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VA Š E Ú Ž A S N Á C E S TA

N OV É L E T N Í P N E U M AT I K Y N O K I A N W E T P R O O F
Vychutnejte si kouzlo okamžiku. Užijte si jarní horský vánek i sálavé
teplo letního večera. Zůstaňte v klidu za deštivých podzimních dnů.
S novými letními pneumatikami Nokian Wetproof si můžete vychutnat
bezstarostnou jízdu na všech vašich cestách.
SKANDINÁVSKÁ BEZPEČNOST OD ROKU 1898 | NOKIANTYRES.CZ

SPORT
&
OUTDOOR

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

Prestige clubs & circles

(SPORT & OUTDOOR)

KLÁRA SPILKOVÁ
popáté ovládla
anketu Golfista roku
Natálie Redková, www.cestujemezagolfem.cz

Klára Spilková je znovu golfovou hvězdou.
Čtyřiadvacetiletá golfistka po předchozích čtyřech
triumfech zvítězila v absolutním pořadí i v kategorii
o nejlepší profesionálku. Není se čemu divit, v roce 2018
si jako první česká hráčka v historii vybojovala kartu
na nejprestižnější ženskou světovou sérii LPGA.

O

cenění si, stejně jako laureáti
v dalších kategoriích, Klára
Spilková převzala na slavnostním večeru na pražském Žofíně.

Hlavními partnery letošního ročníku
jsou společnosti Mercedes-Benz Praha,
ATT Investments, Hästens, Simply
You Pharmaceuticals a JCDecaux.

Mezi profesionály první příčku obsadil
Filip Mrůzek, který prožil jednu z nejlepších sezon v kariéře. Na dalších pozicích
skončili Jan Cafourek a Ondřej Lieser.

Cenu pro absolutního vítěze vytvořila
přední světová umělkyně, výtvarnice a designérka Gordana Glass.

V kategorii amatérů si loňské vítězství
zopakovali Šimon Zach a Sára Kousková.
Cenu partnerů večera, která se uděluje
za přínos popularizaci golfu, získali fotograf Martin Kabát a grafik Martin Kysela
za vytvoření reklamní kampaně na Golfistu roku 2018, pro kterou poskytla
reklamní plochy společnost JCDecaux.
Cenu sportovních novinářů si za loňský rok odnesl Pavel Suchánek, jeden
z „duchovních otců“ turnaje WGM Czech
Open, který se loni popáté hrál v Berouně.
Slavnostní večer vyhlášení výsledků ankety Golfista roku se odehrál
na pražském Žofíně. Oceněným a 350
hostům zazpívali a zahráli Felix Slováček, Markéta Konvičková a Petr Kolář.

Večerem provázel
Marek Eben.
Anketa Golfista roku je oficiálním
projektem českého golfu pod záštitou PGA of Czech Republic a největší odbornou anketou svého druhu,
která každým rokem oceňuje nejlepší
amatérské a profesionální hráče.

Na Žofíně zleva moderátor Marek Eben, Jakub Pokorný, Lukáš Tintěra, Kateřina Krásová,
Filip Mrůzek, Klára Spilková, Jan Cafourek, Ondřej Lieser, Alan Babický, Lenka Kousková
a organizátor ankety Jan Hrubeš.
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ZPOMALIT, ZKLIDNIT

a  regenerovat
Jedinečná rozmanitost
minerálních pramenů,
v nich obsažený CO2
a léčivá rašelina z okolí
Mariánských Lázní
tvoří základy nových
a lékařsky podložených
konceptů, které
vytvořil specializovaný
SPA-Team hotelu
Falkensteiner
Grand MedSpa
Mariánské Lázně.
4
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NOVÁ NABÍDKA
P
rvní program této
řady, „Antistres pro
tělo i mysl “, Vás
dovede k vytouženému
klidu a odpočinku, a zároveň Vám pomůže načerpat energii. Klasické
lázeňské procedury jsme
jedinečným způsobem,
který vychází z nejnovějších poznatků přírodní
léčby, propojili s moderními metodami relaxace.
Dlouhotrvající hluboké
uvolnění, kterého tímto
způsobem docílíte,
bude pro Vás dosažitelné i později doma.
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Pobyt na 4 noci - program
PRVNÍ DEN – DEN PŘÍJEZDU
Večer: Přivítání, předání Vitalmonitoru a informací k němu

