soutěží i velkých zahraničních závodů
a svými výsledky reprezentují české
barvy i „RS Feva ČYK team“. Z jejich
úspěchů zmíníme například 5. místo
na ME 2016, 3. místo na ME 2017, 3.
místo Easter meeting 2018, 1. místo v kategorii do 13 let na ME 2019.
Závodní sezona v našich podnebných
podmínkách probíhá obvykle od začátku dubna do konce října. Během
ní se mohou mladí jachtaři zúčastnit
přibližně 15 až 20 závodů v rámci ČR,
z nichž naprostá většina je dvoudenních a konají se o víkendech. Během
celé sezony probíhají pro náš tým také
tréninky na vodě, a to právě v Praze pod vyšehradskou skálou jednou
týdně. V zimním období pak děti pod
vedením zkušených trenérů pilují nejen
fyzickou přípravu díky pravidelným
kruhovým tréninkům a individuálním
tréninkovým plánům, ale i své teoretické znalosti v oblasti závodních
pravidel a taktiky. Mladé jachtaře vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodování, svou loď
i posádku. Věříme, že tyto dovednosti
určitě zúročí i v běžném životě.
Pokud se o tomto krásném sportu
a lodích RS Feva chcete dozvědět
více, neváhejte nás kontaktovat:
e-mail: hkabova@centrum.cz
web: www.cyk.cz/cyk1/feva
web: rsfevacyk.klubova-stranka.cz
www.prestige-media.cz | 2021/2

15

Prestige Life Style

Být pozitivní a vařit s láskou, to je základ úspěchu, říká nový šéfkuchař zámecké restaurace.

V ČERVNU 2021 ZÁMEK
BERCHTOLD OSLAVIL

10.výročí
Oslavil to s mnoha kulturními
akcemi, ale také s novým týmem
restaurace, který od června
připravuje skvělá menu pod vedením
nového šéfkuchaře Michala Bučka.

mem, který vaří s láskou a má to jako svůj koníček spojený s prací, tak je to výhra.
Znamená to, že navážete na vyhlášenou zámeckou
svíčkovou, nebo bude váš koncept zcela odlišný?
Mnoho vyhlášených receptů jsem ponechal, ale inovoval. Svíčková je stále!!!

Jak se stalo, že kuchař, který prošel vyhlášenými restauracemi, jako je Hilton 5, Kingscourt 5, a který pracoval jako culinary producent v největší amatérské televizní kuchařské
soutěži, přišel do malé vesnice v Ladově kraji, krásného prostředí zámku Berchtold?
Nebýt této splašené doby covidu, myslím si, že
bych stále pracoval v hotelu Kingscourt, který bohužel utrpěl velkou ránu a neustál to. Ale všechno
zlé je pro něco dobré a po pár schůzkách jsem se
stal společníkem restaurace Berchtold a musím
uznat, že toto místo si mě úplně získalo. Spojení
krásné přírody, zámku, skvělé kuchyně a sportu je
naprosto geniální a ještě co by kamenem dohodil
od Prahy. Je skvělé, že zde mohu ukázat své kulinářské umění se svým skvělým týmem všem z okolí a znovu probouzíme spící kulinářské odvětví.

Ladův kraj je hodně cyklistický, konkrétně zámkem
Berchtold prochází dvě cyklostezky. Jak probíhalo léto? Zastavili se u vás zpocení sportovci?
Byli jsme připraveni na veškeré sportovce a typy
hostů. Jsme tady pro ně a bez nich bychom zde
taky nebyli. Myslím si, že tenisty, fotbalisty, cyklisty nejvíce zaujme příští rok venkovní kuchyně.

Měli jste čas udělat v restauraci i nějaké změny ještě před otevřením?
Čeká nás ještě hodně změn, první rekonstrukce proběhla v kuchyni, kdy jsme doplnili kuchyň
o mnoho moderních zařízení a také jsme pořídili
nové krásné talíře. Další změna proběhla v restauraci, kde jsme vymalovali a odkryli cihlovou část
interiéru, a také je více vidět do modernizované
kuchyně. Jako úplnou novinku chystáme na příští rok venkovní plnohodnotnou kuchyň, kdy uvidíte práci kuchaře při tvorbě vašeho pokrmu.

Jak se těšíte na svatby? Tento rok to bylo stále trochu omezené, svateb moc nebylo, ale
zámecké prostředí přímo vyzývá k pořádání
skvělých romantických svateb. Již jste měl požadavek na nějaké speciální svatební menu?
Samozřejmě. Inovací je plno, třeba jsme pro jednu svatbu dělali show v rámci dusíku nebo suchého
ledu, nebo tu byla molekulární kuchyně, nicméně
samozřejmě převažuje klasika, kterou respektujeme.

Lidé se strašně těšili zpátky na normální život,
na sportování, na cestování a bezpochyby se těší
po dlouhé době do restaurace. Čím jste je nalákali?
V jednoduchosti je síla, a pokud se spojí dobré suroviny se skvělým kuchařským tý16
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Součástí zámku je nádherná zahrada, Dětský ráj
s miniaturami hradů a zámků, dětským hřištěm
a velkou trampolínou. Bývalo zvykem, že zahradu,
nejen o víkendu, navštěvovaly spousty mladých
rodin s dětmi či děti a jejich prarodiče. Je tato skupina v restauraci nebo na zahrádce stále vítána?
Já osobně jsem čerstvě otcem, takže na rodiny s dětmi určitě nezapomeneme a snažíme se splnit všechna jejich přání.

Zámek Berchtold pořádá hodně akcí pro veřejnost, koncerty, divadla, běhy, což musí
být vždy bezpochyby neskutečný nápor pro restauraci. Jak to zde zvládáte?
Dělal jsem mnoho akcí a vařil pro 10 000 lidí, podle
mě je to vše o organizaci práce, a pokud se vše správně naplánuje, tak to jde hladce. Je pravda, že na zám-
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ku se občas potkají všechny možné
skupiny najednou, od skupin dětí po firemní akce, ale o to je to zajímavější.
Teď se již daly do pohybu firemní akce, očekávali jste, že si spíše všichni zvykli na on-line svět
a zámek využívat nebudou?
Vůbec jsme netušili, co máme čekat, popravdě ani teď se neví, jak to
vše bude dále pokračovat. Je zvláštní
doba a bohužel naše odvětví je jedním
z těch, která to odnáší nejvíce. Nicméně firemní akce se krásně rozjely,
až nečekaně hodně. Lidé se chtějí
potkávat, nechtějí s kolegy mluvit jen
on-line. Dle informací od kolegů stále
jedeme tak na 60%, ale není to vůbec
špatné. I veřejné akce, které pořádáme, jsou celkem navštěvované.
My v restauraci se snažíme všem dělat
zázemí, ale baví nás i připravovat pro
hosty degustační menu, kurzy vaření, tematické večery. V pětihvězdičkových hotelích jsem se setkával
s mnoha kulturami a nároky hostů, čili
i zde zvládneme všechny požadavky. Hlavní je se stále usmívat a práci,
o kterou nás připravil na nějakou dobu
virus, si zpět plnohodnotně užívat.
Děkujeme, budeme se moc
těšit na návštěvu.
www.prestige-media.cz | 2021/2
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Zveme
Vás
DO KRÁSNÉHO
PROSTŘEDÍ
VZDÁLENÉHO
JEN 15KM
OD PRAHY
www.zamekberchtold.cz

Hotel zámek
Berchtold nabízí

Dětský ráj a Sport centrum tvoří
spolu s okolní přírodou unikátní
místo pro uspořádání Vaší firemní
akce a trávení volného času.
Zámek a hotel s ubytováním
a reprezentativními společenskými
prostory je po celkové rekonstrukci.
Široké možnosti areálu uspokojí
firmy i rodiny. Malebná krajina,
čistý vzduch a příjemné prostředí
areálu láká celoročně desetitisíce
návštěvníků, zejména rodiny
s dětmi, firmy, školy a školky,
seniory, sportovce i filmaře…
V areálu zámku se nachází zámecký
park, který je doplněn Dětským
rájem a naučnou stezkou „Kunickou
přírodou“. Objevíte zde pohádkovou
zemi plnou skřítků, strašidýlek a víl
od známé strašidloložky Vítězslavy
Klimtové, peklo s čerty v podzemí,
perníkovou chaloupku s ježibabou,
kocoura Mikeše, mini zoo,
vzduchovou trampolínu, půjčovnu
koloběžek, dětské hřiště a muzeum.
Součástí zámeckého parku je
stálá výstava miniatur českých
hradů, zámků a dalších historicky
zajímavých objektů z celé ČR.
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Klub českých turistů (KČT) dnes reprezentuje přes 30 tisíc členů napříč republikou
a generacemi. Není proto divu, že se jedná o největší turistickou organizaci u nás. A nejen
to. Se svojí 134letou historií se řadí k nejstarším českým turistickým spolkům, jehož
dobrovolníci – značkaři – stojí za fenoménem našeho turistického značení.

Klub českých turistů
ZNAČKA, KTERÁ SPOJUJE HISTORII,
TRADICI I MODERNÍ TRENDY

D

nes tvoří klub pražské ústředí
a 408 regionálních odborů ve 14 oblastech a je tak
zastoupen téměř v každém větším
městě. Nabídka turistických výletů je stále aktuální – pandemie
koronaviru nastartovala zájem
o tuzemskou turistiku, lidé objevili krásy svého okolí a zvedl se
zájem o méně známé památky
nebo turistické lokality. Díky těmto
trendům se stává KČT moderní alternativou pro volnočasové
aktivity nejen pro osoby středního
či seniorského věku, ale zejména
pro rodiny s dětmi či mládež.

INDIVIDUÁLNÍ VÝLETY VERSUS
ORGANIZOVANÉ POCHODY
Do povědomí veřejnosti se nejvíce
zapsaly dálkové turistické pochody.
Pověstné hromadné starty, kontroly, razítkování, pamětní suvenýry
či diplomy jsou nedílnou součástí
pochodů, které mají tradici i více
než 50 let. Jenomže pandemická opatření posledních dvou let
výrazně omezila hromadné akce,
a tak se lidé vydali do přírody
individuálně. Vedení klubu i organizátoři akcí na tuto situaci reagovali například tím, že se registrace na start pochodů odehrávala
elektronicky, vznikla nová sekce
elektronické turistiky nebo projekt
pro individuální turistiku s názvem
„Po chatách KČT pěšky či na kole“.

