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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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Skoro čtyřicet let vybírá japonská pobočka mezinárodní organizace JCI výjimečné mladé osobnosti
z celého světa, kterým uděluje prestižní titul The Outstanding Young Person. Letos se z tisíců
nominovaných mezi oceněnou šestici dostal díky svému bateriovému startu-pu a soběstačným
domům i Čech Pavel Podruh. Jedná se o významnou českou stopu v tomto prestižním výběru.

Čech ve světovém výběru

The Outstanding Young Person
dostal se tak do klubu se zakladatelem Applu

Organizace JCI ( Junior
Chamber International) je
leadershipová organizace.

S

družuje po celém světě více než
200 000 členů v 5000 regionálních pobočkách 124 zemí
světa za účelem rozvoje mladých
lidí, networkingu, podpory obchodu a řešení lokálních problémů.
Do JCI v minulosti vstoupili i John
F. Kennedy, Al Gore, Bill Clinton či
Jacques Chirac. Členové JCI každoročně nominují ze svých zemí lidi
do čtyřiceti let, kteří svými aktivitami výjimečně podporují myšlenku
šetrnosti, sociální rovnosti či ekologie. Jen pár vybraných následně
odcestuje do Japonska, kde po dobu
jednoho týdne intenzivně přednáší
na univerzitách a obchodních konferencích, včetně oficiální audience
v císařském paláci. Tentokrát tuto
zkušenost absolvoval i Pavel Podruh.
Mezi nejvýznamnější držitele titulu The Outstanding Young Person
patří například spoluzakladatel
společnosti Apple Steve Wozniak.
„Pavla Podruha jsem nominoval kvůli
téměř vizionářskému přístupu k otevřenému sdílení informací a know-how s veřejností v rámci jeho
projektu Český soběstačný dům,
který skvěle podporuje a urychluje
inovace. Jsem rád, že ze všech navržených mladých inovátorů, podnikatelů a společenských lídrů z celého
světa japonská JCI vybrala zrovna
jeho,“ řekl k úspěchu Miroslav Rys,
viceprezident JCI Czech Republic.
Podruh založil ceněný projekt Český
soběstačný dům před 4 lety spolu se

Pavel Podruh, foto Karolína Podruhová.

3 dalšími kolegy. Nyní jeho organizace zahrnuje desítky spolupracujících
firem a jednotlivců se společnou misí
akcelerace nástupu čistších technologií do běžného užívání. Projekt
kromě jiného každoročně organizuje
velkou studentskou architektonickou soutěž zaměřenou na různé
podoby energetické soběstačnosti
a samovýroby. První takové domy
i v tomto roce začne stavět. Všechny
takto vzniklé technologické dokumentace dává Český soběstačný
dům volně ke stažení na svých
webových stránkách. Projekt funguje
bez dotací. Zároveň Podruh spolu s partnerem Michalem Klečkou
ze společnosti GWL vytvořili malý,
decentralizovaný bateriový produkt
pro domácnosti jménem iBattenergy a s dalším partnerem V Invest
chystá projekt zelené čtvrti u Plzně.
Kromě Pavla Podruha se letošním
The Outstanding Young Person stali
Nuttanai Anuntarumporn z Thajska
za financování a vybudování internetové infrastruktury v odlehlých

Vizualizace domu, autor: Ing. Arch. Vojtěch
Lichý, studio MLAA.

částech své země. Dále Brighton Kaoma ze Zambie, jenž provozuje dětské podcasty a rádia v sedmi zemích
Afriky, či Tatsiana Zaretskaya z Estonska se svým start-upem zefektivňujícím využití elektrické energie
ve vertikálních farmách. Výběr
uzavírá Bridget Williams z Nového
Zélandu a Agustin Ramli z Indonésie,
obě s charitativními projekty pomáhajícími tisícům dětí po celém světě.
„Když už mne vybrali, pojal jsem
to jako příležitost zkusit zažehnout možnost replikace našeho
projektu a baterky i jinde ve světě.
Těch kontaktů jsem tam nabral
obrovské množství. Těším se, co
přijde dál, třeba to bude Japonský
soběstačný dům,“ shrnuje Podruh
svou zkušenost z Japonska.
Odkaz na projekt
Český soběstačný dům:
www.csdum.cz
Odkaz na iBatt.energy:
www.ibatt.energy
www.prestige-media.cz | 2019
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RAF GOLF TROPHY 15. 9. 2019
V loňském roce byla v Royal Golf
Clubu Mariánské Lázně založena
nová královská tradice, golfový
turnaj CZECH RAF GOLF
TROPHY k uctění památky
československých letců a pozemního
personálu, kteří během druhé světové
války sloužili a létali v RAF.
4
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radici jsme symbolicky započali právě v roce 2018, kdy
Česká republika slavila 100 let od svého vzniku a britská
Royal Air Force slavila 100.leté výročí. A kde jinde by se
tato akce měla uskutečnit než v královském klubu s ohledem
na vazby s britskou královskou rodinou? A nejen to, čestná členka RGCML Lady Luisa Abrahams ve válečném období působila
v anglické armádě, kde později i jako příslušnice československých leteckých sil ve Velké Británii dosáhla hodnosti majora.

Royal Golf Club Mariánské Lázně společně s Whisky & Kilt Golf
Clubem dodržel tradici uspořádání turnaje a druhý ročník CZECH
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RAF GOLF TROPHY se uskutečnil
v neděli 15. 9. 2019. Od brzkého
rána byl připraven pro hráče i širokou veřejnost doprovodný program
akce, který nás všechny vrátil v čase.
Profesionálně připravený styl letiště
kdesi uprostřed britských ostrovů
dokonale dokreslovala maketa letounu Spitfire včetně posádky letiště, kterou doplňovali čeští RAFáci se
svými dobově oděnými a vybavenými piloty a pozemním personálem.
V předvečer turnaje v sobotu 14. 9.
2019 od 20 hodin proběhla před
klubovnou projekce filmu o válečných letcích Tmavomodrý svět.
Svou účastí nás během dne poctil
Tomáš Lom (Löwenstein), válečný
veterán druhé světové války. Těsně
před vypuknutím války, když mu bylo
čtrnáct let, odjel do Anglie. Do armády nastoupil v roce 1943, hned
jak mu bylo osmnáct let. Sloužil jako
radiotelegrafista a palubní střelec
u 311. čs. perutě RAF. Po válce odešel
z armády a věnoval se celý život
vědě. Poslední rok se věnuje osvětě mezi dětmi i dospělými. Spolu
s Hanou Bergmannovou Klímovou
jezdí na besedy do škol, účastní se
leteckých dnů a akcí klubů vojenské
historie. Letos se dožil 95 let, ale to
mu nezabránilo vylézt na maketu
letounu a společně si zavzpomínat
na válečné období. Hostem a doprovodem pana Loma byla také
Hana Bergmannová Klímová, autorka
knihy o klucích, letadlech a letcích
RAF „Dobrodružství pana Wellingtona“, jediné knihy pro děti a mládež,
která se věnuje naší nedávné historii,
našim letcům u RAF. Dalším z významných hostů byl Daniel Švec,
autor knihy „V oblacích i na zemi“.
Kniha vypráví o osudech dvaceti lidí
z Karlovarského kraje. Najdeme mezi
nimi lodního lékaře, který se přeplavil v obchodním námořnictvu přes
půlku světa, než se stal příslušníkem
RAF a šéflékařem naší 313. čs. stíhací
perutě. Dále Němce, který se ale cítil
být více Čechoslovákem a šel za svou
rodnou zemi bojovat po boku Čechů,
a nakonec za ni i padl. Osud si zahrál
i se životem posádky letounu, který
se po devadesáti minutách letu zřítil
na obydlenou část Londýna z neznámých příčin – na jeho palubě zemřel
jeden z rodáků z Karlových Varů.
Nebo letce, který byl během bojové