DRUHÝ DEN
•
•
•

Minerální koupel Alexandra s aromatickým olejem
Suchá koupel CO2 s flísovou maskou
Masáž hlavy a šíje

TŘETÍ DEN
•
•
•
•

Aquatherapie Ai Chi
Kyslíková terapie s vitamínovým koktejlem
Lesní koupání/Prohlídka města
Zábal ze zeleného jílu a kaolínovou maskou

ČTVRTÝ DEN
•
•
•
•

Energetická cvičení podle Dr. Lowena
Minerální koupel Alexandra s aromatickým olejem
Lesní koupání/Prohlídka města
Holistická masáž

PÁTÝ DEN – DEN ODJEZDU
•
•

Aquatherapie Ai Chi
Vitalmonitor – Vyhodnocení měření Vitalmonitoru

CENA V KATEGORII SUPERIOR
PŘI POBYTU JEDNÉ OSOBY OD 19 000 KČ
Info & rezervace
Falkensteiner Hotel Grand MedSpa Marienbad
Ruská 123, 353 01 Mariánské Lázně
Tel. +420 / 354 / 929 396
Fax +420 / 354 / 929 398
E-mail: reservations.marienbad@falkensteiner.com

Existuje možnost prodloužení pobytu
Každý den prodlouženého pobytu má host nárok na dvě procedury nebo jednu proceduru a jeden kurz (Ai Chi nebo energetická
cvičení). Za každé tři dny prodlouženého pobytu má navíc host lekci lesního koupání.

www.golfml.cz

„Žádná jiná hra nekombinuje kouzlo
přírody se sportem tak dokonalým způsobem“
Tom Watson

PREMIÉRA GLOBAL CHAMPIONS
PRAGUE PLAYOFFS

Marc Houtzager s koněm
Sterrehof’s Calimero z vítězného
týmu Madrid In Motion.
Foto: Prague PlayOffs 2018/
Vlastimil Vacek.

Povedená
seznamka
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„Nevím, jestli je ještě kam se posouvat,“
pronesl uznale Jan Tops, nizozemský
zakladatel parkurové série Global
Champions, když se loni před vánočními
svátky loučil s Prahou. Česká metropole
připravila úchvatný debut novátorské
akce pojmenované Global Champions
PlayOffs. Podnik s výtečnou organizací
i kvalitou sportovních výkonů, jehož
organizátorem byl Czech Equestrian
Team, slyšel pochvalná slova ze všech stran
a letos na podzim se v Česku zopakuje.
O2 arena přivítá Global Champions
Prague PlayOffs od 21. do 24. listopadu.

Š

estnáct zastávek po světě měla v roce 2018 nablýskaná
parkurová série, ta sedmnáctá v O2 areně znamenala
jeho finále, vyvrcholení. A byla i jakousi seznamkou
českého publika se špičkovým sportem nejlepších parkurových koní světa a jejich elitních jezdců. „Neuvěřitelná
podpora,“ děkovala Anna Kellnerová, benjamínek českého
týmu Prague Lions. „V životě jsem takovou nezažila.“
Byl to pro ni emotivní prodloužený víkend – byla u premiéry
soutěže s nevídanou dotací, bezmála 12 milionů eur, ale týmový úspěch v podobě naleštěného poháru, o kterém ona
a její kolegové z Prague Lions snili, se nedostavil. Pražští lvi
skončili v Super Cupu, týmové soutěži pro nejlepší z nejlepších, hned první den ve čtvrtfinále. Jedinou pozici a jediný
bod za postupovou pozicí. „Blbá náhoda,“ smutnila česká
jezdkyně nad brzkým vyřazením. „Je mi Pedera líto,“ dodala.
Kůň Hansson WL švédského velmistra v českých barvách Pedera Fredricssona totiž opakovaně odmítl poslušnost a odmítal přeskočit překážku s českou vlajkou. „Nerad vám to
říkám, ale nejspíš se mu ta vlajka nelíbí,“ řekl stříbrný olympionik z Ria a světová pětka. „Koně zkrátka nejsou stroje.“