RETRO DOVOLENÁ
NA CHATÁCH KČT
Nebývalý zájem pobytu v přírodě, převážně v českých horách,
znamená také zvýšený zájem
www.prestige-media.cz | 2021/2
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o ubytování. Ne všichni výletníci
jsou milovníci luxusu. „Veřejnost
se na nás začala obracet o rady,
kde se ubytovat levněji s možností
nasát atmosféru klidu a kochat se
nedotčenou přírodou. Tak jsme
vytipovali naše horské boudy,
které se nachází na atraktivních
místech, nabízí možnosti ubytování a stravování na úrovni dnešní
doby, ale zároveň odráží ducha
tradičních horských chalup tak, jak
je znali předchozí generace,“ říká
Zbyněk Báča, projektový manažer
KČT. Ten stojí za zrodem myšlenky propojit chaty od Ještědu, přes
Český ráj, Krkonoše až po Orlické hory. „Pěší turisté i vyznavači
cyklostezek si mohou naplánovat
ubytování v těchto našich chatách a absolvovat ‚na lehko‘ výletní
trasy od chaty k chatě, na kole
ve vzdálenosti do 50km za den
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nebo 15km za den u pěší varianty,“
přibližuje Zbyněk Báča. Veškeré
ubytování zarezervujete pohodlně přes stránky www.kct.cz.

TURISTICKÉ TRASY
BUDOUCNOSTI
Také jste si někdy pomysleli, proč
jdete x kilometrů „po asfaltu“, proč
turistická stezka vede zároveň
s frekventovanou cyklostezkou
nebo po kraji hlavní silnice? Bohužel i to je realita dnešní doby a daň
za stále narůstající automobilismus,
cykloturistiku a zpevňování cest
v lesích. Na tyto negativní aspekty
reaguje evropská certifikace Leading
Quality Trails Best of Europe, která
reprezentuje top pěší trasy po celé
Evropě. Mezi ně se jako první v ČR
zapsala pěší stezka údolím Lužnice
Toulavou z Plané nad Lužnicí přes
Tábor a Bechyni do Týna nad Vlta-

vou. Pro zařazení na seznam musí
stezka splnit přísná kritéria, co se
týče povrchů stezky, atraktivit a dostupnosti služeb. V přípravě je certifikace krušnohorské stezky od Aše
po Ústí nad Labem a Děčínsko.

UDRŽITELNÁ TURISTIKA
Všechno souvisí se vším a představitelé KČT si uvědomují, že
s nárůstem turistů na tuzemských
stezkách bude potřeba upozorňovat na základní pravidla při pobytu
v přírodě, v lesích či na horách.
Pravidlo „co si do lesa přinesete,
to si také odneste“ je potřeba stále
připomínat a aktivně podporovat projekty, které se ochrany
přírody a krajiny týkají. Proto je
KČT hrdým partnerem iniciativy
„Nejsem prase“, účastní se aktivně
uklízecích akcí nejen v rámci Dne
země a je také podporovatelem
projektu Sázíme lesy pro budoucnost. Právě obnova lesů po kůrovcové kalamitě, ale také v důsledku
polomů, sucha za poslední léta
je velkým tématem i v souvislosti
se značením turistických cest.
„Les je naším druhým domovem.
Umíte si představit, kde bychom
značili pěší trasy, kdybychom
přišli o většinu našich lesů? Klub
českých turistů proto každoročně vyzývá všechny, komu není
lhostejná aktuální situace v lesích, aby se připojili k národní
kampani Den za obnovu lesa,
kterou pořádá generální partner
KČT, státní podnik Lesy České
republiky,“ říká Vratislav Chvátal,
předseda Klubu českých turistů.
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NOVÝ E-SHOP
SUVENÝRY KČT
Klub českých turistů jde s dobou
i po stránce turistických suvenýrů
a komunikace. Doba se mění, pryč
jsou časy, kdy turisté pouze hltali
ušlé kilometry, plnili své záznamníky
potřebnými razítky a odměnou jim
byl odznak nebo jiný pamětní suvenýr. Dnes lidé očekávají moderní
komunikaci, vkusné propagační
předměty či funkční outdoorové
doplňky, které se stanou součástí výbavy dnešního turisty. „Proto
jsme spustili nové webové stránky,
jsme aktivní na sociálních sítích,
rozesíláme pravidelně newslettery,
máme nový e-shop, kde je k mání
nejen standardní nabídka produktů
KČT, ale i novinky, jako jsou stylové půllitříky s motivy turistického
značení, outdoorové oblečení s logem KČT od AlpinePro či doplňky
od Bushman nebo stylové čepice,
šátky a nákrčníky s motivy českých
hor,“ uzavírá Zbyněk Báča z KČT.
Máte zájem o členství v Klubu českých turistů? Snadno tak můžete
učinit na adrese www.kct.cz
www.prestige-media.cz | 2021/2
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PRVNÍ A OFICIÁLNÍ
PŘECHOD ČR

Stezka
Českem

Dá se v ČR postavit přechod v duchu slavných dálkových tras jako Pacific Crest Trail
nebo Santiago de Compostela? Jak se z trasy party kamarádů stane oficiální cesta, na
které spolupracuje Klub českých turistů a která se dostane do mezinárodního Forbesu?
A může to všechno začít medvědem, který vám chce ukrást kolíky od stanu?
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V

roce 2019 jsme šli jeden z nejtěžších treků na světě:
Great Divide Trail v kanadských Rockies. Je to cesta,
na kterou se vydá ročně tak padesát dobrodruhů
a z celkových 1200km jde přibližně 800 kilometrů mimo
cesty a značení. Byla to totální divočina a navíc pršelo
nejvíc za sto let. Když jsme takhle v noci leželi ve stanu,
opět pršelo, kolem chodil medvěd a očichával nás zvenku,
říkal jsem si, že je škoda, že něco takového nemáme
i u nás v ČR. Když medvěd nakonec odešel, neukradl
žádné kolíky od stanu, a my tím pádem mohli pokračovat,
byla myšlenka postavení dálkového treku v ČR na světě.
Po návratu v září jsme začali dávat vše dohromady,
od dubna jsme začali chodit, měřit, plánovat a zapisovat
a na začátku října roku 2020 byla Stezka Českem na světě.

Od začátku jsme stavěli na třech pilířích. První byl, že to
není komerční projekt. Nechtěli jsme, aby se kdokoliv
musel kamkoliv registrovat, něco platit, nebo abychom
my něco prodávali. Druhý byl, že by to měla být cesta,
kterou by mohl jít každý. Nechtěli jsme postavit trek,
který by byl pro dvacet šílenců, které by ostatní obdivovali a doufali, že se jim podepíšou fixkou na holé
břicho. Třetím cílem bylo, že by součástí celé myšlenky mělo být něco jako „udržitelný turismus“. Nechtěli
jsme nahnat co nejvíc lidí někam a po nás potopa.

CO JE TEDY STEZKA ČESKEM?
Ve zkratce je to oficiální přechod celé ČR, který vede
od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod ČR a měří
1000km (Severní trasa) a 1000km (Jižní trasa). Obě trasy
jdou podél hranice, a pokud chcete, můžete po nich
celou ČR obejít. Dá vám to krásných 2000km. Jen letos
to takto prošlo kolem dokola 7 dobrodruhů a jeden pes.
Alespoň jednu z tras pak dokončilo padesát turistů.
Zájem je od spuštění obrovský. Mnoho turistů vyrazilo
ještě na podzim, spoustě dalších se zalíbila naše myšlenka, že to stavíme „od lidí pro lidi“, a začali se hlásit, že
chtějí pomoct, že jim to dává smysl. A tak nám krásný
certifikát udělala holčina, kterou jsme v životě neviděli, do angličtiny nám přeložila webovky další holčina,
kterou neznáme, spousta lidí posílá další tipy a z ciziny
jsme se nechali inspirovat i myšlenkou „Trail Angels“,
kteří se nám hlásí po celé Stezce. Díky tomu můžeme
celý projekt posouvat dál a dává nám to další smysl.
V lednu navíc na svém zasedání Klub českých turistů
rozhodl, že se stane oficiálním partnerem cesty, společně s agenturou CzechTourism, a tím se ze Stezky
Českem stal oficiální přechod ČR. To nám i turistům
dává jistotu, že se nejedná o krátkodobý projekt. Společně připravujeme značení Stezky, které bude hotové
před příští sezonou a zase posune celý projekt dále.

JAK SE TEDY NA STEZKU VYDAT
A KDO NA NI MŮŽE?
My věříme tomu, že každý. Letos vyrazili maminky s dětmi, kluby minituristů, stejně jako party kamarádů, páry,
lidi se psem, pán na koloběžce, turisté v důchodu. Mezi
ty bizarnější patří určitě pár, kdy šla slečna týden před
www.prestige-media.cz | 2021/2
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svým partnerem, a snažila se, aby ji nedohnal,
nebo další pár, který na Stezce strávil líbánky.
Turisté vzali za své, že je jen na vás, jak se
na cestu vydáte. Můžete ji jít celou najednou, po etapách, na přeskáčku, zleva doprava nebo naopak, po víkendech, během
jedné sezony, nebo více let. Můžete jít nalehko, spát venku, pod střechou, jít na čas,
nebo se loudat. Můžete vzít svoji babičku
na výlet, nebo jít po rukou, či si dát na vodítko domácí morče Rozárku a projít to s ní.
Zároveň pracujeme na tom, aby se každý mohl na Stezce bavit a najít si to své.
Na nejzápadnějším a nejvýchodnějším
bodu naleznete schránky, kde si můžete zanechat pohled, který vám pošleme
za rok, můžete si zažádat o placky Stezky, za dokončení dostanete certifikát…
Veškeré informace, které potřebujete pro
to, abyste vyrazili, naleznete na webu
www.stezkaceskem.cz, a to včetně map,
podrobných itinerářů, tipů, jak si zabalit,
pravidel, jak se chovat v přírodě v závislosti na tom, zda jste v chráněných oblastech, a záložku zvanou: Nebuď prase.
Ta je pro nás důležitá a je to vlastně jediná
podmínka, kterou máme pro dobrodruhy,
kteří chtějí vyrazit. Na dlouhých trecích existují
tzv. „Leave No Trace“ principy, které v podstatě říkají, že by bylo fajn, kdyby ta příroda
po nás vypadala stejně, jako než jsme jí prošli,
nebo trochu lépe. V Čechách vznikla velmi
sympatická iniciativa #nebuďprase, se kterou
jsme se dali dohromady. Věříme, že společně
můžeme usilovat o to, aby nám tady příroda
zůstala i pro ty, kteří půjdou po nás. Takže
říkáme: Jděte, budeme moc rádi, ale prosíme, respektujte přírodu, pravidla chování
v ní, a snažte se, ať se i ten, kdo půjde po vás,
může kochat lesem, a ne jogurtem šikovně napíchlým na větvi (ne, to není umění.