mise sestřelen a až do konce války
vězněn. Jako splněný sen Popelky
působí životní osud člena pozemního personálu, který začínal jako
asistent zbrojířů a po dlouhé dřině
skončil v kokpitu slavného letounu
Spitfire jako stíhací pilot, a mnoho dalších osudů. Každý návštěvník měl možnost vyfotit se u nebo
ve Spitfiru a výtěžek z těchto fotek
byl věnován na budované muzeum
RAF. Každý tak měl možnost přispět
na podporu připomínky letců RAF.
Ve 12 hodin se z hřiště začaly vracet
první letky a zasedly k odpolednímu britsko-českému menu, které si
pro hráče připravil tým profesionálů
z klubové restaurace Morris. Po přistání všech letek a po vyhodnocení
výsledků turnaje se mohlo přistoupit
k závěrečnému ceremoniálu a vyhlášení výsledků turnaje, kdy všechny
přítomné přivítal moderátor akce
Jan Hrubeš. V rámci závěrečného
ceremoniálu a vyhlášení výsledků
turnaje dostali slovo prezident České
golfové federace Zdeněk Kodejš,
prezident RGCML Jiří Pos a prezident Whisky & Kilt Golf Clubu Pavel
Východský, kteří pronesli pár slov
ohledně pořádání této unikátní akce.
Poté začalo obdarovávání vítězů
turnaje a vyhlášení prvních tří nejlepších letek, kdy z 26 letek s náskokem 9 bodů zvítězila letka ve složení
Tomáš Barták, Jakub Šťastný a Bro-

nislava Müllerová s celkovým skóre
126 vítězných bodů. Jednotlivci byli
vyhlašováni v kategoriích Nejlepší
žena, Nejlepší muž a nejlepší Brutto
včetně vložených soutěží. V kategorii
Nejlepší žena byla vyhlášena Ivana
Kodejšová s krásným výsledkem 39
bodů, na prvním místě v kategorii
Nejlepší muž se umístil Jakub Šťastný s uhraným výsledkem 46 bodů
a Brutto kategorie patřila Pavlovi
Foubíkovi jr. s 36 body. Cenu za Longest drive – ženy na jamce č. 4 si
odnesla Klára Koníčková, soutěž
Longest drive – muži také na jamce
č. 4 si uhrál Marek Kellner a Nearest to the pin – společný na jamce č. 9 pokořil Pavel Východský.
Poděkování patří všem, kteří tuto
unikátní akci podpořili. Opět jsme
si společně mohli zavzpomínat
na naši historii, která by neměla být
zapomenuta, a měli jsme možnost
vzdát hold našim československým
hrdinům, kterým dodnes vděčíme
za naši svobodu. Srdečné poděkování patří i všem, kteří tuto akci
pomohli zrealizovat, a to společnosti
Auto Červený, Whisky & Kilt Golf
Clubu, Czech Spirfire Clubu, českým
RAFákům, klubové restauraci Morris
a sklářské dílně Milana Mottla, který
věnoval krásné trofeje do turnaje.
3. ročník Czech RAF Golf Trophy
se bude konat 13. 9. 2020 a my se
již teď nemůžeme dočkat.
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Hvězdou Czech
Disabled Open 2019
se stal Slovák
Jaroslav Šalaváry

Pavel Wolf, Kateřina Karbanová, Jeroen Coumou (Nizozemí).

6
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Golf Resort Česká
Lípa se ve dnech
7.–8. 9. 2019 stal již
potřetí v řadě dějištěm
Mezinárodního mistrovství
České republiky v golfu
hendikepovaných.

N

a jeho uspořádání se spolupodílely Česká golfová asociace
hendikepovaných (CZDGA)
a Golf Resort Česká Lípa, který je zároveň jedním ze spolupracujících resortů
a partnerským hřištěm paragolfové
reprezentace. CZDGA je spolek, který
v letošním roce završí prvních deset let
své činnosti a jehož hlavním cílem je
umožnit co největšímu počtu osob se
zdravotním postižením přístup ke sportovní aktivitě – golfu. Paragolf nabízí
možnost zapojení hráčů se širokou
škálou postižení zahrnujících amputace horních i dolních končetin, stavy
po ochrnutí od narození či po úrazech, vozíčkáře, hráče se zrakovým
nebo sluchovým postižením, mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou
či s neurologickým onemocněním,
které postihuje pohybový aparát.

Kromě titulů mezinárodního a národního mistra se v České Lípě bojovalo
i o cenné body do světového žebříčku World Ranking for Golfers with
Disability (WR4GD). Spolu s kompletní
českou špičkou se na start postavili i reprezentanti z Finska, Nizozemí
a Slovenska. Dvěma soutěžním kolům
předcházel páteční trénink a ROAM turnaj, do kterého se, stejně
jako do soutěžních kol víkendových,
zapojili i rodinní příslušníci, přátelé
a podporovatelé České golfové asociace hendikepovaných. Tradičně
nechyběli ani členové Golf Clubu
Česká Lípa a spolu s ostatními přispěli
ke skvělé atmosféře, která na hřišti ve společných flightech zdravých
a hendikepovaných panovala.
Po prvním dni se vedení v kategorii Czech International Strokeplay
Champion ujal reprezentant Slovenska
Jaroslav Šalaváry, následovaný domácími hráči Miroslavem Lidinským
a obhájcem loňského titulu Zbyňkem Kotkem (oba z GC Hluboká nad
Vltavou). Zbyňkovi se sice ve druhém
kole dařilo o poznání lépe, nicméně

Nejlepší v kategorii Czech International Strokeplay Champion, Zbyněk Kotek,
Jaroslav Šalaváry (Slovensko), Miroslav Lidinský.

Nejlepší v kategorii Czech National Strokeplay Champion, Miroslav Lidinský, Zbyněk Kotek,
Stanislav Jirásek.

Milan Turek, asistentka Lucie Hebelková.

Johannes Siikonen (Finsko), Hans van Elven
(Nizozemí), Jakub Kovařík.

www.prestige-media.cz | 2019
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ŠKODA
HANDY

Naplno bez bariér s programem ŠKODA Handy
Objevte svět ŠKODA Handy a užívejte si naplno benefity pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Nejen, že si u nás pořídíte vůz
za zvýhodněnou cenu, ale také si ho můžete nechat upravit na míru prostřednictvím partnerských firem API CZ a HURT.
Pomůžeme Vám s žádostí o státní příspěvek, se zajištěním výhodného financování i pojištění. Samozřejmostí je přednostní
servis, zvýhodněné náhradní díly a příslušenství. Objednejte si předváděcí jízdu, dojedeme za Vámi až domů. Pro více
informací kontaktujte naše autorizované centrum ŠKODA Handy.
www.skoda-handy.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 800 101 212, 602 277 333
www.prerost-svorc.cz
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Jaroslav zopakoval svůj fantastický výkon z kola prvního a vítězství
si uniknout nenechal. Titul mezinárodního mistra České republiky tak
poprvé v historii putuje na Slovensko, stříbro si odváží Zbyněk Kotek,
bronzová příčka patří s odstupem
jediné rány Miroslavu Lidinskému.

Titul národního
mistra (kategorie
Czech National
Strokeplay
Champion) obhájil
Zbyněk Kotek,
následovaný druhým
Miroslavem
Lidinským
a třetím
Stanislavem
Jiráskem (GC
Grosshof).

Pavel Bambousek.

Jaroslav Šalaváry potvrdil svoji skvělou formu i vítězstvím v kategorii
Open, v níž paragolfisté napřímo
změřili síly i s hráči bez zdravotního hendikepu, a svými výkony opět
nenechali nikoho na pochybách,
že jsou svým zdravým spoluhráčům rovnocennými soupeři.
Velké poděkování patří celému týmu
Golf Resortu Česká Lípa, který stejně jako v uplynulých letech vytvořil
pro hráče skvělé zázemí a neúnavně
se staral o zajištění hladkého průběhu celého turnaje. Děkujeme též
za podporu všem našim partnerům,
kteří nám dlouhodobě pomáhají naplňovat program projektu Golf
bez bariér. Díky němu se každoročně
zapojuje řada nových hráčů a mohou
si užívat radost z provozování tohoto krásného sportu, který jako jeden
z mála nabízí možnost společné hry
zdravých i hendikepovaných.
Webové stránky asociace:
www.czdga.cz
www.facebook.com/czdga
Text: Zuzana Süsserová,
foto: Pavel Vítovec

Václav Mráz.

Zbyněk Kotek, Miroslav Lidinský.

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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BMW KOPECKÝ,
vše spočívá v přístupu

To, že se podložky s logem BMW KOPECKÝ dnes
objevují téměř po celé České republice, značí dvě
věci. Jednak to, že za tři roky, co autosalony KOPECKÝ
rozšířily své aktivity o tento prémiový brand, udělali
lidé v této společnosti obrovský kus práce a že se jim
podařilo velice rychle zavést do odlišného prostředí
jejich firemní kulturu postavenou primárně na službách,
vstřícnosti a profesionalitě. Zadruhé to pak znamená, že
lidé jsou dnes ochotni si za kvalitou zajet a že přístup,
rychlost a ochota jsou pro ně důležitější než dostupná
vzdálenost. Zvýšený zájem o vozy od společnosti BMW
KOPECKÝ byl na druhou stranu i tím impulzem, proč se
pan Kopecký rozhodl jít zákazníkům naproti a připravuje
pro ně na příští rok otevření nového autosalonu.
A jaké novinky vás čekají u BMW ještě letos? Nechte se
inspirovat u Kopeckého.