Anna Kellnerová však
loni za celý tým slíbila:
Vrátíme se silnější.
Chuť vrátit se nebude mít jenom Anna Kellnerová, protože smutně překvapených bylo v Praze víc. Jestliže podle
sázkových kanceláří byl někdo favoritem, a to hned ve dvou
soutěžích, pak to musel být britský jezdecký machr Ben
Maher. Jenže v individuální soutěži chyboval a v týmové
se jeho kůň dvakrát zalekl překážky ve tvaru „zdi“. Jeho
London Knights, vítězové základní části, tak byli vyřazeni a triumf slavili ti, od kterých se to čekalo jen málo.
Španělskému týmu Madrid in Motion patřila po základní
části Global Champions League jen desátá příčka, jedno
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místo za Lvy z Prahy. Ve vyřazovací části však neváhali, za šest jízd pod střechou pražské haly nasbírali jen 11
trestných bodů, tři z toho za překročený časový limit.
A vybrali bank – prémii ve výši 2,743 milionu eur. Druhou
příčku obsadili Valkenswaard United, třetí Paris Panthers.
Soutěž jednotlivců Super Grand Prix proti sobě svedla vítěze
šestnácti podniků Global Champions Tour a na odměnách se rozdělovalo 1,25 milionu eur. Trochu symbolicky
se vítězkou stala Australanka Edwina Topsová-Alexanderová, manželka zakladatele soutěže, v minulosti dvakrát vítězka Global Champions Tour a také rekordmanka
prestižní světové série z pohledu výdělků na prémiích.
S klisnou Californií shodila jen jedno břevno a její manžel
pak nešetřil směrem k pražským organizátorům chválou.
„On i jeho žena označili Prahu za milník v historii parkurového sportu i Global Champions,“ tlumočil slova zakladatele
Jan Andrlík, předseda organizačního výboru. „Byli rádi, že
nám dali důvěru a že se soutěž organizovala právě tady.“

(SPORT & OUTDOOR)

Vládkyně mezi muži. Edwina Topsová-Alexanderová zvítězila v sedle klisny California
v prvním ročníku prestižní kategorie Longines Global Champions Tour Super Grand
Prix. Druhou pozici obhájil elitní jezdec Ludger Beerbaum a 3. místo prestižního
závodu obsadil Frank Schuttert. Foto: Prague PlayOffs 2018/ Vlastimil Vacek.

Jezdci si pochvalovali zázemí a profesionální přístup.
Diváci, kterých do haly za čtyři dny dorazilo téměř 32 tisíc
(a další dva miliony sledovaly přenosy České televize),
zase neutuchající akci, protože pauzy mezi soutěžními
programy skvěle vyplňoval hutný doprovodný program.
A stavitel parkurů, Ital Uliano Vezzani, prohodil: „Prague
PlayOffs se uskutečnilo poprvé, ale kvalitou organizace jsem měl pocit, jako bychom byli v Praze posté.“
„Jediné, co nás může z pohledu sledovanosti mrzet, je, že
český tým nepostoupil, protože jsme všichni věřili a fandili.
A také publikum by si to zasloužilo,“ myslí si Jan Andrlík. Pak
i dopad na sledovanost by mohl být zásadnější. „Ale je to
aspoň výzva pro letošní rok – být ještě lepší a postoupit dál.“

Tým Madrid In Motion s pohárem pro vítěze GCL Super Cup v Praze. Zleva:
Eduardo Álvarez Aznar, Marc Houtzager, zástupce majitele stáje Alvaro Arrieta
Konyay, Maikel van der Vleuten. Foto: Prague PlayOffs 2018/ Vlastimil Vacek.