JAK SOUVISÍ STEZKA ČESKEM A STEZKA
ČESKOSLOVENSKEM?
Hodně. V létě roku 2021 jsme se spojili
s klukama, kteří stojí za Cestou hrdinů SNP,
a společně s KČT a KST jsme dali dohromady Stezku Československem/Czechoslovak
Trail, která tyto dvě cesty spojuje. V ČR jde
po Severní trase a u obce Vyškovec se potkává
s Cestou SNP. Pokud se na tuto trasu vydáte a dokončíte ji, ujdete krásných 1700km.
Je tedy jen na vás, jak a kdy se na cestu vydáte
a jakou cestu zvolíte. Věříme, že vás nadchne
minimálně stejně jako tu spoustu lidí, kteří ji
prošli již toto léto. A třeba se někde potkáme.
Ať nám to všem šlape!
www.prestige-media.cz | 2021/2
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pes je přítel
PES NENÍ ZVÍŘE,

U SPORTOVÁNÍ S NÍM
TO PLATÍ DVOJNÁSOB!

Sportování se psem není
jen trend, ale životní
styl. A to platí i u dětí.
Sportování psů a dětí jde
krásně dohromady a nikdy
není brzy ani pozdě začít!

O

mushingu nalezneme informací obecně vcelku mnoho.
Ale mohou tento sport provozovat i děti? A jak začít sportovat
se svými psy? A od kolika let svého věku? A platí na to také nějaká
zvláštní pravidla? S těmito otázkami
se setkávají pořadatelé závodů
psích spřežení čím dál častěji.
Že díky sportu získáváme fyzickou
zdatnost, výdrž a obratnost, to už
přece snad každý ví. Ale daleko
méně se už hovoří, byť by díky pandemii onemocnění covid-19 mělo
o to více, o tom, jak sportování
blahodárně působí na naši psychickou stránku či imunitní systém.
I proto je důležité, aby dítě začalo
s pohybem co nejdříve. A pomůžeme-li v něm probudit pozitivní
vztah ke sportu, kterému se bude
pravidelně věnovat, dáváme mu
do života vklad v podobě dobrého
zdraví. V našem sportu v něm navíc
ještě budujete vztah k tomu druhému, tedy zvířeti, naučíte dítě, jak se
o svého sportovního parťáka starat
a jak pracovat v týmu. Dítě se naučí,
jak pejska oblékat do postroje, jak
ho napojit před výkonem, jak ho
po společném sportování odměnit,
a mnoho dalšího. A když se děti začnou účastnit závodů, mají skvělou
příležitost se setkat s podmínkami
pro to, aby si budovali zdravé sebevědomí, a to právě tím, že se setkají
mnohdy s neúspěchem, poznají
své možnosti a překonávají především své limity a komfortní zóny.
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Tereza Zasadilová.

Do mushingových disciplín, nebo
jinak řečeno sportu psích spřežení
patří i tzv. individuální mushingové
disciplíny (canicross, bikejöring,
scooter, skijöring, pulka či kombinace). Canicrossový tým je tvořen
běžícím závodníkem a jedním
zapřaženým psem. Scooterový tým
je tvořen závodníkem jedoucím
na koloběžce (jezdcem) a táhnutým jedním či dvěma psy. V rámci bikejöringového týmu spolu
sportují cyklista a zapřažený pes
a skijöringový tým se skládá z jezdce na lyžích připojeného tažnou
šňůrou k jednomu až dvěma psům.
Minimální věk pro jezdce je obecně
13 let (tedy pro spřežení se dvěma
psy nebo skijöring nebo kolové
disciplíny Bkj a scooter). V rámci
Mezinárodní canicrossové federace je pro mistrovství Evropy či

světa minimální věk pro jezdce 15
let. Vyjma canicrossu. V canicrossu se minimální věková hranice
ještě posouvá, a to až k 7 letům,
kdy jsou i na mezinárodní úrovni
utvořeny věkové kategorie již pro
děti od 7–10 let a 11–14 let. To
hovoříme o oficiálních pravidlech,
tedy o závodních či soutěžních
řádech, jak národních, tak mezinárodních. Ale je již tradicí, že
na některých závodech (na našich
vždy) je zorganizován závod i pro ty
nejmenší, tedy děti předškolní (1–6
let), které si také chtějí odběhnout
odpovídající vzdálenost nejen se
svými rodiči, ale především se svým
pejskem, o kterého se doma starají.
Ale pojďme se pro účely tohoto
článku více zaměřit na disciplínu
canicross a s tím související například otázky vybavení. Pokud

Prestige Life Style
budeme hovořit o těch nejmenších,
pro ně žádná pravidla (pokud si je
pořadatel závodu sám nenastaví)
neexistují. Ti nejmenší většinou
běhají tak, že mají vodítko v ruce
a takto drží svého pejska, který je
k vodítku připnutý, a doprovod
(rodič) buď drží druhé vodítko
připevněné na pejskovi, či má
klasickou canicrossovou výbavu,
tedy sedák připevněný ke šňůře
a následně k postroji psa. Doprovod slouží především k tomu, aby
usměrňoval tempo a sílu psa, měl
celou situaci pod dohledem a vše
proběhlo bezpečně bez jakýchkoliv pádů a zranění. Starší děti by
již měli mít klasické canicrossové
vybavení a děti do 10 let běhají
ještě s doprovodem, a to po celou
dobu závodu. Přesně ze stejného důvodu, jaký byl popsán výše.
A volba psa? Tato otázka je především záležitostí rodičů, kteří by
měli mít na mysli probíhající fyzický
vývoj těla dítěte, bezpečnost dítěte,
možnost ovladatelnosti psa během závodu a řešení konfliktních
situací. Nabízí se i otázka, jak je
dítě sportovně trénované a zvyklé
na samotný běh a běh v zápřahu.
Ale i přesto lze obecně konstatovat, že do jistého věku (troufám
si říct do juniorského) není třeba
situaci uspěchat a kvůli jisté ambicióznosti zapřahat dítěti silného
a rychlého psa. Pořád je třeba mít
na mysli možné zranění, které může být i těžšího charakteru
s dlouhodobějším léčením. Špatná technika běhu a zafixování si
chybného pohybu pak může vyústit
v nepříjemnou bolest či zranění.
Náš oddíl pořádá či spolupořádá
za kalendářní rok několik populárních sportovních akcí pro veřejnost,
kde je účast dětí různého věku
zcela vítána. Počínaje sportovním víkendem pro dospělé, kde je
speciální sportovní část věnována
dětem, a to již od toho nejmenšího
věku. Tréninky jsou zde zaměřené
na všestranný pohyb, koordinaci
i samotné trénování se psy. Na závodech, které za rok pořádáme,
jsou vždy připravené tratě jak pro
ty nejmenší, tak pro ty starší, jejichž jména se objevují pravidelně
i na startovních listinách mezinárodních akcí, jako je mistrovství

Evropy, či dokonce světa. Nejsme
oddílem ryze lokálním se stálou
klubovnou či společným místem.
Jsme oddíl, který má své členy
po celé České republice a společné
aktivity se tak plánují mnohem obtížněji. Ale i přesto občas pořádáme společné soustředění, v rámci
kterého se dětem speciálně věnujeme, rádi se vídáme na závodech,
kde jsou dětské závody již stálou
součástí. V současné době má náš
oddíl 21 dětí (12 dívek a 9 chlapců),
které se svými pejsky rády sportují,
jako např. současná dorostenka
Lucie Heřmanová (14 let). Byl to
takový můj sen být v tomto klubu,
jelikož jsou pod ním velice úspěšní
závodníci v různých mushingových
disciplínách a jednou bych chtěla
být jako oni. Už od malička jsem
vždy sportovala. Začalo to baletem,
poté karate, badminton a nakonec fotbal. Od všeho jsem přešla
ke psům a pořídila si border kolii
(Archie). Jak je známo, je to velice
aktivní plemeno, tedy jsem vymýšlela, jak ho unavit, a díky internetu
jsem našla právě canicross. Oba
nás to neskutečně chytlo a zkusili
jsme první závody. Od té doby už
jsme toho společně docela dost
naběhali a odzávodili. Aktuálně
jsem si pořídila štěně německého ohaře. Tak za rok snad budu
mít dalšího běžeckého parťáka.
Česká republika má úspěšné dětské
závodníky a většinou jsou to děti,
které se svými rodiči provozovali tento sport od útlého mládí až
po současný juniorský věk. Mnozí
z nich již překročili hranici dospělosti a pokračují v tomto sportu
s nadšením dále, jako např. Adéla
Novotná, kterou od mala vedli
ke sportu její rodiče, velmi aktivní
sportovci. Běhání, plavání a běžky
jsou nedílnou součástí přípravy
každého kanoisty, takže sportovní
průpravu jsem měla. K tomu přibyla
láska ke koním a ke psům. Najednou jsem si uvědomila, že sportovní výbavu mohu krásně využít
u psích sportů. S Jess jsem kromě
canicrossu dělala ještě dogdancing
a sportovní kynologii. Jako juniorka
jsem měla velkou motivaci závodit,
i když konkurence na závodech
byla velká, mohla jsem se porovnat
s holkama ve stejném nebo po-