Když konečně stáhnete střechu, pak už není nic, co
by bránilo zažít radost z jízdy ve zcela novém BMW Z4
Roadster, které již nemůže být zábavnější. Je otevřené,
sportovní a nekompromisní. Díky značné jízdní dynamice
má pouze jeden úkol: svobodu mezi silnicí a nebem
nad hlavou. Definice sportovnosti a agility. BMW Z4
Roadster demonstruje své sportovní kořeny přímo při
jízdě. Zásluhou nejnovějších technologií, inovativních
motorů a podvozku dosahuje působivé dynamiky. Jeho
jízdní schopnosti nelze srovnat s žádným jiným vozem.
Nové BMW X7 je elegantním propojením dojmu
a jedinečnosti a ihned po zahájení prodeje si našel své
příznivce nejen z řad zákazníků BMW. I přes majestátní
vzhled působí zásluhou puristického a sportovního
designu lehce a agilně. Dojem značné velikosti při
pohledu na BMW X7 pokračuje také v interiéru. Právě
zde se setkává moderní a nadčasový design se sportovní
precizností a mimořádným komfortem. Důraz věnovaný
detailům spolu s kvalitními materiály jsou kombinovány
s propracovanou funkčností, a vytvářejí tak jinde
nevídanou atmosféru. BMW X7 je působivé od okamžiku,
kdy nastoupíte, až do chvíle, kdy jej opustíte.

Zcela nové BMW řady 3 Touring je ztělesněním
kombinace inovace, praktičnosti a sportovní dynamiky.
Jeho elegantní a progresivní charakter doplňuje
do detailu propracovaný interiér poskytující nejnovější
inovace v oblasti ovládání a konektivity. Poskytuje
působivou jízdní dynamiku, která je v tomto segmentu
nevídaná, spojuje velmi hospodárné motory BMW
TwinPower Turbo, dokonale naladěný podvozek
a prvotřídní asistenční systémy.
Sportovní geny BMW řady 3 Touring jsou jasně zřetelné
na první pohled. Moderní a plochá příď má novou
podobu tradiční masky chladiče ve tvaru ledvinek
a dvou párů světlometů po jejích stranách. Celek působí
extrémně sportovně. Jasně definované linie a měkce
tvarované povrchy vytvářejí typickou siluetu modelů
Touring od BMW. Ve spojení s výrazně tvarovanými boky
z nich vyzařuje ryzí síla a mimořádné aerodynamické
vlastnosti.
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.
Více o nových modelech a společnosti BMW KOPECKÝ
najdete na www.kopecky.cz.
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Jubilejního X. ročníku

Prezidentského CF O golfového turnaje
se účastnilo přes 70 golfistů
Ve středu 4. září 2019
přivítalo golfové
hřiště Greensgate Golf
Leisure Resort X. ročník
Prezidentského CFO
golfového turnaje.

Z

ážitkový Prezidentský golfový
turnaj se stal prestižní společenskou událostí, kterou
Klub finančních ředitelů uspořádal
s velkým úspěchem již podesáté,
a to v krásném prostředí Greensgate Golf Resortu Dýšina. Na turnaj
přijalo pozvání 70 nejvýznamnějších zástupců TOP managementu
z největších společností v České republice. Mezi členy Klubu
máme tu čest přivítat CFO společností ČEZ, O2, Unicredit Bank,
Uniqa Pojišťovna, Skanska, SAP.
K vysoké oblíbenosti turnaje přispívá nejen možnost kvalitní hry a vytvoření platformy pro neformální
setkání finančních ředitelů a vrcholových manažerů, ale i spojení
golfu se „zážitkem“ na jednotlivých
jamkách či v rámci areálu hřiště.
Vedle degustace luxusního Champagne, argentinského vína, grilování uruguayského masa je turnaj
zpestřený řadou vložených soutěží
a atraktivní módní přehlídkou.

Vítězové byli vyhlášeni ve 3 kategoriích (0–19,9 HCP, vítězem se stal Filip Bubrle; 20–35,9 HCP, vítězem se
stal Vladislav Bubík; 36–54 HCP, vítězem se stal Tomáš Buchta) na základě získaných stableford bodů.
Celkově nejlepšího hráče turnaje
určil nejvyšší počet brutto bodů;
ten získal Filip Bubrle, který obdržel
fotoaparát od společnosti Canon,
boty od společnosti Barker a hlavní cenu, kterou byl putovní pohár
– plastika se symbolem Klubu.
12
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Na turnaji bylo již tradičně představeno několik vložených soutěží.
Každoroční výzvou bylo „přestřel
svého prezidenta“ na jamce č. 17.
Každý, kdo přestřelil drive prezidenta Klubu Deana Brabce, získal balení
golfových míčků Titleist. Longest
drive na jamce č. 9 zvládl z mužů
nejlépe Marek Huml a z žen Uta
Vinická. Nejblíže k jamce č. 4, kde
byla vložena soutěž „nereast to pin“,
se dostal Mojmír Boucník. Nearest
to pin se soutěžilo i na jamkách
č. 11 a 13, kde měli nejlepší úder
Michaela Kovářová a Jan Schöpp.
Partnery těchto vložených soutěží byla společnost Samui SPA,
Respect Fashion, Arthur D. Little.
Desátý, jubilejní ročník byl oslaven
na jamce č. 10, když každý z hráčů
obdržel sadu parfémů od společnosti Stefano Ricci. Na jamce
č. 9 bylo připraveno občerstvení
s jihoamerickým nádechem – uruguayské víno a grilované hovězí
steaky Vacio Grande připravené
společností IFC FOOD. Příjemnou
atmosféru završila módní přehlídka
společenských šatů a značkového
spodního prádla, kterou pořádala společnost Máša agency. Při
odchodu čekalo na hráče sladké
rozloučení, bonboniéra od společnosti Kristyjan Chocolatiers.
Hlavním partnerem letošního
ročníku byla mezinárodní poradenská společnost Arthur D. Little.
Prezident Klubu Dean Brabec
na závěr turnaje poděkoval všem
hráčům a partnerům turnaje.

www.prestige-media.cz | 2019
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Když PEUGEOT,
tak od Pežoťáka

Filozofii autosalonů KOPECKÝ asi nejlépe shrnuje motto
„Služby, na které se snadno zvyká“. Obchodního ředitele společnosti KOPECKÝ, pana Martina Vodičky, jsme se
zeptali, co si pod tím mají jejich potencionální zákazníci
představit, ale dostali jsme odpověď, že pokud si někdo
chce vyzkoušet, jaké to je, když je o něj dobře postaráno, musí přijít k nim do některého z jejich autosalonů.
To, co minimálně jinde nenajdete, je komplexní modelová řada předváděcích vozidel v různých motorizacích
a s různými převodovkami. Vedle toho mají stávající zákazníci k dispozici půjčovnu náhradních vozidel napříč
celým modelovým spektrem, včetně různých velikostí
užitkových vozidel, aby kdokoli, kdo potřebuje auto odstavit na servis, mohl dál fungovat v rámci svých osobních nebo firemních potřeb. S tím vším pak jde ruku
v ruce ochota, přístup, zájem a profesionalita. Další
otázkou, která se nabízela tak bylo, na co se můžeme
u značky se lvem ve znaku ještě letos těšit.

Peugeot ve Francii spustil ofenzivu elektrifikace své modelové řady a zahájil příjem objednávek elektrických
a hybridních vozů. Ve Francii je tak možné již objednat
nový Peugeot e-208, Peugeot 3008 Hybrid / GT Hybrid
4 a Peugeot 508/508 SW Hybrid. Značka Peugeot tím
přistupuje k další etapě přechodu na nové zdroje energií, přičemž čerpá ze své 208 let trvající historie.
Pro své hybridní verze používá Peugeot kombinaci benzinového motoru PureTech 180 k a elektrického motoru
o výkonu 110 k. V případě výkonnějšího Peugeotu 3008
Hybrid4 poskytuje dokonce pohon všech 4 kol a výkon
odpovídající 300 k/220 kW a zároveň emise na nejlepší
úrovni na trhu: nižší než 37 g2 CO2/km WLTP.