Výzva to bude i pro celý Andrlíkův tým, byť už po premiéře
má více zkušeností a ví, co a jak dělat jinak. A třeba i lépe.
„Mám dlouhý seznam věcí, které bude třeba zlepšit,“ naznačil šéf organizačního výboru. „Jde ale spíš o procesní věci
a ty drobné nedostatky, doufám, oko diváka nepostřehlo.“
Přípravy prvního ročníku Prague PlayOffs trvaly déle než
rok, pro druhý ročník budou mít organizátoři času o něco
méně – vrcholné parkurové závodění se totiž do pražské O2
areny vrátí od 21. do 24. listopadu. „A proto už zase naplno
pracujeme,“ říká Jan Andrlík. „Na jednu stranu to budeme
mít jednodušší, jelikož už máme nastavené procedury,
na druhou stranu to bude opět výzva, protože chceme, aby
druhý ročník byl lepší a ještě hezčí. Takže nepolevujeme!“
Motto Global Champions přece zní: The best for the
best. A Praha chce to nejlepší nabídnout znovu.

Anna Kellnerová z týmu Prague Lions se před domácím publikem blýskla pátým
místem v individuálním závodu CSI*5. Foto: Prague PlayOffs 2018/ Vlastimil Vacek.

NAŠI PARTNEŘI

Grandiózní finále. Nejlepším třem týmům Global Champions League Super
Cup aplaudovala nabitá O2 arena. Foto: Prague PlayOffs 2018/ Pavel Lebeda.
www.prestige-media.cz | 2019

9

Rozhovor
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S PREZIDENTEM ČESKÉ ASOCIACE
HRÁČŮ KOŇSKÉHO PÓLA
Je koňské pólo rozšířeným
sportem v České republice?
Koňské pólo není zatím u nás příliš rozšířený sport. Ale je zapotřebí zmínit, že
pólo není nikde na světě tak rozšířeným
sportem jako například fotbal. Patříme
k zemím, kde se koňské pólo začalo
hrát až po roce 1989. V mnoha evropských zemích, jako je Polsko, Německo
nebo Maďarsko, se pólo hrálo i před
druhou světovou válkou. Rozšířenost
tohoto sportu souvisí s možnostmi
a zázemím. Zejména jde o to, kolik hřišť
zde máme k dispozici a jaké zázemí
jsou jednotlivé kluby schopny nabídnout. Situace se každý rok lepší, ale
zdaleka zatím není taková, jako třeba
v sousedním Německu nebo Polsku.
Kde je tedy možné v České
republice hrát pólo?
V České republice je to možné buď
v Praze, nebo na Moravě v Březině
u Křtin. V Praze jsou celkem tři pólo kluby. Kvalita zázemí a hřišť je různá. Bohužel máme v České republice zatím jediný
pólo klub s vlastním zázemím a vlastním
hřištěm. Noe Polo Club se nachází v Březině u Křtin nedaleko Brna. Takových bychom v České republice potřebovali více.
Myslíte si, že je šance na vznik
více pólo klubů u nás?
Žijeme v Evropě v historicky nejklidnějším a zároveň nejbohatším obdo-

10
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bí. Společnost bohatne a má peníze
nazbyt na zábavu a na ne zcela nutné
prostředky, ať už na zpříjemnění života
či volného času. Věřím, že kdyby dnešní
společnost měla více povědomí o tom,
jak skvělá a strategická hra je koňské
pólo, bylo by hráčů mnohem více.
Věřím tedy, že je otázkou času, kdy
bude více lidí, kteří pólo vyzkouší, a pak
se tito lidé rozdělí na dvě skupiny. Ty,
kteří bez póla již nechtějí být, a ty, které
pólo prostě nechytí. S tím souvisí to, že
jistě vznikne v budoucnu více klubu.
Kde se dnes pólo ve světě hraje nejvíc?
Koňské pólo je jednoznačně nejrozšířenější v Argentině. Zejména kolem
Buenos Aires jsou desítky pólo klubů, které hrají pólo na velmi vysoké
úrovni. Pólo v Argentině je dostupnější než v jiných zemích, což je dáno
především množstvím hráčů a hřišť.
Pólo se hraje na všech kontinentech od Austrálie přes Spojené státy,
Asii a Evropu. Klasické pólo se hraje
na travnatém hřišti, tedy jsou období,
kdy se hrají velké turnaje v Evropě, zejména od května do září, pak například
turnaje s nejvyšším handicapem se
hrají v Argentině na přelomu listopadu
a prosince. Profesionální pólo hráči se tak posouvají po zeměkouli de
facto podle ročních období. V Evropě je silné zázemí tradičně v Anglii,
ale například také ve Španělsku.