dobném věku. V canicrossu jsem
se našla. Je to něco, co mě opravdu baví, a líbí se mi rozmanitost
tohoto sportu. Na začátku roku mi
odešla moje parťačka Jessy. Teď
mám štěně Evropského saňového
psa Sparrow a nemůžu se dočkat,
až se spolu postavíme na start.
Velmi úspěšná juniorka v disciplíně
bikejöring Lucka Dostálová je přesně tím dítětem, které přivedl k tomuto sportu její otec. Ke sportu se
psem mě přivedl taťka, když si koupil fenku a běhal s ní canicross. Já
od mala závodím na horském kole,
a když se nám narodila štěňátka,
tak už to byl jen krůček k mushingu. Nejvíc se mi líbí souhra se
psem, kdy já bych pro něj udělala
cokoliv a to samé on pro mě. Navíc
ty závodní víkendy v přírodě s kamarády jsou prostě boží. Za Maxičky jsem začala závodit, protože
za ně závodil i taťka. A bylo to to
nejlepší rozhodnutí, protože jsou
v týmu samí skvělí musheři a lidi.
A co k tomu dodávají samotní
rodiče těchto malých sportovců?
Nikola Matoušková je maminka
dvou dcer, které za oddíl T. J. Sokol
Maxičky běhají canicross. Sama
Nikola s pejskem běhá a manžel se
věnuje disciplíně bikejöring. Nikola doporučuje tento styl života
každé aktivní rodině. Dle jejích slov
psi vnesou do rodiny úplně jiný
režim. U našich dětí je největším
přínosem, že se učí zodpovědnosti
za svého čtyřnohého parťáka a ví,
že je potřeba se o něj postarat
za každé situace. Zároveň v tréninku i závodu tvoří tým a musí
brát na sebe navzájem ohledy. To
vše podle mě ovlivňuje děti velice
pozitivně a budují si skvělé základy
chování pro celý život. To je pro
mě, jako mámu, nejvíc. Dalším
přínosem je podle Nikoly přátelské prostředí, ve kterém její dcery
tráví víkendy, a to venku v přírodě.
Lucie Pospíšilová, maminka dvou
dcer (dorostenky) a dlouholetá
musherka, která závodí se severskými plemeny, říká, že tento rodinný styl života dává jejím
dětem nové zážitky ve společenství
stejně zaměřených lidí. Přátelství,
které mezi dětmi vydrží, i když se
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Na trhu dnes naleznete spoustu značek krmiv.
Vytvořit si vlastní značku a napsat na první pohled hezkou etiketu
je jednodušší, než se může zdát. Pravdou ale je, že hezký obal
a dobře vypadající složení ještě nemusí znamenat kvalitní krmivo.
Protože jeho kvalita se pozná především na kvalitě použitých
surovin – ty z obalu nevyčtete. Vnímavý majitel ale pozná, jak
prospívá jeho pes. Ty nejlepší firmy proto neinvestují peníze do
marketingu, ale právě do vstupních surovin. Neuvidíte je v televizi
a možná vás ani na první pohled nezaujmou obalem.
Když je ale vyzkoušíte, uvidíte rozdíl.
My proto volíme Annamaet,
krmivo pro ty, kteří chtějí skutečnou kvalitu od výrobce,
jemuž prostě můžete důvěřovat.

Opravdu kvalitní krmiva
pro psy a kočky

www.annamaet.eu
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půl roku nevidí. Což je úžasné,
když se ta banda různého věku
spojí a společně hrají různé hry.
Je ráda, že její dcery sportují se
psy, neboť to znamená společně
strávený čas a společný koníček.
Dále díky tomu holky mají pohyb,
motivaci trénovat a porovnat své
schopnosti. Radost ze zdárně dokončeného závodu. Úsměv na tváři
i v očích. Prostě to se musí zažít.
Linda Suchá se svým manželem
Jirkou stojí téměř u zrodu tohoto sportu v České republice. Jsou
dlouholetí závodníci a mnohonásobní vítězové z mezinárodních
akcí a jedni z nejlepších kynologů.
Mají tři děti, z toho dvě děti běhají
velmi dobře, a to i na mezinárodní úrovni. Linda k tomu velmi
skromně dodává: Tento styl života
nám dává hlavně kamarády na celý
život, na které se vždy moc těšíme. Kamarádi, kteří stejně jako my
sdílejí nadšení pro tento sport se
psy. A zároveň jsme neustále překvapováni tím, s jakým nadšením
a nasazením jsou pejsci schopni
pro nás pracovat a podávat neuvěřitelné výkony. Děti se vždy moc
těší na závody, ale ze všeho nejvíce se těší na kamarády, s kterými
stráví celý víkend. Pro tento sport
musí sdílet nadšení nejen děti,
ale i rodiče, protože stejně většinu času se o psího parťáka starají
rodiče. Takže pokud se vše v rodině
sejde, vřele doporučuji tento sport.
Monika Šrámková je maminka tří
již starších dětí a sama se svým
manželem a svým otcem provozuje canicross již dlouhá léta.
Myslím, že aktivní životní styl je
tím nejlepším vkladem, který může
rodič dětem do života dát, a pokud
umožníme dětem navíc vyrůstat
v psí smečce, o to je to všechno
lepší. A odtud už je malý krůček
k závodění s pejsky, které sice
ve sportovním životě našich dětí
tvoří jen nepatrnou část, ale zážitky s kamarády rozhodně zastíní
několik následujících týdnů hokejů,
běhání, atletik, fotbalů, plavání atd.
Optali jsme se i rodičů daleko menších dětí, tedy dětí předškolních, jak
oni vnímají život s takto malými dětmi, závody a péčí o psí smečku. Vla-

dimír Šáfr je dlouholetý závodník se
psy a otec dvou malých dcer (4 a 6
let), které sportování se psy začalo již
v tak brzkém věku bavit. Náš životní styl dává našim dětem sportovní
prostředí, kde se kloubí odpovědnost
vůči zvířatům a okolí a možnost dávat lásku zvířatům a naopak přijímat
jejich náklonnost a oddanost. Dává
jim možnost pohybovat se v komunitě lidí z různých koutů republiky, kteří se během roku setkávají
na závodech i mimo ně a udržují tak
přátelské vztahy. Jsem rád, že naše
děti rády sportují s našimi psy, a nám
to dává možnosti je lépe motivovat
k pohybu a pravidelným sportovním
činnostem. Doporučil bych, aby rodiče obecně zapojovali děti do svých
volnočasových aktivit, a pokud mají
doma psího kamaráda, tak jakékoliv sportovní aktivity s pejskem
v jednom týmu mohu jen doporučit
a canicross pak skloubí sportovní
přípravu pejska, běžce a zodpovědnost za jejich společný tým.
Václavka Kuříková, dlouholetá
závodnice a maminka 2,5letého
chlapečka závěrem dodává, že pokud v rodině pes je a dítě se psem
sportovat chce, tak je určitě dobré
to podpořit. Ale samozřejmostí by
mělo být, že pes je vychovaný =
ovladatelný a zvladatelný dítětem.
A že dítě dodržuje pravidla, která
by měl nastavit rodič, respektive
dospělá osoba. Pokud pes v rodině není, tak bych ho určitě kvůli
dětskému nadšení z canicrossu
a jiných disciplín nepořizovala.
Nadšení za rok dva vyprchá a život
se psem je závazek na 10 a více
let. Určitě by se v takové situaci
dalo domluvit půjčování pejska
od zkušených závodníků, kteří
pejsků mají více, popř. útulky uvítají
pomocnou ruku, kde se dítě může
naučit zodpovědnosti a péči o psa,
potažmo si ho může půjčit na běh.

Dojemný doběh do cíle. Emoce jsou na
závodech zcela běžné a u dětí obvzlášť.

Anežka Suchá a její doprovod
Michal Ženíšek.

Pohyb nás baví a je-li u toho s námi
ještě čtyřnohý parťák, pak už se
jedná opravdu o neobyčejně strávené chvíle.
Kamila Šrolerová
předsedkyně oddílu sportu psích
spřežení T. J. Sokol Maxičky
www.canicross.cz

Foto: Petra Anderlová

Sárinka Marešovská s tatínkem.
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Dcery majitelů klubu Viktorie, Amelie a Rozálie Polanovy.
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Noe
PoloClub

2021

Foto: Tino Kratochvíl a archiv Farmy Noe

Pólo je považováno za hru
králů a nejexkluzivnější
míčovou hru na světě, kterou
v šedesátých letech 19. století
přivezli angličtí důstojníci
z Indie do Británie.
V současnosti se pólo hraje
ve více než 80 zemích světa.
Jsme rádi, že se Česká
republika řadí k zemím, kde
je možné pólo nejen vidět, ale
i okusit na vlastní kůži.

J

ednou z možností, kde vyzkoušet pólo, je Farma Noe,
kde sídlí Noe Polo Club,
jediný klub s kompletním zázemím, vlastním chovem pólo koní,
možností hry na letním travnatém
hřišti (220 x 180m) i zimní variantou v podobě zastřešené arény.

V LETOŠNÍM ROCE
FARMA HOSTILA DVA
MEZINÁRODNÍ TURNAJE.
První se podařilo zorganizovat
v horkém červnovém víkendu 18.
až 20. 6. 2021, tedy brzy po covidové odmlce za účasti šesti
týmů z ČR, Slovenska, Polska
a Maďarska, a byl nabitý euforií ze svobody a možností, které
nám dříve připadaly zcela běžné.
Atmosféra pólo turnajů je vždy
prodchnutá zdravou soutěživostí
a vzrušující podívanou na rychlé
a obratné koně a odvážné jezdce. Ale také je to příležitost potkat
své osobní či obchodní přátele
a se skleničkou v ruce podpořit svůj tým a přátele, kteří jsou

Návštěvníci letního Noe Polo Masters Cup.

aktivními hráči, nebo se nadchnout pro tento výjimečný sport.