208

2008

Nový Peugeot 208, pro jehož vývoj byl inspirací koncepční vůz Peugeot Fractal, bude uveden na český trh
na přelomu října a listopadu a hned od začátku bude
v nabídce se třemi druhy motoru: 100% elektrickým,
benzinovým a dieselovým. Nový Peugeot e-208 poskytuje díky 100% elektrickému motoru o výkonu 100 kW
(136 k) a točivému momentu 260 Nm (k dispozici od
0 km/hod) hbitost a současně okamžitou reakceschopnost. Ohledně dojezdu se může pochlubit úctyhodnými
340 km na jedno nabití.
Nový Peugeot 208 se chystá výrazně prosadit v segmentu B a velkou měrou přispět k úspěchu řady Peugeot. Ta
se aktuálně vyznačuje výrazným designem a diferenciací
prostřednictvím inovací a nejmodernějších technologií.
Je rovněž mimořádně bezpečný. Disponuje podpůrnými
prvky řízení nejnovější generace na nejvyšší úrovni svého segmentu, mimo jiné i novým systémem Drive Assist,
který otevírá cestu k poloautonomnímu řízení.
14
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Na přelomu roku pak bude zahájen prodej nového modelu SUV 2008 určeného všem, kdo jsou připraveni dát
řízení nový impulz. Vůz stejně jako celá značka Peugeot
vyznává svobodu a sdílí vizi vzrušující budoucnosti. Stejně jako model Peugeot 208 bude nový Peugeot 2008
k dispozici se třemi typy motorů: elektrickým, benzinovým a naftovým, přičemž všechny přinášejí mimořádně
stimulující pocity za volantem.
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.
Poslední novinky můžete otestovat aktuálně ve 3 provozovnách AUTOSALONŮ KOPECKÝ (v Praze, Vysokém
Mýtě a v Bystřici nad Pernštejnem) a JIŽ BRZY k nim přibude další.
Více informací na pezotak.cz nebo kopecky.cz.
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14. ročník BRITISH GOLF CUP

Ocenění Českých Lídrů
Lídři a golf k sobě prostě
patří. Již počtrnácté
se tak čeští lídři sešli
v rámci British Golf
Cupu 2019 Ocenění
Českých Lídrů a změřili
si své golfové výkony
na skvěle připraveném
greenu 18jamkového
hřiště Greensgate Golf
& Leisure Resort Dýšina.

Pořadatel akce nezapomněl
ani na golfové nehráče či úplné
začátečníky, pro něž byla připravena golfová akademie a soutěž
v puttování.
Hráči i nehráči tak mohli v duchu
hesla LIVE GREEN – GO GREEN –
BE ECO tradičně strávit den na hřišti, na němž své golfové výkony
předvádí nejlepší evropští i světoví
profesionální golfisté. Turnaj se hrál
systémem stableford na snížení
handicapu, a to v kategoriích 0–18,
18,1–36 a 37–54. Připraveno bylo
také několik vložených soutěží.
Na jamce č. 7 šlo o NEAREST TO
PIN pod patronací společnosti E.ON,
na jamce č. 17 zase o nejdelší odpal
(LONGEST DRIVE) pod patronací
Expobank. Na jamce č. 11 se mohli
golfistky a golfisté pokoušet o trefu
HOLE-IN-ONE pod patronátem mobilního operátora Vodafone. Patronem soutěže o NEJLEPŠÍ BRUTTO
VÝSLEDEK byl resort APHRODITE
HILLS, který vítěze odměnil voucherem pro dvě osoby na třídenní pobyt
v tomto kouzelném místě na Kypru, které je považováno za nejlepší
golfový resort ve Středomoří.
Vzhledem k tomu, že počasí
golfu přálo, jsme si mohli aktivně
užít den na čerstvém vzduchu
v krásném prostředí.

Zdroj fotografií: Agentura Helas
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Pořád musím myslet na to, jak nenápadně a přitom zásadně mění sport život lidí. Už není
výsadou jen od přírody zdatnějších jedinců. Pohybuchtiví daňoví poplatníci dnes obcházejí
obchody se sportovním oblečením a uvažují, jestli se dají na golf, tenis či cyklistiku. Možná
je v tom trocha snobství, ale je to na škodu?

Z Prachatic
do Krumlova

na (elektro)kole
s Bed & Bike
Vždyť je přece jedno, z jakého důvodu se začal člověk
pohybovat. Je to jen důkaz
toho, že sport zvyšuje kvalitu života. Patří k němu
móda, výběr dovolené i výběr partnera. Anebo – výběr
kola. Už několik let u nás
panuje cyklistický boom.
Nejednou jsem slyšel z úst
cizince, že jsme cyklistická
země protkaná velmi dobře
značenými cyklostezkami, na kterých je neustálý
provoz i v zimních měsících, a téměř v každé obci
je cykloprodejna s širokým
sortimentem. V poslední
době však nastal ještě jeden
nadstavbový cykloboom.
16
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T

otiž: už před téměř dvaceti
lety jsem s přáteli cyklistoval
nejen po našich, ale i po rakouských a francouzských horách.
Tehdy nebyl žádný problém se
zdoláváním horských velikánů. Jak
přibývala léta, některé partnerky a manželky se postupně našich výletů začaly nezúčastňovat.
Kopce začaly brzdit zejména naše
drahé polovičky, které pak trpěly
pocitem, že zdržují, a přestaly se
našich vyjížděk účastnit. V poslední
době se ale opět vracejí. Pořídily
si totiž elektrokola. Jejich příznivci se postupně stali i ti, kteří dříve
tvrdili, že nohu na elektrošlapátka
nikdy nepoloží. (Elektro)kolo má
oproti jiným sportům jednu velkou
výhodu. Nejsme oploceni hřištěm,
ani žádným jiným areálem. Můžeme si vyjet do kopců či do lesů,
nemusíme platit hodinovou taxu,
můžeme se kdekoli zastavit a dát
si dobře orosený půllitr zakázaného piva. Někomu navíc vyhovuje
samota – jízda na kole je jakýsi
druh meditace. Námaha omezuje
mozek na jednosměrný provoz.

Veškerá jeho činnost spočívá
ve vyvolávání zapadlých myšlenek, které by jinak zůstaly navěky
pohřbeny v hlubinách podvědomí
a měly nežádoucí vedlejší efekty.
Během jízdy zjistíme, co že nás to
vlastně včera naštvalo, rozšifrujeme rozmrzelý výraz v tváři kolegy, dostaneme nápad, posílíme
si odhodlání k řadě rozhodnutí.
Dokonce můžeme jet po cyklostezce z Hamburku až do Vídně.
Pro začátek však zvolme kratší
trasu. Co byste řekli 47kilometrové
etapě Prachatice – Český Krumlov?
Trasa střední obtížnosti vám zabere
5 hodin a pojedete po zpevněných
i prašných cestách. Na trase vás
čeká několik zastavení, po příjezdu
můžete své (elektro)kolo odložit
v cyklošatně, umýt a občerstvit
se a vydat se na prohlídku města.
A co víc – nemusíte mít k dispozici
doprovodné vozidlo a pro návrat
využít zpoplatněný shuttle BB.
A proč začneme etapu právě v Prachaticích? Protože mám osobní
zkušenost a můžu vřele doporučit:
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nově zrekonstruovaná historická budova penzionu Bed & Bike
se v Prachaticích nachází přímo
na Velkém náměstí a nabízí několik
apartmánů. Zprvu jsem si říkal, že
takový komfort je pro bikera zvyklého na skromné podmínky zbytečný (přijel jsem přece jezdit na kole!),
nicméně jakmile jsem otevřel
dveře do některého z apartmánů
(prohlédl jsem si všechny), z každého i přes moderní vybavení
dýchne historie, každý má genius
loci. Najdete zde plně vybavený
kuchyňský kout včetně spotřebičů,
pračku se sušičkou, lednici naplněnou snídaní z regionálních potravin.
A právě styl podávání snídaně mi
velmi vyhovoval. Nemám totiž rád
kolektivní hotelové snídaně. Ráno
se sice vzbudím brzy, ale probouzím se poněkud déle, než tomu
bývalo dřív. A tak zpočátku při „klasické“ hotelové snídani trochu tápu,
hledám kávu, vejce, zapomenu si
na tácek přidat máslo či džem…
V apartmánu mám snídani v lednici, kávu si dám z kávovaru. A co je
nejpříjemnější – když otevřu dveře,
visí na nich z druhé strany papírový pytlík se třemi druhy čerstvého pečiva. Mohu si tak sednout
ještě v županu a v klidu se podívat
na ranní zprávy, prohlédnout ještě
jednou google mapu a pak v klidu vyrazit. Třeba na již zmíněném
elektrokole. Pokud stále váháte
s jeho koupí, můžete si jakožto
host Bed & Bike půjčit prémiová
elektrokola Cannondale a Trek.