Kde vůbec pólo vzniklo?
Pólo je velmi starý sport. První zmínky
o pólu jsou z 6. století před naším letopočtem. Na nástěnných malbách jsou
kresby póla, pocházející z Persie. Odtud
se pólo rozšířilo do Japonska a Indie.
V Indii je později začali hrát angličtí vojáci, kteří jej dovezli do Evropy a odtud se
pak v 19. století rychle rozšířilo do Jižní
a Severní Ameriky a pak do celého světa.
Kde jsou nejlepší hráči a jak
se to vlastně rozlišuje?
Schopnosti hráče póla určuje handicap. Handicap se stanovuje od -2
do 10, kdy 10 je nejlepší a -2 nejméně
zdatný. U -2 to neznamená, že je to
špatný hráč. Tento hráč musí rovněž
znát pravidla, a je schopen se účastnit
turnajů. Je zajímavé, že počet hráčů
s handicapem 10 je na světě asi jedenáct. Až na jednoho hráče z Uruguaye
jsou to Argentinci. Rovněž je zajímavé,
že čtyři z nich pochází z jedné rodiny.
Co potřebujete, když
chcete začít hrát pólo?
Často slýchám, že koňské pólo je sport
pro milionáře a podobné nesmysly. Ano,
v některých zemích, jako je například
Indie, je pólo výsadou té nejvyšší kasty,
ale u nás v Evropě to již dávno neplatí.
Tvrdím, že kdo si může dovolit mít koně,
může si dovolit hrát pólo. Pak je už jen
otázka, na jaké úrovni chce pólo hrát.
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A tam můžete na rozdíl od ostatních
sportů hrát i jako neprofesionál pólo
s těmi nejlepšími na světě, když si to můžete dovolit zaplatit. Když jste fotbalový
nadšenec, můžete se podívat na Messiho
nebo Ronalda, ale těžko s ním budete
hrát turnaj. V koňském pólu můžete
sestavit tým na turnaj vyššího handicapu
a můžete si najmout třeba i ty nejlepší
hráče, jako je Adolfo Cambiaso, nebo
někoho z rodiny Pieres. Když se vrátíme
zpět na zem, tak můžete hrát v některých klubech i bez koně. Koně vám půjčí,
což já nepovažuji za ideální variantu, ale
pro začátek to možné je. Pak potřebujete bílé kalhoty, helmu, chrániče na kolena, pálku neboli mallet a jste vybaveni.
Kolik měsíčně stojí hrát koňské pólo?
Záleží samozřejmě, jaký pólo klub si
vyberete. Cena souvisí se zázemím
a vybavením klubu. Je to podobné jako
u golfu. Klub se musí postarat o to, aby
bylo kde hrát. Rovněž organizuje sezonu
a pak záleží na tom, zda se vám stará
o koně. Klubu platíte fee, což se pohybuje měsíčně od několika tisícovek do u nás
zhruba 12 tisíc měsíčně. Pak potřebujete
už jen koně, kterého musíte ustájit. V sezoně je zapotřebí koně trénovat. Koně,
který umí hrát pólo a je pro handicap,
který se u nás běžně hraje, tedy turnaje od -2 do +2 za tým, koupíte do 250
tisíc korun. A pak už závisí na tom, kolik
turnajů si za rok zahrajete. Náklady
na účast v turnaji souvisí s dopravou,
ubytováním vás a koně a zaplacením fee
turnaje, což se pohybuje kolem 6000
za hráče. Tedy můžete hrát měsíčně
s náklady do 20 tisíc, ale můžete hrát
i velké turnaje a tam těch nul v rozpočtu
pak přibude. Rovněž je důležité zmínit, že pokud se do póla dáte, budete
potřebovat koně aspoň dva, neboť koně
ve hře střídáme. Můžete ale hrát půlpozici s jedním koněm. Když srovnáte cenu
póla s jinými sporty, které se provozují
na vyšší úrovni, jako je parkur, lyžování, golf, motoristický sport, pak určitě
pólo nemusí patřit mezi ty nejdražší.