Turnaj přijel
zahájit velvyslanec
Argentinské
republiky,
Jeho Excelence
Roberto
Alejandro
Salafia.
V červnovém Noe Polo Masters Cup zaslouženě zvítězil tým

Hastens (La Ballena Polo Club).
Na druhém místě se umístil tým
společnosti Compactive (Silesia
Polo Club). Třetí místo obsadil
tým Autocont (Noe Polo Club).

DRUHÝ TURNAJ, NOE POLO
OPEN CUP, SE USKUTEČNIL
V ZÁŘÍ ZA ÚČASTI ČTYŘ TÝMŮ
Turnaj byl koncipován jako
single entery. Nehrají v něm
tedy sehrané týmy, ale hlásí se
do něj jednotliví hráči z různých klubů. Umožňuje to poskládat vyrovnané handicapy,
a tedy i svěží a otevřenou hru.
Na prvním místě se umístil tým
Oribe. Druhé místo obsadil tým
Česká Mincovna a třetí místo
patřilo společnosti Hastens.
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Během sezony jsme měli možnost trénovat – tak jak je to
běžné v klubech všude na světě
– s trenérem z Argentiny, která je
mekkou světového póla. Hlavně
mladým členům klubu se i díky
tomu podařilo zvýšit svůj handicap a získávat cenné zkušenosti.
Team Noe Polo Clubu hájil českou
republiku i na několika zahraničních
turnajích, v červenci v Polsku, v srpnu v příjemné a kulinářsky proslulé
oblasti Balatonu a v říjnu v Budapešti.
V červnu se nám také na farmě
narodilo další pólo hříbě, krásný
silný hřebeček Stormy po importované argentinské klisně Benjamině.

Pólo hřebeček Stormy jeden den na světě.

Pólo není jen
hra, ale je to
také život po boku
ušlechtilých
koní, životní styl
a možnost seznámit
se s řadou
zajímavých
osobností po celém
světě.
Letošní pólo sezonu uzavíráme
netradičně závodem Gallops of
Jordan, 200km vytrvalostním
závodem v poušti Wadi Rum,
který pořádá pólo club Chantilly
a kterého se účastní 100 jezdců
z celého světa i za účasti členky
jordánské královské rodiny.
Text: Lenka Polanová
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álokteré sportovně-rekreační odvětví v poslední
době zažívá tak nebývalý a vytrvalý vzestup zájmu jako
námořní jachting. Zvláště po rok
a půl trvající nucené přestávce
celé národy vyrazily na moře.
Last minuty už neexistují, někdy
v červnu už nebylo pro opozdilce možné sehnat lodě. Prostě
– vyprodáno! Loděnice nestíhají,
objednávky nových lodí už téměř
vyčerpaly kapacity na rok 2023.

Lada Vágnerová

Jachtařská
dovolená
NA MOŘI UCHVÁTÍ KAŽDÉHO

„Vody cestovního ruchu brázdíme už skoro čtvrt
století. Na míru našim klientům připravujeme
maximum zájezdů.
A právě díky loajálním klientům a skvělým
partnerům, které máme po celém světe ve všech
odvětvích cestování, se nám podařilo přežít i bouři
jménem Covid.
S jedním z nich vás teď zveme
VZHŮRU NA PALUBU.“

Mezi vnitrozemskými národy mají
Češi neobvyklé postavení v zájmu o moře. Po desítky let dlouhé
nucené abstinenci jsme se po roce
1989 vydali nejen k moři, ale
i na moře. Po nesmělých začátcích
na palubách amatérských plachetnic, kterým jsme říkali „garážovky“,
se u nás objevily první agentury
pracující zavedeným způsobem
na bázi spolupráce se zahraničními majiteli lodí. A pak u nás jako
houby po dešti začaly růst charterové agentury, nabízející pronájem
rekreační nebo i sportovní jachty
na moři. Začínalo se v Chorvatsku
vesměs právě na těch garážovkách, které jejich majitelé odvezli
k moři a potom nabízeli k černému charteru, tedy bez registrace,
pojištění, technických prohlídek
a hlavně bez placení daní. To se
pochopitelně nelíbilo místním
majitelům lodí, a tak doba, kdy
český kapitán tvrdil, že za sezonu za ním přijelo sto kamarádů
na návštěvu, rychle skončila.
Postupně se ale začala u nás
tvořit vrstva skutečně profesionálních charterových agentur. To
znamená obdobných firem, jako
jsou cestovní kanceláře a cestovní
agentury. Většina těchto subjektů
nemá samozřejmě vlastní lodě, ale
zastupuje tady zahraniční rejdaře,
kteří vlastní různě veliké flotily námořních jachet. Je tady několik gigantů evropského i celosvětového
významu. Tím myslím zahraniční
trh, kde na prvním místě stojí velké
firmy, jako jsou Kiriacoulis Mediterranean, Dream Yacht, VPM Bestsail,
Sunsail-Moorings a další. Existuje
i spousta malých nebo středních
firem, v Řecku, v Chorvatsku a v jiných charterových destinacích,
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které mají každá několik lodí. Většina z nich je seriózní, o své lodě
se dobře stará, a poskytuje svým –
tedy i našim – zákazníkům vynikající servis. Menšina je takových,
kteří se snaží přiživit na starších
lodích, které velké firmy už jako
použité odprodávají. Samozřejmě
u těchto firem je nebezpečí určitého nesolidního přístupu. Proto je
velmi důležité dát si pozor na výběr
českého agenta, který zprostředkuje pronájem lodi, protože česká
agentura už má většinou dlouholetý profesionální přehled o svých
jednotlivých zahraničních partnerech. Ty skutečně profesionální
agentury jsou sdruženy v Asociaci
charterových agentur, kde si navzájem předávají všechny informace
o zkušenostech, jak pozitivní, tak
negativní. Využít nabídky místních
(tedy chorvatských) majitelů lodí
k přímému pronájmu nedoporučuji, dost často to bez odborné
pomoci agentury špatně končí.
Z původně téměř výlučné charterové destinace, kterou bylo Chorvatsko, jež stále zůstává pro většinu
našich jachtařů dominantní, se
zájem přesunul nejdříve na Řecko,
ale posléze také na Itálii od Toskánska až po Sicílii, Sardinii, Korsiku,
jižní Francii, Baleárské ostrovy, Turecko – tolik jen Středomoří. Jak se
zvyšovala kupní síla našich jachtařů,
mnozí z nich vyrazili už dál a oblíbenou jachtařskou destinací se
stalo zejména Karibské moře, které
umožňuje vyrazit ze zimou zastižených Čech a Slovenska do krásného tropického ráje na karibských
ostrovech od Britských panenských
ostrovů po celý pás Návětrných
a Závětrných ostrovů (Leeward
a Windward Islands), až po Trinidad
a Tobago. Nejoblíbenější odjezdovou destinací je tady francouzský
ostrov Martinik, kam se dá spolehlivě dostat přes Paříž dále už
přímým vnitrostátním letem. Cena
zpáteční letenky v poslední době
před pandemií spadla až značně
pod 20 tisíc Kč. Hlavní sezona,
kdy fouká příznivý pasátní vítr, je
od prosince do května. Naši jachtaři
poměrně rychle objevili také krásu
Seychel a Thajska. Ti náročnější se
potom vypravují i do Francouzské
Polynésie. Ta poskytuje zase jiný

a zcela nevšední zážitek. V případě
jižního Tichomoří ovšem musíme chápat, že jachtařská sezona
se tam kryje s naší letní sezonou.
V tropických vodách se totiž plachtí
v jejich „zimě“. Léto je obdobím
dešťů, a hlavně tropických bouří.
Proto na jižní polokouli naše zimní
období je právě tím, kdy můžeme očekávat nejvíce nebezpečí
– když už ne bouří, tak špatného
počasí. Nicméně pravé cyklony jsou na Tahiti velmi vzácné.
Ze začátku u nás bylo poměrně
málo lidí, kteří uměli řídit námořní
jachtu a kteří měli nějaké znalosti
s navigací. Postupně se to začalo
měnit. Začala vznikat školicí střediska, připravující adepty k získání
kapitánských průkazů. Samozřejmě
velmi rozličné úrovně jak instruktorů, tak i pochopitelně jejich
absolventů. Řada našich jachtařů
se spokojila s chorvatskými průkazy, jejichž získání bývalo velmi
snadné a které se dají dodnes získat
podstatně snadněji oproti českým
takzvaným ministerským průkazům.
Je nutné všechny upozornit na to,
že tyto takzvané chorvatské průkazy jsou platné pouze pro teritoriální
moře Chorvatské republiky. Pokud
tedy někdo chce spojit svůj život
s Chorvatskem, nelze proti tomu
nic namítat. Ale v jiných vodách
pak v případě pojistné události má
pojišťovna záminku k odmítnutí
plnění. A to se může pěkně prodražit. Získání českého průkazu
od Námořního úřadu Ministerstva
dopravy je náročnější. Ale absolventi těchto školení jsou také lépe
vybaveni jak teorií, tak praxí. Samozřejmě, že získání průkazu ještě
neznamená, že námořnické umění
ovládáte. Je to asi takové, jako
když máte čerstvý řidičský průkaz
a vyrazíte poprvé sami na cestu novým autem. Trvá ještě dlouho, než
o sobě můžete říct, že jste řidičem.
Nicméně plavby s pronajatým skipperem, neboli kapitánem plachetní
lodi, jsou čím dál tím vzácnější.
Pozorujeme už desetiletí jednoznačně nástup uzavřených společností kamarádů a rodin, které si
pronajmou jachtu sami pro sebe
celou. Už není také tak třeba počítat každé euro, aby se to zlevnilo,