Odsazení grafu
v drát, náhledu

Praktické informace

Český Krumlov
Prachatice

BB

1. kontura
2. kontura

1

Délka trasy: 47 km
Obtížnost: střední
P
Čas: 5 hodin
2
4
3
Povrch: zpevněný
5
Typ kola: MTB, elektro MTB, trek
6
7
Telefon: +420 602 572 840
WWW: www.bbprachatice.cz
E-mail: info@bbprachatice.cz
Trasa z Prachatic do Českého Krumlova vede po zpevněných i prašných cestách.
Po příjezdu lze kola odložit v naší cyklošatně a vydat se na prohlídku města.
Adresa: BB Prachatice, Velké náměstí 40,
Prachatice I, 383 01 Prachatice
Pro návrat do penzionu či naopak nutno využít zpoplatněný shuttle BB.
Prachatice

Český Krumlov

BB BB Prachatice

BB

Nadmořská výška:
hor Velký Mehelník (632,5
m), kde
Max.: 556 m.n.m.
Min.: 1096 m.n.m.
se nachází nejznámější balvan
v okolí – Loupežnický stůl. Zaostřit
můžete i na Hlubokou, Boubín či
Javorník a určitě vám neujde výrazná součást panoramatu Temelín.
Když budete mít štěstí na dobrou
viditelnost, dohlédnete až na rakouské Alpy. Já to štěstí měl, ale
zdály se mi nějak podezřele nízké.
Že by země byla tak moc kulatá…?

Délka trasy: 47 km
Obtížnost: střední
Čas:
5 hod.

1
2
3
4
5
6
7

Areál lesních her
Přírodní rezervace Miletínky
Březovík
Přírodní rezervace Ptačí stěna
Vyhlídkové místo
Uhlířská vyhlídka
Muzeum Schwarzenberského kanálu

Opouštím
Délka trasy: 45 km šumavské podhůří
Obtížnost: střední
aČas:
po zhruba
15 kilometrech vjíždím
5 hod.
do pomyslné brány do samotné Šumavy – přírodní rezervace
Miletínky s 729 mBB BBvysokým
vrchem
Prachatice
- kostel sv. Jana Křtitele
1 Záblatí
Borek. Najdete zde
unikátní
bo2 Řepešín - památná lípa
Informace - Králže
Šumavyroste
aj.
rový les, unikátní3 proto,
4 Lažiště - roubené památné domy
- goticko-renesanční tvrz
na hadcovém neboli
5 Drslaviceserpentinito6 Kratušín - kulturní památka dům č.p. 8
vém podkladě, což
je mlýn
druh
meta- lezecké stezky,
jez ke koupání
7 Zabrdský
morfované horniny. Jihozápadně
od Miletínek roste v lese památný

Sotva ujedete sedm kilometrů, můžete se zastavit pod nejvyšší horou
šumavského podhůří Libín (1093
m), případně si ještě přišlápnout
a zastavit se až pod 27 metrů vysokou libínskou rozhlednou. Pochází
už z roku 1883 a svého času byla
vybudována nákladem 2 tisíc korun.
A protože se v tom roce slavily
zásnuby habsburského prince Rudolfa a princezny Stefanie, pojmenovali ji Rudolfova věž. Dalších sto
let pak úspěšně chátrala, rekonstrukce se dočkala až v roce 1994.
Dohlédnete z ní nejen do Prachatic, ale i na zříceniny gotického hradu Helfenburg, který svou
rozlohou 1,27 hektaru patří mezi
největší zříceniny u nás. O kousek
dál spatříte nejvyšší vrch Píseckých
www.prestige-media.cz | 2019
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Ve spojení
s přírodou a tradicí
Stále častěji se mnoho z nás snaží žít
zdravějším životním stylem. Sportujeme,
pohybujeme se v přírodě a všemožnými
způsoby se pokoušíme odbourávat stres.
Ale což takhle relaxovat a zdravě a
pohodlně spát na 100% přírodní matraci,
která přirozeně dýchá, reguluje teplotu a
saje vlhkost? Proč nebýt v kontaktu s
přírodními materiály i po dobu spánku,
která zabírá v průměru asi jednu třetinu
našeho života?
Obraz namalovala Iva Králová, www.ivaqi.webnode.cz

Zakázkově vyrábíme 100% přírodní matrace, ručně
šité čalouníky v ČR. Pro naše matrace vybíráme
nejkvalitnější materiály jako 100% přírodní latex
Mayan Green, koňské žíně, konopí, len a další.

Ing.Ludiše Burgrová, (+420) 725 325 991

www.prirodni-futony.cz
www.prirodni-futon.cz
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strom – Mamutí smrk. Tady jsem
se ale nezastavil, protože o pár
kilometrů dál mám k odpočinku
daleko pádnější důvod – občerstvení v hospůdce v Březovíku, což
je malá vesnice na okraji bývalého
vojenského úvozu Boletice. Je
dost velké horko, a tak se nedá
nic dělat, za jedno pivo mě snad
při náhodné kontrole nezavřou.
Po takové zastávce mám ale jiný
problém – těžké nohy. Když jsem
si jednou na toto téma povzdechl,
můj spoluputovník lékař mi dal
dobrou radu: „Měl sis dát raději
dvě.“ „A to nohy těžké nebudou?“
„Budou, ale už to tolik nevadí…“
Po pěti minutách se mé tělo vrátí
k obvyklému rytmu a za chvíli už
dorazím na Ptačí stěnu v Blanském lese, která je součástí
CHKO Blanský les. Ptačí stěna je
přírodní rezervace se vzácnými
dřevinami a rostlinami. No, slyšeli
jste někdy o kyčelnici devítilisté či pšeníčku rozkladitém?
Tady už jedu po cyklostezce číslo
1166. Po levé straně se vzdouvá
Hřibový vrch (857 m), zanedlouho po straně pravé Růžový vrch
(877 m). Trochu toho stoupání
tady samozřejmě je, takže pokud
s sebou máte méně zdatné bikery,
elektrokolo určitě přijde vhod.
Obzvlášť když po levé straně zaregistrujete nejvyšší vrchol Blanského lesa Kleť (1083 m) s nejstarší kamennou rozhlednou v České
republice. Nutno říct, že Kleť
můžete objet z velké dálky, pokud
zvolíte alternativní „zelenou“ trasu, která je mírnější. Na ní můžete
ve Chvalšinách navštívit Muzeum
Schwarzenberského plavebního
kanálu. Nachází se přímo na náměstí obce, která je rodištěm
autora kanálu Josefa Rosenauera.
Český Krumlov je už jen kousek.
Psát o tom, co vše lze v tomto
historickém městě navštívit, by
vydalo na velkou knihu, takže jen prakticky: odložte kola
v cyklistické šatně a na zpáteční
cestu použijte cyklobus shuttle
BB anebo vlastní doprovodné
vozidlo. Anebo se snad vydáte na (elektro)kole i zpět?
Text: Martin Severa

www.prestige-media.cz | 2019
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15. ročník
Golfového turnaje

Ambassador
Goldfingers Cup

Foto: Monika Špendlíková

Foto: Monika Špendlíková
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Hotel Esplanade Spa & Golf Resort
Karlovarská 434/15
Mariánské Lázně
Tel.: + 420 354 676 111
www.esplanade-marienbad.cz
Hotel Esplanade Spa & Golf Resort
již popatnácté pořádal golfový
turnaj AMBASSADOR GOLDFINGERS CUP 2019 s bohatým doprovodným programem a velkolepým
slavnostním večerem v hotelu
Esplanade Spa & Golf Resort.
Luxusní hotel Esplanade Spa & Golf
Resort dne 25. 8. 2019 pořádal
v RGCML 15. ročník golfového
turnaje ve spolupráci s Goldfingers
Prague, V.I.P. Club, United Cars
& Services s.r.o., Ohňostroje Minergis,
Autosalon Dajbych, Barbora Golf
Resort, Dušák, letecká společnost
CONDOR, Rice Force, Golf Digest,
Lapos, TEKA, Remoska, GOLFpress.
cz, ZAGH, Car Detailer, DanCzech,
Dentalo a mediálním partnerem
časopisem TRAVEL FEVER.