mít větší a silnější koně. Sedla používáme
anglického typu, ale bez bočních vycpávek a s větším posedlím. V sedle nám
nesmí nic bránit se volně pohybovat
a otáčet se. Uzdy používáme s dvojitými
otěžemi a nohy bandážujeme a dáváme chrániče. Ocasy se splétají a hřívy
holí. V sezoně se koně trénují kondičně,
ale rovněž se přeježďují. Dobrý pólo
kůň je velmi snadno ovladatelný. Když
hrajeme v zámoří, koně si půjčujeme.
Pokud jsou koně dobří, lze jen říct, že
někteří jsou rychlejší, někteří pomalejší
a někteří lépe točí a zastavují. Jinak další
rozdíly nejsou. Ve vysoké hře póla dnes
hrají koně, kde je větší podíl Anglického
plnokrevníka z důvodu vyšší rychlosti.
Nejlepší hráč světa hraje na klonech
své oblíbené Quartatery. Hraje již s více
než deseti klony. Pro jednu hru s nejvyšším handicapem použije hráč až
16 koní. Hraje se na tzv. 8 čtvrtčasů
(Chuckeru). U nás v Evropě si vystačíte
s dvěma koni a hraje se na 4 čtvrtčasy. Jeden trvá 7 minut čistého času.
Zmínil jste, že pólo hrají klonovaní
koně. Jak tito koně vypadají?
Jsou opravdu stejní a mají stejné
schopnosti jako originál?
Pravda je, že známý je pouze klon
Quartatery a ta vypadá opravdu stejně
a hraje ty nejvyšší turnaje, tedy hraje
opravdu dobře. Jediné, co může být
jiné, je, že originál má bílou lysinku
na hlavě. Klony mají stejný počet bílých
chlupů, ale rozmístěných jinde na těle.
Můžete charakterizovat koňské
pólo mezi ostatními sporty?
Koňské pólo je nesmírně komplexní
a strategický sport. Zahrnuje v sobě
čtyři sporty. Je to jízda na koni, kterou
musí hráč perfektně ovládat. Pak je to
golf nebo chcete-li kroket. Tedy hra
pálkou (malletem) a míčkem. Míček je
o něco větší než tenisový míček. Dalším
sportem, který v sobě koňské pólo má,
je ragby. Můžeme se dle pravidel vytla-

(SPORT & OUTDOOR)

čovat, a tím bránit ve hře protihráči. Posledním a nejdůležitějším sportem jsou
šachy. Hřiště je velké asi jako dvě a půl
fotbalového hřiště a hrají 4 hráči proti
čtyřem hráčům, jejich cíl je dát do stejně
velké brány jako ve fotbale co nejvíce
gólů. Strategie, předvídání, co se ve hře
stane za pár okamžiků, a sehranost
týmu jsou klíčové. Brankář u nás není.
Může začít hrát pólo někdo,
kdo neumí jezdit na koni?
Ano, dokonce většina hráčů u nás byli
dříve nejezdci. Neříkám, že je to přímo
výhoda, ale v podstatě ano. Na pólo
koni se jezdí trochu jinak, a když se to
učíte od nuly, nemáte žádné návyky
z jiných koňských sportů a jde to velmi
rychle. Máme dobré zkušenosti s hráči
golfu, kterým určitě pomáhá to, že mají
cvik se hrou s holí a míčkem. U nás
v Noe Polo Clubu máme hráče, který
seděl na jaře poprvé na koni a na podzim hrál svůj první turnaj. Je to výzva!
Co je hlavním cílem České
asociace hráčů koňského póla?
Je to prosté. Máme tři základní cíle.
Na konci roku společně s kluby stanovíme handicapy hráčů na následující sezonu. Pak se dohodneme na termínech
turnajů, aby se nám nekřížily. Posledním
cílem je propagace koňského póla,
aby hráčů tohoto krásného, ušlechtilého a strategického sportu přibývalo.
Kde se tedy můžou zájemci hlásit?
Na webových stránkách České asociace hráčů koňského póla www.
czechpolo.cz najdete odkazy
na všechny aktivní české pólo kluby.
Jak jsem zmínil na začátku, v Praze jsou
tři a na Moravě jeden. Rádi poradíme
s prvními kroky v pólu a rovněž umíme
pomoci s organizací intenzivních tréninků v zahraničních pólo klubech.
Ing. Marek Polan – prezident České
asociace hráčů koňského póla