a doby, kdy se lodě naplňovaly
do posledního místa nesourodou
skupinou lidí, jsou pryč. Zákazníci
si objednávají větší lodě, sledují
stáří lodě a raději připlatí, jen aby
měli novější, luxusnější loď. Velkým hitem posledních let jsou
katamarány. Plachetní katamarány
nejsou sice pro milovníky nějakých
opravdu divokých moří, protože jsou určeny více pro rekreační
plavbu (samozřejmě jsou i závodní
speciály, ale to není téma tohoto
článku). Tyto katamarány poskytují
zcela nebývalý komfort v kajutách, všude stojná výška, pohodlné
téměř manželské postele, a dnes
jsou již standardem čtyři koupelny se čtyřmi toaletami a nebývalý prostor i v takzvaném salonu
a venkovním kokpitu.Tyto krásné
lodě lze pronajmout dnes prakticky
ve všech jachtařských destinacích,
které jsme výše vyjmenovali.
Když vezmeme v úvahu všechny
destinace, můžeme dovolenou
na moři strávit prakticky v kterékoli
roční době. Sezona v Chorvatsku
začíná většinou začátkem května
nebo koncem dubna, ovšem počasí
vás tam v tuto dobu může ještě
chvilku zaskočit a musíte počítat
s tím, že pokud máte rádi trošku
rekreační plavbu, pak by mohlo
být potřeba jeden dva dny zůstat
v přístavu a počkat na lepší časy.
Hlavní sezona je potom červenec
a zejména srpen. Ten bych příliš
nedoporučoval, protože v srpnu
se do Chorvatska nastěhuje půlka
Itálie a je dosti obtížné získat místo
nejen v maríně, ale často i v dříve
pusté zátoce. I ty bývají plné. V září
se opět situace uklidní. Obdobně to
platí i pro Řecko, kde je ovšem sezona trošku delší a v oblasti kolem
Athén snad kromě ledna můžete
vlastně plachtit po celý rok. A pak
tady máme exotické destinace, jak
jsme již řekli: Karibské moře, ale
také Seychely. Ty jsou rovněž velice
krásné a nebývají tam velká překvapení, pokud jde o počasí. Jako
na jižní polokouli se sezona také
překrývá s letní sezonou v Evropě,
ale dá se tam bez problémů jezdit
i v naší zimě. Pokud se tedy smíříte s občasným deštíkem. Počasí
v celém Indickém oceánu je totiž
diktováno monzunovými systémy.
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DOMOV JE TAM,
kde necháváte srdce.
JSME PROFESIONÁLOVÉ
V OBLASTI REALIT A INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Jsme mladá realitní kancelář, která v roce 2018 spojila síly a mnoho let zkušeností s obchodováním a investováním na poli nemovitostí. V našem čele stojí bratři
Marek a Róbert Frndovi, přední odborníci v oboru realit a investic do nemovitostí. Za zády máme silnou mateřskou společnost Victory Reality se sídlem v Banské
Bystrici, která na trhu působí od roku 2013. Jako její odštěpný závod můžeme čerpat tu nejlepší inspiraci a dovednosti, které nás posouvají kupředu.
Rádi vám nabídneme profesionální úroveň služeb a zajistíme kompletní servis při prodeji či koupi nemovitostí stejně jako různé druhy investičních příležitostí.

VY JSTE NA PRVNÍM MÍSTĚ
Nasloucháme vašim potřebám, umíme se jim flexibilně přizpůsobit, a v maximální možné míře tak splnit vaše požadavky.
Přistupujeme k vám individuálně, vstřícně a s pochopením. Vy a vaše přání stojí vždy na prvním místě.

Špičkové

realitní služby

Off market
nabídky

Právní
servis

Financování
projektu

Rychlý
výkup

nemovitosti

Příprava
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Takže v období zimních monzunů
na Seychelách paradoxně oproti severnímu Indickému oceánu
může častěji sprchnout. Thajsko je
pak zimní sázka na jistotu. Zvláště
zajímavou a nepoznanou oblastí
jsou francouzské ostrovy kolem
Nové Kaledonie. Je to sice daleko,
letí se tam dlouho, ale jste odměněni atypickou a krásnou přírodou a úžasným živým mořem.
Nezbývá tedy než si vybrat loď
k pronájmu, charteru. Samozřejmě
zde hraje roli cena a úroveň požadovaného pohodlí. Ceny pronájmu
lodí se neobyčejně liší v průběhu sezony. V Evropě hlavní, tedy nejdražší
sezona je téměř vždy výhradně
v srpnu, vedlejší hlavní sezona trvá
s výjimkou srpna někdy od června do půlky září, a potom jsou
ty vedlejší sezony. Cena se mezi
sezonami může lišit až o dvojnásobek. Je také důležité vzít v úvahu
stáří lodi, typ lodi, pro kolik je osob.
Novější lodě se pronajímají pochopitelně dráže, protože je tam větší
naděje, že na lodi nebudete mít
žádné technické problémy, a mají
spoustu technických vymožeností,
které usnadňují plavbu a poskytují větší pohodlí. Katamarány jsou
zvláště vhodné pro rodiny s malými
dětmi. Moje malá dceruška byla
v Karibském moři poprvé ve věku
čtyř měsíců, a když jí byly čtyři roky,
tak se mnou na katamaránu přeplula celý Atlantik a byla naprosto
nadšená. Obavy z toho, že by dítě
nebylo na lodi spokojené, jsou
zcela zbytečné. Děti se velmi rychle
adaptují a většinou se naučí na lodi
pohybovat rychleji než jejich rodiče.

Důležité je, aby se do toho člověk nepouštěl takříkajíc po hlavě
a dbal na doporučení renomovaných a zavedených zprostředkovacích charterových
agentur, zejména těch, které
jsou zaručeny členstvím v Asociaci charterových agentur ČR.
Poslední otázka se týká mořské
nemoci. Většina lidí ji nemá a nikdy
neměla. Ve výjimečných případech
se jí naopak někdo nikdy v životě
nezbaví. Ale v zásadě je opravdu
málokdo, kdo by to nezvládl tak, že
mu to zabránilo v příští takové dovo-

lené na moři. Důležité je, aby si léky,
zejména klasický Kinedryl, ten, kdo
si není zcela jist, že mu bude dobře,
alespoň na začátku vzal čtvrt hodiny
až 20 minut před vyplutím. Pak to
funguje opravdu téměř stoprocentně.
A teď už nezbývá než všem popřát
krásnou dovolenou na moři a ty nejkrásnější zážitky, jaké nikdy při pozemní dovolené nemůžete zažít.
Text a foto: Dr. Igor Piňos
Yachtmaster Ocean
Owner & CEO
of PINOS YACHT Ltd.
www.pinos-yacht.cz

Krásná romantická dovolená
na lodi uchvátí každého a myslím, že kdo to jednou zkusí, už
možná nikdy nebude chtít vyrazit
na dovolenou takzvaně „na deku“.
Jachtařskou dovolenou je možné
pojmout buď sportovně, anebo naopak rekreačně. Každý si v podstatě
může uspořádat cestovní itinerář
podle svého. Někdo chce plachtit, někdo se chce potápět. Někdo
si chce užívat odpočinku v pusté
zátoce a někdo se naopak radovat z kulinárních a someliérských
nabídek po celém světě. Každý
si může vybrat přesně to svoje.
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elosvětovému nárůstu
popularity tohoto sportu směřujícího k zařazení
do programu paralympijských her
odpovídají stále stoupající počty
samotných hráčů, tréninkových
center a organizací zapojených
do zajišťování podmínek pro hru,
turnajů světového žebříčku golfistů
se zdravotním postižením i inkluzivních turnajů a mnoha dalších
akcí, kam jsou paragolfisté pravidelně zváni. Pokud budete hlouběji
pátrat, v čem je paragolf specifický
a jaké úlevy vlastně hendikepovaní na hřišti mají, zjistíte, že až
na velmi drobné pravidlové výjimky pro vozíčkáře, žádné rozdíly nejsou a paragolfisté hrají se
zdravými zcela rovnocennou partii
na stejných hřištích za stejných
podmínek. Zastřešující organizací
pro český paragolf je již od roku
2009 Česká golfová asociace
hendikepovaných, která se věnuje hráčům všech výkonnostních
úrovní a nabízí kompletní zázemí
pro provozování tohoto sportu.
Během svého dosavadního působení si vybudovala velmi dobré
jméno i za hranicemi a dva mezinárodní turnaje pořádané každoročně v ČR jsou již stabilní součástí kalendáře světového poháru.
Po loňském nuceném výpadku,
kdy se kvůli pandemii odehrál
pouze jeden z nich, se v letošní
sezoně podařilo zrealizovat opět
oba. Zájem hráčů byl i přes některá přetrvávající protipandemická
opatření veliký, bohužel reprezentantům některých zemí cestovní restrikce účast znemožnily.

CZECH DISABLED GOLF
MASTERS 2021
Prvním turnajem v letošním roce,
na němž měli nejen čeští paragolfisté možnost uhrát body do světového žebříčku WR4GD, se stal
Czech Disabled Golf Masters. Jubilejní desátý ročník se odehrál v Golf
Resort Black Bridge ve dnech 29. 6.
– 1. 7. 2021 a na jeho startovní listině se objevilo 56 hráčů z 8 zemí.
Golf Resort Black Bridge hostil turnaj světového poháru premiérově
a velká část startovního pole se tak
seznámila s hřištěm až v průběhu
cvičného kola. Po jeho odehrání
hráči velmi ocenili jeho skvělou
Czech Disabled Open 2021, Andrea Plachesi (Itálie).
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Paragolf neboli golf pro hráče, kteří se na hřištích snaží přeprat nejen svůj
hendikep vyjadřující herní výkonnost, ale především všemožné hendikepy
zdravotní, zaznamenal v posledních letech obrovský skok kupředu.