Vítězný tým BRUTTO
Hlaváček Ivan, Hlaváček Jan,
Hlaváčková Eva, Hlaváčková Jana

Vítězné týmy NETTO
1. Benda Milan, Foubíková Paula,
Košan Štěpán, Zikmund David
2. Holubová Petra, Mužíková
Diana, Pendl Jan, Vlk Oldřich
3. Dvořák Vlastimil, Kandráč Adam,
Stýček Petr, Vacikar Václav
Mezi hlavní ceny pro hráče
golfového turnaje patří:
Hlavní ceny v golfovém turnaji:
Soutěž družstev
1.–3. místo obdrží golfové
trofeje a věcné ceny

HOLE IN ONE
jamka č. 8 | společný
2018 Cadillac XT5 Platinum
NEAREST TO THE PIN
jamka č. 8 | muži / ženy
voucher od letecké
společnosti CONDOR
		
NEAREST TO THE PIN
jamka č. 9 | muži / ženy
zapůjčení vozu od United
Cars & Services s.r.o.
		
HOLE IN ONE
jamka č. 13 | společný
2018 Chevrolet Camaro 6.2 V8
NEAREST TO THE PIN
jamka č. 13 | muži / ženy
voucher od letecké
společnosti CONDOR
		
LONGEST DRIVE
jamka č. 18 | muži / ženy
voucher na „školení jízdy v terénu“
od autosalonu Dajbych
Bohužel ani při letošním 15.
ročníku golfového turnaje HOLE IN ONE nepadl.
Řízenou vinnou degustaci na jamce číslo 11 zajišťovala firma Good
Wine Lover a JOHANN W – Zámecké vinařství Třebívlice s.r.o.;
povinný LAST PUTT na jamce
č. 4 firma Moët Hennessy.
Slavnostní vyhlášení výsledků
a galavečer probíhaly v sále Kolonáda hotelu Esplanade Spa & Golf
Resort. Šéfkuchař Jakub Uchytil
pro tento večer sestavil exkluzivní
menu s ochutnávkou mezinárodních specialit. Gurmánské speciality z čerstvých hub byly doplněny
také specialitami na grilu.

www.prestige-media.cz | 2019
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The specialist in wellness, spa and golf in Czech Republic

MARIENBAD

Unique spa centre with wellness programme
in Mariánské Lázně

HOTEL ESPLANADE
SPA & GOLF RESORT

Karlovarská 434/15, 353 01 Mariánské Lázně,
Czech Republic
Operator:
tel.: +420 354 676 111,
fax: +420 354 627 850,
e-mail: hotel@esplanade-marienbad.cz
Room Reservation:
tel.: +420 354 627 855,
fax: +420 354 627 860,
e-mail: reservation@esplanade-marienbad.cz
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An oasis of peace
in the center of
Prague

Luxury Ambassador
Thai & Wellness Club

PRAGUE

HOTEL AMBASSADOR • ZLATÁ HUSA Václavské nám. 840/5, 110 00 Praha 1, Czech Rep.
HOTEL
AMBASSADOR
ZLATÁ HUSA
Open daily

Operator: tel.: +420 224 193 111 • Room Reservation: tel.: +420 224 193 876,
fax: +420 224 226 167, e-mail: reservation@ambassador.cz

from 11am till 10pm
tel.: +420 224 193 833
fax: +420 224 193 651
e-mail: info@atwc.cz
www.atwc.cz

MARIENBAD

Perfect peace soul
and body
paradise

HOTEL AGRICOLA
SPORT & WELLNESS CENTRE

Tyršova 31, 353 01 Mariánské Lázně, Czech Republic
Reception: tel.: +420-354 611 111,
fax: +420-354 622 754,
e-mail: hotel@hotel-agricola.cz
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V dnešní době je věcí prestiže pro většinu mužů a gentlemanů z vyšší společnosti vlastnit
ten nejelegantnější, nejmodernější, nejrychlejší a mnohdy i ten nejdražší automobil. Jezdit
v takovém dopravním prostředku, který při pohledu na něj uchvátí všechny v nejbližším
okolí, to vždy bylo a stále je věcí reprezentace mnoha mužů a mnohdy i dam. Dnes se
tímto dopravním prostředkem samozřejmě myslí osobní automobil, ale v minulosti to byla
ekvipáž, která budila zasloužený obdiv svého okolí.

Je libo tu
nejkrásnější

ekvipáž?
Vítěz soutěže Maciej Gasienica-Sieczka.
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Ekvipáží se rozumí
samozřejmě celé spřežení,
které se skládá z koní,
jejich postrojů, kočáru,
kočího, jeho přísedícího
a všeho, co k tomu
patří, až po ty nejmenší
podrobnosti a doplňky.

Partneři

D

nešní moderní vozatajský
sport se zaměřuje u spřežení
spíše na jejich praktičnost
a hlavně sportovní výkonnost koní.
„Čistota“ stylu zápřeží, estetičnost, reprezentativnost, elegance a tradice postupně ustupují
výše zmíněným požadavkům.
Aby tyto hodnoty nebyly časem
úplně zapomenuty, vznikla v Evropě, a to nejdříve ve Francii, v roce
1973 společnost AIAT (Association
Internationale d’Attelage de Tradition). Hlavními iniciátory založení
této společnosti byli manželé baron
a baronka de Lenglade. V prvopočátcích se tato společnost věnovala
sportovním soutěžím spřežení, ale
postupem času byl sport nahrazen soutěžemi, které se zaměřily
hlavně na tradiční jízdu se spřežením. V roce 2008 byla v Paříži
založena mezinárodní asociace,
která sdružuje národní organizace několika evropských států
(dnes je jich 15), v nichž se udržuje
tradiční kočárové ježdění, na to
navazující chov kočárových koní
a další záležitosti s tím související.
Cílem mezinárodní organizace AIAT
je obnovit, zachovat, udržovat a předávat následujícím generacím tradici
jízdy se spřežením a poskytovat co
nejvíce informací o technice jízdy,
historii, kultuře, tradici a případně
souvisejících řemeslech, šířit co
nejpodrobnější informace o pořádaných akcích, událostech, soutěžích,
konferencích a seminářích a shromážděních členů. Všechny tyto
informace se dají najít na webu AIAT
(www.aiat-driving.net/), na nějž navazují weby národních svazů a spolků jednotlivých členských zemí.
Organizace AIAT všemožně podporuje spolupráci všech svých

Reprezentant Zemského hřebčince Tlumačov Josef Iš.

www.prestige-media.cz | 2019
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Český
tradiční
výrobce.

Vybavení
pro koně.
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členských organizací na celém
světě, soustřeďuje a šíří informace, které se jich týkají. Také
se podílí na činnosti restaurátorů historických kočárů a rozvoji
všech souvisejících řemesel, čímž
napomáhá i jejich zachování.
Dalším úkolem AIAT je soustavné
vzdělávání rozhodčích, technických delegátů a dalších činovníků.
Tato organizace byla vytvořena, aby
udržovala a podporovala tradiční
styly evropských zápřeží a způsoby vedení těchto zápřeží, které
po mnoho let používali a zdokonalovali naši předkové. Úkolem je
také zachovávat a zdokonalovat
řemesla, která jsou k výrobě vozů,
kočárů, postrojů a všech dalších
doplňků nezbytně zapotřebí. „Tradiční kočárové ježdění bude vždy
obrazem elegance, stylu, krásy,
praktičnosti a dovednosti, což musí
být do budoucna zachováno.“
Při soutěžích tradičních zápřeží
se nejedná o vozatajské závody,
jak je známe dnes, ale o soutěže, kde se klade důraz hlavně
na soulad, eleganci, tradici, dovednosti vozataje a ovladatelnost
koní. Baron Christian de Langlade
sestavil pravidla klasických zápřeží
poněkud odlišně od sportovního
vozatajství proto, že se tyto soutěže
jezdí hlavně s historickými vozy.
Soutěž se skládá ze tří částí:
• hodnocení zápřeže
• terénní jízda s překážkami
• vozatajský parkur
Při hodnocení zápřeže se posuzuje
její celkový dojem, soulad s tradicí,
celkový dojem z koní, jejich vhodnost a spárování. Dále se hodnotí
postroje, jejich stav, čistota a přizpůsobení koním. Dále pak kočár,
jeho stav, původnost, historická
hodnota a způsob restaurování včetně všech doplňků kočáru.
U kočího se hodnotí jeho ústroj,
držení biče a opratí, vedení spřežení a sed na kozlíku. U přísedícího
se hodnotí ústroj a jeho chování
u spřežení. V neposlední řadě se
hodnotí celkový dojem zápřeže,
„čistota stylu“ (anglická, uherská,
popř. regionální zápřež) s přihlédnutím ke všem prvkům a doplň-

kům. Právě tak se hodnotí cestující
v kočáře. Velký důraz je v poslední
době kladen na charakter a chování
koní při hodnocení na stanovišti.