Jaké koně se pro pólo používají
a jaká je jeho výbava?
Nejvíce se používají koně z Argentiny.
Jsou to kříženci koně Criollo a Anglického plnokrevníka. Koně by měli být rychlí,
ale rovněž obratní. Hodně měníme směr
a rovněž zrychlujeme a zastavujeme.
Používáme koně tzv. do čtverce, ne příliš
dlouhé. Naši koně jsou rovněž menší, ale
není to pravidlem, větší a těžší hráč bude
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TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
JEZDECKÝCH POTŘEB
KAMAŠE
V NÁRODNÍCH
BARVÁCH

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

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

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

www.absolutumhotel.cz

E-bikeři

Výhled.

JAKO V BAVLNCE

Kde se vám stane, že v rámci
pobytu máte zdarma zapůjčení
špičkových elektrokol Trek nebo
Cannondale? Touto horkou
novinkou jsou apartmány Bed
& Bike Prachatice umístěné
v renesančních domech
historického jádra města.
16
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Z

ákladem konceptu je ubytování v apartmánech hotelového typu,
kde vám rozhodně nebude nic chybět, právě naopak. Dvoulůžková
studia, jednopodlažní a mezonetové apartmány jsou plně vybaveny
kuchyňským koutem s elektrospotřebiči, včetně kávovaru, pračky se sušičkou, troubou s mikrovlnkou a ledničkou plnou lokálních surovin k snídani.
Po příjezdu obdržíte seznam okružních tras, ze kterých si vyberete podle
času, délky a náročnosti ty, které se vám nejvíce zalíbí. Pak už jen stačí se
převléknout do cyklistického a v přilehlém Best Bikes shopu si společně se
zkušeným servisním technikem vybrat luxusní celoodpružené elektrokolo.
Technik vám nastaví sedlo, vysvětlí, jak funguje navigační systém Garmin,

Prestige clubs & circles
projede s vámi krátkou zkušební
jízdu a vy pak můžete vyrazit za zážitky. Pro ty, kdo jižní Čechy příliš
neznají, je vhodná trasa Prachatice
– Hluboká nebo Prachatice – Český Krumlov. Na obou místech má
Bed & Bike vlastní cyklošatny, kde si
kola uložíte a elektrokola nabijete.
Sportovní zážitek tak spojíte s kulturním a prohlédnete si krásné české památky. Že můžete být po jízdě
zpocení? Nevadí, šatny mají sprchu
i ručníky. Že si netroufnete na dalších
45 km zpět do Prachatic? Nevadí,
stačí dát včas vědět a Bed & Bike pro
vás i vaše kola dojede mikrobusem.
A koho baví jen příroda, ten si vyjede
z Prachatic lesem na Libín, vystoupá
na místní rozhlednu, aby se pokochal
úžasným výhledem po okolí, a sjede
se lesem vykoupat k rybníku, nebo se
vydá objevovat pratury, bizony a zubry
v nedaleké oboře. Můžete také vyrazit po stopách historie a prohlédnout
si památnou Husovu lípu a kolem
Husinecké přehrady navštívit v Husinci
rodný dům Jana Husa. Anebo si půjčit
držák na kola a odjet třeba na Kvildu
a vypravit se k pramenům Vltavy.
V Prachaticích si vypůjčená elektrokola nebo vlastní přivezená kola
uložíte spolu s cyklistickým příslušenstvím do cyklošatny. Vstup
je na elektronický čip, který máte
k dispozici po celou dobu pobytu.