Světový paragolf
NA ČESKÝCH HŘIŠTÍCH
kvalitu a všem bylo jasné, že o vítězi se bude rozhodovat na velmi
rychlých a modelovaných greenech. Účast nejlepších paragolfistů
světového žebříčku WR4GD byla
zároveň příslibem napínavého soutěžního klání až do poslední jamky.
Po prvním kole se turnajového
vedení v elitní kategorii Gross
Strokeplay 1 ujal italský profesionál
Tommaso Perrino s výsledkem 74
ran (+2), následovaný nizozemskou
amatérkou Daphne van Houten
(+4) a českým profesionálem Jiřím
Jandou (+5). Kvality všech hráčů
v obou soutěžních kolech byly
důkladně prověřeny nejen nástrahami hřiště, ale i silným větrem
a dalšími rozmary proměnlivého počasí. Pro finálové kolo vítr
ještě zesílil, vysychající greeny se
zrychlily a navrtání jamek slibovalo
nejedno překvapení. Vedoucí hráči
však potvrdili své golfové umění,
ve vzájemném zápolení stlačili výsledky do ještě nižších čísel
a uhájili pozice z prvního kola.

z prvního místa po zásluze radoval Vladimír Frinta, stříbro v této
kategorii vybojoval Milan Turek.
Obrovským úspěchem a příslibem pro budoucnost českého paragolfu je výsledek teprve
čtrnáctiletého Filipa Rataje, který
vynikajícím výkonem ve druhém
kole atakoval medailové pozice
a v konkurenci ostřílených borců skončil na skvělém čtvrtém
místě v kategorii Stableford 4.
Turnaj byl Národní sportovní
agenturou uznán jako významná sportovní akce a patří jí velké
poděkování za dotační podporu
a spolupráci při zajištění potřebných dokumentů pro příjezd zahraničních účastníků. Ve spolupráci

se skvělým týmem Golf Resort
Black Bridge se podařilo uspořádat velmi příjemnou akci, z níž se
hráči rozjížděli domů s nadšením
a chutí se za rok opět vrátit.

CZECH DISABLED OPEN 2021
Druhý mezinárodní turnaj, na němž
se rovněž bojovalo o body do světového žebříčku, se odehrál ve dnech
27.–29. 8. 2021 v Golf Resort Česká
Lípa. Ten se stal dějištěm Mezinárodního mistrovství ČR v golfu
hendikepovaných již popáté v řadě
a s každým dalším ročníkem jeho
obliba mezi zahraničními účastníky
narůstá. Na rozdíl od červnového
Masters je Czech Disabled Open
pořádán jako inkluzivní turnaj,
a je tedy otevřen nejen hráčům,
kteří jsou držiteli mezinárodního

Celkovým vítězem Czech Disabled Golf Masters 2021 se stal
Tommaso Perrino z Itálie, stříbrnou pozici vybojovala Daphne
van Houten z Nizozemí a bronz
k naší velké radosti zůstal v České
republice díky Jiřímu Jandovi.
Ve svých kategoriích se rozhodně
neztratili ani další čeští reprezentanti, v kategorii Gross Strokeplay 2
obsadil druhé místo Miroslav Lidinský následovaný třetím Zbyňkem
Kotkem. V kategorii Stableford 5 se

Czech Disabled Golf Masters 2021, Miroslav Lidinský, Anna Kmeťová, Lucie Hebelková,
Tomáš Prouza.
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zdravotního osvědčení (WR4GD Pass / Access Pass).
Ve společných flightech si díky tomu kromě paragolfistů užívají společnou hru i rodinní příslušníci a přátelé
z řad zdravých, zcela v duchu projektu Golf bez bariér.
Startovní listina obsáhla na šest desítek hráčů z České
republiky, Slovenska, Nizozemí, Německa, Itálie a Norska. Páteční cvičné kolo proběhlo jako Pro-Am turnaj
v oblíbeném formátu Texas Scramble a hráčům připravilo zcela tradiční českolipskou výzvu v podobě vytrvalého deště. Nejméně ran ze hřiště po vyrovnání HCP
přinesla česko-slovenská čtveřice ve složení: Pavel Ambrož, Miroslav Halmo, Jan Procházka a Adrián Ďurček.
Do sobotního kola vyrazili někteří hráči s ještě mírně navlhlými svršky, ale až na krátkou bouřku,
která na hřišti zastihla několik posledních flightů, se den obešel bez významnějších srážek. Neděle pak již byla za odměnu i se sluncem.
Německý reprezentant Timo Klischan zahrál dvě fantastická soutěžní kola (76 + 74) a obhájil tak svůj loňský
titul Mezinárodního mistra ČR. O stříbrnou pozici proběhl souboj napínavý až do poslední jamky. Se stejným
skóre 79 totiž vstupovali do druhého kola Jennifer Sräga
a Zbyněk Kotek a hráli po celé kolo velmi vyrovnaně.
Z klání nakonec s náskokem jediné rány vyšla vítězně
reprezentantka Německa. Kromě zisku bronzu v kategorii mezinárodní svým skvělým výkonem Zbyněk obhájil
i titul Národního mistra ČR. Velkou konkurencí mu pro
příští rok jistě bude teprve čtrnáctiletý Filip Rataj, který
se mezi ostřílenými reprezentanty neztratil a vybojoval stříbro. Bronz putuje do rukou Stanislava Jiráska.

Czech Disabled Golf Masters 2021,Tommaso Perrino (Itálie), Daphne
van Houten (Nizozemí), Jiří Janda.

Czech Disabled Golf Masters 2021, Milan Turek, Radka Važanská,
Martina Kotková, Pavel Bambousek.

Ocenění se rozdávala i ve vedlejších kategoriích členěných na základě zdravotních hendikepů. Nejlepším
hráčem s postižením horní končetiny se stal Timo Klischan, v kategorii s postižením dolní končetiny nejvíce
bodoval nizozemský hráč Hans van Elven, v kategorii
ostatních postižení zazářila Jennifer Sräga. Mezi hráči
z paragolferu se z vítězství radoval Pavel Bambousek.
Slovenský tým od loňského roku významně posílil a do České Lípy tentokrát dorazil v počtu již šesti
reprezentantů, včetně dvou hráčů hrajících z vertikalizačního vozíku. Velmi nás rozvoj slovenského paragolfu těší a věříme, že do budoucna bude díky úzké
spolupráci přibývat společných akcí a přátelských
setkání i mimo oficiální kalendář světového poháru.
Všem paragolfistům patří gratulace k jejich skvělým výkonům a velký obdiv, jak se dokázali vypořádat s náročnými podmínkami, které díky vydatné
zálivce z předcházejících dní na hřišti panovaly.
Obrovský kus práce odvedl tým Golf Resort Česká Lípa a patří mu poděkování za jeho nasazení
a péči, kterou Mezinárodnímu mistrovství ČR věnoval. Letošní ročník přidal do sbírky nezapomenutelných zážitků z minulých let řadu dalších, paragolfisté opět ukázali svoji houževnatost, radost ze
hry a chuť prát se s hendikepy a bořit bariéry.

Czech Disabled Open 2021, Stanislav Jirásek, Zbyněk Kotek, Filip Rataj.

Czech Disabled Golf Masters 2021, Tommaso Perrino (Itálie).
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Absolutum Wellness Hotel prošel v minulých letech řadou pozitivních
změn. Tou nejvýznamnější byla v uplynulém roce změna názvu
z Absolutum Boutique Hotelu na Absolutum Wellness Hotel.

WELLNESS HOTEL

Absolutum
CO JE U NÁS NOVÉHO A KAM JSME SE POSUNULI?

Wellness centrum Infinit Holešovice.

R

ozhodli jsme se tak proto,
abychom vyzvedli velkou
přednost našeho hotelu, a tou
je rozhodně exkluzivní wellness
centrum Infinit. Samozřejmě jsme
nezměnili jen název, ale také přizpůsobili vybavení a služby hotelu
tak, aby odpovídaly tomu, co má
kvalitní wellness hotel mít. Pokoje
jsme vybavili župany, pantoflemi
a zavedli přímou linku z pokojů
do wellness centra, abychom hostům maximálně usnadnili proces
44
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objednávání se. Na našem webu
nabízíme prodej wellness balíčků
a dárkových voucherů. Klienti, kteří
si udělají rezervaci přímo na našem
webu, tak mají exkluzivní možnost využít služeb wellness centra
za zvýhodněných podmínek.
Období lockdownu bylo nejen pro
nás, ale pro celý náš obor velice
náročné a zásadně ho ovlivnilo.
Po uvolnění restrikcí navíc vznikl
výrazný nedostatek hostů z dů-

vodu omezení cestování. Naše
potenciální klientela se změnila
a my jsme se museli okamžitě
přizpůsobit novým podmínkám
na trhu zaměřením se na českou
klientelu, rodiny s dětmi a zahraniční hosty z okolních zemí.
Uvědomili jsme si, že musíme mít
oproti velké konkurenci hotelů
něco navíc. O to intenzivněji jsme
zapracovali na našem marketingu, vytvořili již zmíněné wellness
balíčky a dárkové vouchery. Tato

Prestige Life Style
situace nás ještě více motivovala prodávat
ubytování, ale i další služby přímo přes náš
web, bez zprostředkovatelů, a mít tak možnost
osobního kontaktu s hostem již od vzniku jeho
rezervace. Proto jsme mimo jiné zapracovali na našich webových stránkách a udělali je
maximálně přehledné a uživatelsky přívětivé.
Navíc nás teď velice těší, že se Praha umístila
v první desítce žebříčku prestižního časopisu Time Out o nejlepší město na světě, což
jí jako destinaci velice pomohlo a dá se také
skvěle využít pro marketingové účely. Proto neváhejte a podnikněte co nejdříve výlet
do tohoto překrásného města. Podzimní
počasí je k městské turistice jako stvořené.
Jsme rádi, že jsme to prozatím zvládli, ale
stále nezapomínáme na nevypočitatelnost
současné epidemiologické situace. Proto
jsme se rádi zapojili do programu Asociace hotelů a restaurací s názvem „Stay Safe“
a Absolutum Wellness Hotel tak splňuje
veškerá pravidla bezpečného provozu.

ním QR kódem, který vás po naskenování nasměruje přímo na stránku s přehledem hotelových služeb, památek,
zajímavých míst, restaurací, obchodů a mnoho dalšího.
V druhé polovině tohoto roku jsme se rozhodli spojit naše
firmy do jedné velké sítě s názvem Absolutum Group. Naším
cílem je nabízet klientům originální a jedinečná místa s nejlepšími službami, stylovým vybavením a příjemným personálem. Spadají sem jak hotely, tak restaurace a wellness centra.
Konkrétně je to Absolutum Wellness Hotel a Salut Restaurant
v Čechách. Na Slovensku to jsou originální dřevěnice Jánošíkov
Dvor, Jánošíkov Golf, Jánošíkov Wellness, SOHO1 Café Pauzička a SOHO1 Wellness. Momentálně pracujeme na sjednocení
marketingu a prezentace jednotlivých objektů a zachování
vysoké úrovně kvality služeb. Těšíme se na to, až vás budeme
moci v nejbližší době v některém z našich zařízení přivítat.
Text: Ing. Martina Nosková