Hodnocení
probíhá na třech
stanovištích
třemi na sobě
nezávislými
rozhodčími.
Terénní jízda je dlouhá 12–17 km,
jede se v daném limitu, a to jak
terénem, tak i obcemi. V překážkách, kterých bývá 5 až 6, se
nehodnotí rychlost jejich projetí,
ale preciznost jejich překonávání.

Vozatajský parkur
jsou klasické
průjezdy mezi
kužely, a to bez
kombinací.
Těchto soutěží se mohou zúčastnit vozatajové jak s historickými
vozy, tak s moderními kočáry
kromě maratonových. Právě tak
se mohou prezentovat zápřeže v „lidovém“ či „regionálním“
stylu. Soutěže se mohou účastnit spřežení od jednoho do šesti
koní. Pro účast v soutěžích není
nutná žádná registrace vozataje.

AIAT pořádá každoročně soustředění zástupců členských států
a školení rozhodčích. Přestože
Česká republika není zatím členským státem, byli již podruhé
na toto setkání tentokrát do Polska pozváni zástupci Česka, a to
Ing. Lenka Gotthardová, CSc.,
Ing. David Olejníček, Milan Novák, Jiří Hladík a Josef Iš.
Nepředstavitelné se stává skutečností. Sešla se skupina nadšených
lidí, kteří chtějí představit v dnešní
době „jiný“ typ koňařské akce, při
kterém se přeneseme o více než
sto let nazpět, a za to jim patří
velký dík. Letos poprvé se představila v zámeckém parku v Kroměříži
„Soutěž v jízdě tradičních zápřeží“,
a to v sobotu 28. září a v neděli
29. září 2019. Návštěvníci si mohli
prohlédnout historické kočáry,
krásné koně v tradičních postrojích
a sledovat umění mistrů opratí.
V sobotu bylo na programu komentované hodnocení zápřeží,
slavnostní defilé kočárů městem
Kroměříž a bohatý kulturní program. V neděli terénní jízda a jízda
zručnosti (vozatajský parkur). Chtěli
jsme návštěvníkům představit naše
tradiční zápřeže a také zápřeže
ze zahraničí, kde se používají jiné
typy kočárů a spřežení, a především představit dámy, které bravurně zvládají jízdu se spřeženími.
Naším heslem je: „Nezávodíme,
ale bavíme se a učíme se…“

Triga s kočí Justyna Przyborowska.
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USPOŘÁDEJTE SVÉ FIREMNÍ AKCE V PROSTORÁCH,

kudy kráčely české dějiny
Mezi náměstím Republiky a Týnským dvorem, na okraji historického centra staré Prahy najdete
místo, kterému se tak trochu vyhýbají turistické trasy. Nepatří k notoricky známým, kam zavítají lidé
při své první návštěvě Prahy, přesto
je historickou perlou a architektonicky jedním z nejvýznamnějších
míst v Praze. Řeč je o bazilice
svatého Jakuba Většího s přilehlým
klášterem minoritů, který skrývá kromě původních gotických
sklepení ze 13. století i nádhernou,
působivou, poklidnou zahradu.
Objekt kláštera minoritů sv. Jakuba
je z mnoha důvodů vhodný pro konání nejrůznějších společenských
i pracovních akcí s kapacitou až
300 osob. Ať už chystáte odbornou
konferenci, seminář, setkání obchodních partnerů, vánoční večírek
pro své zaměstnance nebo firemní
oslavy, využijte možnosti pozvané překvapit originálním, historií

nabitým prostředím. K dispozici
vám je sál Jana Lucemburského,
kde tento slavný český panovník
pojal za ženu Elišku Přemyslovnu, gotické sklepení s degustační
místností a krbem, gotická arkádová chodba, kterou se procházel
syn Jana Lucemburského, významný český král Karel IV., nebo
Andělská zahrada s posezením.

organizaci programu. Prostory kláštera jsou osobitou kulisou
každé firemní nebo soukromé akce.
Překvapte svoje kolegy, klienty
či obchodní partnery a vezměte je k nám, do prostor, které je
přímo vtáhnou do bohaté české historie a učiní vaše akce
nezapomenutelnými!

Originálním vyvrcholením vaší
akce může být varhanní koncert v přilehlé bazilice sv. Jakuba.
Svatojakubské varhany jsou největšími varhanami v Praze i v celých
Čechách. Možná také znáte věž
kláštera v souvislosti s hrdinou
Foglarovy knihy Záhada hlavolamu, tajemným Janem Tleskačem.
Členitost a různorodost interiéru
rozsáhlého historického komplexu
skýtá velké množství možností, co
se týče prostorového uspořádání
akcí a kombinací témat v celkové

BUDUJEME
HRDÉ
ČESKO

OCENĚNÍ
ČESKÝCH
PODNIKATELEK

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK
TRANSPARENTNÍ PODNIKÁNÍ I NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI I ČESKÉ PODNIKATELKY

12

ROČNÍKŮ

podporujeme

INSPIRUJEME

oceňujeme

PROPOJUJEME

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz
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V klidném prostředí pražské Šárky vznikl jedinečný obytný komplex s názvem Šárecký
dvůr, který v sobě spojuje moderní styl bydlení s historickým zázemím dávné usedlosti.
Najdete jej na dohled od bohatství zeleně a skvělého dopravního spojení do centra města.
Projekt, jehož tváří je topmodelka Pavlína Němcová, vybudovala developerská a investorská skupina CRESTYL.

Exkluzivní
developerský projekt,

v němž se minulost
setkává s přítomností
Developerská společnost
Crestyl Real Estate, s.r.o.,
patří k dlouhodobým
profesionálům a v jejím
mottu se prolínají
slova, jako je pohodlí,
design a kvalita.

S

vé by o tom mohli vyprávět spokojení majitelé
a nájemci mnohých rezidenčních, obchodních a kancelářských budov, které již Crestyl
vybudoval nejen v Praze, ale
i v dalších českých městech.

S bohatými zkušenostmi a citlivostí
k renovaci starých staveb přistupovali odborníci této developerské
společnosti také k projektu Šárecký dvůr. Ten je vystavěn v areálu panského dvora s působivou
barokní bránou, jehož historie se
začala psát již v roce 1433. Architekt projektu Ian Bogle z Bogle
Architects, k tomu dodává: „Jednotící ideou projektu je rovnováha
mezi ,starým a novým‘, v jejímž
rámci oživené původní budovy harmonicky ladí s moderními
zásahy. Výrazná současná archi30
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tektura tvoří pozadí pro parkové
plochy, navržené ateliérem Šmídová Landscape Architects.“
Pojem luxusního bydlení nenaplňuje jen skvělá poloha areálu
na dosah přírodní rezervace Divoká
Šárka a v blízkosti skvělého dopravního spojení, ale i navržené
bytové jednotky. V hlavním barokním objektu se ukrývá 7 velkolepě
pojatých, až třípodlažních bytů
s impozantními klenutými stropy.
Dalších 44 elegantních a vzdušných prémiových bytových jednotek nabízejí nové viladomy,
a to s dispozicí od 2+kk do 5+kk.
Velké prosklené plochy vpouštějí do interiérů množství denního
světla a zároveň umožňují fascinující výhledy do okolí. Z reprezentativních penthousů a dalších
bytů v horních podlažích lze
v každém okamžiku pozorovat
přírodní scenerii, v níž hlavní roli
hraje klidná hladina vodní nádrže Džbán nebo zeleň Šáreckého
údolí. Jedinečnost dvoupodlažních
duplexů zase podtrhuje privátní
zahrada. Ke každému bytu pak
patří sklep a jedno parkovací stání,
přičemž další stání lze dokoupit.

Celý areál je stvořen pro dokonalé bezstarostné bydlení. Bezpečí
a soukromí rezidentů zajišťuje recepce, kamerový systém
a zrekonstruovaná původní zeď,
nyní památkově chráněná, která
se vine kolem celého areálu.
Důraz na harmonii architektury s pohodlím obyvatel Šáreckého dvora kladl developer
i u návrhů vnitřního zařízení
budov. Design interiérů navrhl a znalostí místního prostředí
ku prospěchu projektu přispěl
ateliér Chmelař architekti.
Ladnost spojení všech tvarů
a křivek podtrhuje rovněž krásná tvář topmodelky Pavlíny
Němcové, která se netají svou
vášní pro bytový design. Svými
návrhy už nejednou potvrdila, že má pro vkusné zabydlení
interiérů velký cit. Pomoc nabízí
i novým majitelům bytů, ráda
jim poradí se zařízením bytu.
Výjimečnost nedávno dokončeného projektu Crestylu Šárecký
dvůr obohacuje rovněž skvělá občanská vybavenost okolí.
V dosahu je také široká paleta
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Šárecký dvůr
Zázemí silného
a zkušeného
developera Crestyl
Excelentní spojení
historického objektu
a novostaveb
Luxusní segment bydlení
Nadstandardní
a skvěle vybavené byty
Bezpečí a soukromí
Jedinečný design interiérů
Občanská vybavenost
Široká škála
sportovních aktivit
Blízkost přírody –
přírodní rezervace Šárka
Vynikající dopravní spojení
do centra i mimo město

možností, jak trávit volný čas.
Přímo za zdí areálu jsou tenisové kurty, golfový klub nebo
fitness centrum. Hned za nimi
láká k dlouhým procházkám
i projížďkám na kole oblast
protkaná sítí stezek, které se
vinou podél Šáreckého potoka, po stráních a mezi skalními soutěskami Divoké Šárky.
Za zmínku jistě stojí i neobvykle bohatá možnost dopravního spojení. Na metro
mají obyvatelé Šáreckého
dvora jen 5 minut, stejně tak
k zastávce tramvaje, autobusu a v blízkosti je i nádraží.
Pro řidiče je pak snadné se
po Evropské třídě svižně dostat na Pražský okruh a tunelem Blanka zase do dalších
částí hlavního města i mimo
něj. Na letiště Václava Havla je
to dokonce jen deset minut.
Šárecký dvůr je vskutku luxusním projektem, který v sobě
spojuje dnes už jen málo dosažitelné množství výhod exkluzivního bydlení se skvělou
dopravou do centra a zároveň
v souladu s přírodou.
www.sareckydvur.cz
www.prestige-media.cz | 2019
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V těsné blízkosti Lisabonu, pouhých zhruba 25 km od hlavního města Portugalska,
písečné pobřeží neúnavně zalévají modré vlny. Turisté a místní obyvatelé se vyhřívají
na zlatém písku. Costa Azul, modré pobřeží Portugalska, se těší stabilní lásce turistů.

golf na Modrém pobřeží
Portugalska
Může to být také perfektní
výchozí bod pro návštěvu
několika golfových hřišť,
která nejsou na seznamu
většiny golfových
cestovních kanceláří.

Sesimbra
Natálie Redková, www.cestujemezagolfem.cz

Z

letiště překročte Tajo mostem
Vasco da Gama, vyhněte se
přetíženému hlavnímu městu a dorazte o 40 minut později
do Sesimbry, okouzlujícího a živého
rybářského přístavního letoviska.

Sesimbra
Sesimbra je velmi krásné pobřežní
městečko typické pro Portugalsko.
Skvěle zde vaří čerstvě ulovené ryby a mořské plody a pro ty,
kteří rádi drží v ruce rybářský prut
a ryby z pobřeží nebo z člunu, je
zde skutečný ráj. Milovníci prázdnin na pláži nezůstanou ošizeni:
od severu je Sesimbra chráněna
hřebenem kopců, takže studený vítr neznepříjemňuje slunění,
plavání a provozování vodních

sportů. Příznivci přírody jistě vzdají
hold Národnímu přírodnímu parku
Arrábida a milovníci architektury najdou mnoho historických
památek. Stejně jako ve všech
turistických městech Portugalska nekončí zábava v Sesimbře
se západem slunce: je zde hodně
barů, kaváren a nočních klubů.
Ubytovat se můžete v hotelu
Sana Sesimbra, který se nachází skoro přímo na pláži. Musíte
ale požádat o pokoj s výhledem
na moře. Hotel má střešní bazén,
odkud máte fantastický panoramatický výhled na hory a moře.

Troia golf
Krásná je už cesta trajektem na toto
hřiště, které se nachází na poloostrově Troia. Jeho pobřežní krajina
byla vytvořena v průběhu staletí
a nyní získala opravdu jedinečný
vzhled. V symbióze zde rostou
borovice a palmy, pozadí tvoří zelené kopce a písečné duny.
32
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Můžete samozřejmě jet objížďkou
po pobřeží. Právě na poloostrově
Troia bylo vybudováno nejsložitější a nejzajímavější golfové hřiště
postavené Robertem Trentem
Jonesem Sr. Na národní úrovni je
považováno za jedno z nejkrásnějších golfových hřišť v Portugalsku, patří mezi 100 nejkrásnějších golfových hřišť Evropy.

Bez ohledu
na váš handicap
je toto hřiště
ideální pro
zdokonalení vaší
techniky.
Robert Trent Jones Senior vybral
jamku č. 3 golfového hřiště Troia
jako jednu z nejlepších, které kdy
navrhl, a zařadil ji do svého seznamu ideálního 18jamkového hřiště.
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Quinta de Peru
Quinta do Peru se nachází na poloostrově Setubal obklopeném
přírodním parkem Arrábida. Pohoří Arrábida tvoří pozadí tohoto
golfového hřiště, kde je příroda
jistě velkou součástí zážitku. V roce
2014 bylo časopisem World Golf
zařazeno mezi 100 nejlepších
golfových hřišť v kontinentální Evropě. Toto hřiště zahrnuje
vynikající tréninková zařízení, díky
nimž je Quinta do Peru oblíbená mezi skupinami a zájezdy.

Aroeira Golf
Aroeira Golf má dvě skvělá hřiště,
Aroeira I a Aroeira II. 18jamkové
golfové hřiště Aroeira I bylo navrženo architektem Frankem Penninkem a bylo otevřeno v roce 1973.
Hřiště je považováno za jedno
z nejlepších v Portugalsku a v letech 1996 a 1997 hostilo Portugal
Open a řadu turnajů Ladies Open.
Druhé 18jamkové hřiště Aroeira
II bylo otevřeno v dubnu 2000.
Jeho architekt Donald Steel se
postaral o splnění doporučení European Tour a navrhl hřiště
s ohledem na uspořádání budoucích turnajů Portugal Open. Má
velké grýny a ve hře je také pět
jezer. Jamky mají několik odpališť,
což usnadňuje hru hráčům všech
úrovní. Hřiště bylo po řadu let

používáno i jako „Kvalifikační škola Ladies European Tour“ a hostilo
několik portugalských Ladies Open.
Obě hřiště se nacházejí
v obrovských lesních oblastech,
a podél fervejí proto najdete
spoustu velkých stromů.

Cestou na letiště
Lisabon Sports Club

Lisabon Sports Club se nachází
v Serra da Carregueira, Belas, asi 20
kilometrů od Lisabonu. Hřiště s 18
jamkami je jedním z nejoriginál-

nějších v celé zemi: je zasazeno
v údolí, a perfektně využívá rovinu
na severní straně hor. Od roku
1992 se hřiště pyšní 18 jamkami,
par 69, v délce více než 5261 metrů, s mimořádně bohatou a krásnou lesní biodiverzitou a krásným
potokem, který teče přes celé
hřiště. Bylo otevřeno v roce 1964
s devíti jamkami navrženými
společností Hawtree & Sons, poté
bylo rozšířeno na 14 a nakonec
na 18 jamek. Jamky se vyznačují
řadou různých designů, z čehož
plyne řada různých a zajímavých
herních možností. Nejzajímavějšími jamkami jsou číslo 1, 3 a 18,
které vynikají svou přirozenou
krásou, jedinečným rozvržením
a relativní obtížností. Jamka číslo
18 je pro hráče největší výzvou,
a to nejen svou délkou, ale také
proto, že přes fervej a pak po celé
délce meandruje potok až ke grýnu, který je chráněn dvěma bankry.
Pokud byste měli zájem o organizaci zájezdu nebo objednat tee
time, můžete se obrátit na portugalskou agenturu Tee Times
Golf Agency – www.teetimes.pt.
Tee Times Tour Operator byla
založena v roce 1993 ve Vilamoura Algarve, připojila se k Mezinárodní asociaci operátorů
golfových zájezdů (IAGTO), Asociaci portugalských cestovních
kanceláří (APTA), spojila partnerství s portugalskou PGA a rychle
se stala jedničkou „golfového“
prodejce v Portugalsku.
www.prestige-media.cz | 2019
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Mořský kolagen | Doplněk stravy | 100% čistý bez přísad

Inca Collagen
Mořský kolagen
Doplněk stravy
100% čistý bez přísad

Bio-Aktivní kolagen představuje
jeden z největších vynálezů
světové biochemie.
Bio-Active collagen is one
of the biggest inventions
of the world’s Biochemistry.

Dopřejte si pohyb bez omezení.
Inca Collagen, to je ověřený produkt
české kvality s viditelným účinkem.
Dodejte tělu kvalitní kolagen
a užívejte si radost z pohybu.
www.incacollagen.cz

www.incacollagen.cz