I v tomto nelehkém období se neustále snažíme držet krok s dobou a chceme být napřed před naší konkurencí, která je v Praze
stále velice velká a hotely se doslova přetahují o každého klienta. Pro naše hosty jsme
například připravili jedinečného online turistického průvodce. To vše proto, aby se
naši hosté lépe orientovali v blízkém, ale
i vzdálenějším okolí hotelu a využili naplno potenciál naší skvělé polohy. Na každém
pokoji proto naleznete stojánek s unikát-
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odnikatelská platforma
Helas – Budujeme hrdé
Česko se rozvíjí stále dynamičtěji, důkazem je ocenění
Duhový delfín, získané v soutěži
Marketér roku za vytvoření podnikatelské E-Platformy, ale také
mnoho novinek, které byly nedávno představeny při výjimečném
celodenním setkání v prostorách
kláštera minoritů svatého Jakuba.
Kromě toho, že na setkání Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko byli představeni
vítězové vašich projektů, překvapili jste také mnoha novinkami. Povězte mi o nich více.
Velkou událostí toho dne bylo
uvedení nové značky ETERNAL BY
HELENA. Pod značkou ETERNAL
BY HELENA vznikají produktové
kolekce, které mají hluboký duchovní přesah. Smyslem je vnímání jednoty, poznání, že všechno
souvisí se vším, a dosažení moudrosti. Součástí kolekce je soubor
sedmi obrazových reprodukcí
HARMONIA CAELESTIC – Duhová
harmonie, sada omalovánek a miniatur SEPTEM MYSTIC – Sedmero
tajemství života, olejový parfém
s CTEO® ETERNAL ABUNDANCE – VĚČNÁ HOJNOST od Bewit.
Pozoruhodné jsou kolekce šperků.
Nejprve sedm ručně vytvořených
šperků TAO FLUENTIA – Cesta
božské hojnosti a dále kolekce
HRDÝ LEV symbolizující sílu, radost
ze života, vnitřní motivaci, obojí
od Bergl Diamonds. V rámci setkání také proběhl Obřad připínání
HRDÉHO LVA, který se stal před
časem symbolem platformy Helas
– Budujeme Hrdé Česko. Pro jeho
nové majitele z řad českých podnikatelů se stal nejen krásným doplňkem, ale i osobním symbolem.

Helena Kohoutová představuje
autorské obrazy_Eternal by Helena.

Lev je jako král zvířat i symbolem
hrdosti. Není potřeba vyzdvihovat jeho charakter a symboliku
s ním spojenou. Mít radost, když
se něco povede. Být hrdý na své
děti a jejich úspěchy. Mít sílu jít
dál za všech okolností. A pokud
máte pocit, že se hříva lva podobá mapě naší země, tak jste
se nemýlili. I tato myšlenka se
promítla do designu originální
brože, která byla základem celé
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SVOU VLASTNÍ
kolekce. Použitý materiál stříbro
je podle dávných kultur symbolem nekonečnosti, síly a energie.
Dlouhodobě spolupracuji s Petrou
Volenec Němečkovou La Petien,
jejíž mandaly pro Helas Ladies
Club byly předlohou pro obrazové
reprodukce, šperky a omalovánky.

cestou
běhy lidí, kteří došli k nadhledu
a rovnováze díky svému nastavení
pro spolupráci a prospěch celku.

Chystáte ještě nějaké
další novinky?
Pracujeme na prohloubení celkového přístupu, obsahu a komunikace v rámci Podnikatelské
platformy Helas, a to i propojením
přes nový komunikační kanál, který
bude mít překvapivou podobu.
Vyjadřuje to, že jdeme kupředu,
ale držíme se zároveň klasických
hodnot. Tak jak Martina Kociánová říká „Kupředu do minulosti“.
I my jsme se vydali na tuto cestu,
protože v době, kdy je všechno
online včetně zpravodajství, se
my vracíme zpět na ten krásný
papír. Chceme dál intenzivně
a neúnavně představovat příběhy českých firem a českých
značek a podporovat je v tom
vzájemném propojení, inspiraci
i pocitu, že to stále dává smysl.

Jak se zrodil nápad vytvořit
vlastní značku?
Hodně dlouho jsem cítila, že
bych ráda vytvořila něco osobitého a s přesahem, tak trochu
mimo běžný byznys. Po nějakém
čase hledání cest vše do sebe
začalo zapadat. Ten příběh začal dávno před pandemií, ale
ta vše hodně urychlila. Mám
radost z toho, že jsme období
plné změn ustáli, ale také rozšířili
aktivity Podnikatelské platformy
Helas – Budujeme hrdé Česko.
Hosté si mohli v gotických sklepeních kláštera prohlédnout také
vaše originální ručně malované
obrazy. Jaká byla cesta k tomuto uměleckému vyjádření?
V první fázi to bylo pro mě něco
neuvěřitelného, nečekaného
a neplánovaného a zároveň mi
před rokem a půl intuice přinesla
informaci, že se něco takového
začne rodit. Umění mě provázelo
v různých formách od dětských
let. Je to jakýsi návrat ke kořenům
a kreativitě, která je mi vlastní.
Připravujete také knihu MOST
K ÚSPĚCHU. Kdy vyjde a na co
konkrétně se můžeme těšit?
Za téměř čtvrtstoletí, které jsem
věnovala propojování a oceňování osobností českého byznysu,
jsem vyslechla mnoho příběhů
plných odvážných vizí, usilovné
práce a odhodlání. V průběhu
let uzrála myšlenka vyprávět tyto
lidské a podnikatelské příběhy

Helena Kohoutová představuje kolekci
šperků HRDÝ LEV Eternal by Helena.

prostřednictvím trilogie s podtitulem Svou vlastní cestou. Podařilo
se mi sestavit tým kreativních lidí,
kteří pod mým vedením na knize
pracovali a Most k úspěchu vyjde už letos v listopadu. Můžete
se těšit na třicet podnikatelských
příběhů vyprávěných prostřednictvím rozhovorů, v nichž osobnosti
českého byznysu odhalily i druhou
stranu úspěchu a těžké momenty,
které musely v životě a podnikání překonat. Někdy zase naopak
přichází úspěch rychle a bez
varování. O tom, jak se s ním vyrovnat, se dozvíme ve druhé části
řady Co dokáže úspěch. Třetí díl
Naplněná vize je zaměřený na pří-

Co vám udělalo v poslední
době radost?
Kromě všech zmíněných projektů
také to, že si náš parfém z čistě
přírodních ingrediencí již našel své
první klienty, a to nejen mezi ženami, ale i v pánské společnosti. Olejovému parfému značky ETERNAL
BY HELENA – VĚČNÁ HOJNOST
jsme v Helasu propadli všichni.
Vážím si mého týmu, který je se
mnou se stejnou posedlostí v dobách lehkých i těch, kdy se musí
„máknout“. Radost mi dělá můj syn
a je potřeba poděkovat i rodině
za zázemí a všem těm, kteří nás
následují ať již v rovině spolupracovníků, klientů či finalistů v našich
projektech Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů
a Ocenění Českých Exportérů.
www.hnec.cz
www.helas-ladies-club.cz
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32 Kč/m2

55 Kč/m2

Mytí
oken

Postavební
úklid

900 Kč

Úklid
domů a bytů

NECHTE ÚKLID NA NÁS!

736 538 415, uklid@ksena.cz

od

32 Kč/m2

Čištění
koberců

od

150 Kč

Čištění
čalounění

OKSANA BOČKOVA
UKLID@KSENA.CZ

od

35 Kč/m2

Mytí a voskování
podlah

www.KS

www.PERFEKT

Rekonstrukce
bytů, domů, chat

Pokládka
zámkové dlažby

Montáž plotů
a oplocení

SPLŇTE SI SVŮJ SEN O BYDLENÍ!

736 621 549, obchod@ksena.cz

Montáž
teras

SENA.cz
TNI-UKLID.cz

Malování
a natírání

Zemní a
výkopové práce

VLADISLAV BOČKOV
OBCHOD@KSENA.CZ

Hotel Esplanade Spa & Golf Resort – luxusní ubytování,
špičkové Spa & Wellness centrum a skvělé golfové zázemí pro milovníky golfu
Esplanade Spa & Golf Resort hotel v Mariánských Lázních
je luxusní sportovně-rekreační hotel nabízející golfové pobyty kombinované s wellness.
Prvotřídní služby luxusního hotelu poskytují neobyčejné možnosti pro celoroční relaxaci a golfový život.
V hotelu Esplanade Spa & Golf Resort jsou k dispozici dva špičkové golfové simulátory,
Pitch & Putt tréninkové hřiště a devět venkovních putting greenů. V hotelu si můžete objednat i služby
profesionálního golfového trenéra, rádi Vám zajistí greenfee a dopravu na golfová hřiště.
Golfové hřiště Royal Golf Club Mariánské Lázně a driving range jsou vzdáleny pouze pět minut jízdy
autem od hotelu. Dalších sedm 18ti jamkových golfových hřišť je vzdáleno maximálně 30 - 45 minut
jízdy autem od hotelu.
• Royal Golf Club Mariánské Lázně, golfové hřiště
a driving range 3 minuty jízdy autem od hotelu
• 8 golfových hřišť cca 45 minut jízdy autem od hotelu
• Možnost zajištění golfových fee, profesionálního golfového trenéra
a dopravy na hřiště
• Pitch & Putt tréninkové hřiště a devět venkovních putting greenů
• 2 špičkové golfové simulátory
• Při léčebných procedurách hotel využívá přírodní léčivé zdroje
• Spa & Wellness relaxační procedury a kosmetické služby
• Luxusní restaurace a Lobby bar s gurmánskou kuchyní