Pokoj

Pokoj

Pokoj

Pokoj

Koupelna

Pokoj

(SPORT & OUTDOOR)

Neváhejte přijet s celou rodinou.
V Bed & Bike mají elektrokola pro
děti od sedmi let a pro miminka vám
zapůjčí vozík Thule za kolo. Z elektrokol jsou u nás děti nadšené. Společné
zážitky s rodiči v lese nebo na louce
znásobí radost z pobytu v přírodě.
A co budete dělat v apartmánech
po návratu z výletu? Třeba si objednáte posezení ve sklepních prostorách
Bed & Bike Prachatice s vinotékou.
S dětmi do sklepa? Proč ne, je tam pro
ně připravená úžasně vybavená herna
a na dvorku dětský domek se skluzavkou, kde můžete grilovat. Stačí si jen
prostory zamluvit předem na recepci.
V Bed & Bike Prachatice určitě objevíte něco nového! I kdyby to
měla být jen premiéra na luxusním elektrokole po šumavských
lesních a lučních stezkách.

Sklep

Pokoj
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Dakar – Tomáš Kubiena – tým MRG.

Čtyřkolky
FENOMÉN DOBY

18
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Čtyřkolky – akronymy:
Quad, ATV/ All Terrain
Vehicles, UTV / Utility
Task Vehicle, SSV /
Side by-side, ale i osobní
automobily s pohonem 4x4

P

růkopnická čtyřkolka vznikla
v roce 1982 jako QuadRunner
s motorem o obsahu 125 ccm
(ATV) a stala se revolucí v této kategorii.
Designem, ovládáním a v neposlední
řadě dobrým poměrem cena/výkon.
V roce 1984 se k rozvíjejícímu novému trendu připojili i velcí hráči Honda
a Yamaha. Jejich přínos byl v pohonech – Honda kardan (krytý rozvod
jako v autech, dřív byly použity jenom řetězy) a Yamaha (zpátečka).
Výše uvedené názvy předurčují, jak
rozšířená jsou čtyřkolová dvoustopá
vozidla, která vznikla jako pokračovatel
motocyklů do terénu. Výhodou jsou
malé rozměry a váha s lepší průjezdností / průchodností terénem. A hlavně
umožňují přepravu nevelkého nákladu
(přední a zadní nosiče), včetně taženého přívěsu, mají tedy užitkové využití.
Uvažujete-li o využití čtyřkolky k výletům, za zábavou, rekreací či prací,
tento užitkový typ čtyřkolky vám je
schopen vyhovět. Ke své radosti také
zjistíte, že vám poskytne oporu při
pracích, kterou byste od ní nečekali.
Můžete ji ověsit: postřikovači, rotačními smetáky, sekačkami, radlicemi
či frézami na sníh. A co je ještě lepší,
že mohou být i dvoumístné, na prodlouženém podvozku. V případě, že
toto využití quadu plánujete, musíte
již počítat s následujícím vybavením.

Quady mají buď pohon zadních kol
nebo všech čtyř kol. Protože většinou
jezdí v terénu, nemají zadní diferenciál (zpomaluje nám vnitřní kolo v zatáčce – pro zlepšení řízení), ale mají
zpevněnou převodovku pro zlepšení
průchodnosti v terénu. Snižuje to
výrobní náklady a poruchovost. Lepší
průchodnost mají quady s nezávislým
zavěšením všech kol s tuhou zadní
nápravou – jsou lepší pro tahání přívěsů.
Máte-li zájem si obdobný quad pořídit,
zvažte, zda má mít i připojitelný přední
pohon s uzávěrkou předního diferenciá-

Kokpit závodního quadu typ: SSV DAKAR 2019 – Ollie Roučková.

lu. Tato varianta se vám hodí do těžkého
terénu, a hlavně – chcete-li čtyřkolku používat i v zimě – vám umožní
lepší využití sněžných pásů (ušetříte tak
za provoz sněžného skútru – quady
s pásy používá i horská služba). V této
souvislosti je třeba zjistit, zda vámi
vyhlédnutý quad umí brzdit variátorem
z kopce a zda má čtyřkolka elektrický
posilovač řízení. Jednak se nebudete
s řízením silově „prát“, ale hlavně snižuje
nárazy do řídítek při jízdě v terénu.
Přestože prapůvodně je čtyřkolka určena
pro jízdu v terénu, používá se i na silnici.
Její konstrukce je však založena na vysokých zdvizích pérování. Její ovládání
při vysokých rychlostech je obtížné a pro
amatéra značně nebezpečné. Stále více
se však používají pro rekreační ježdění.
Na to se ale požaduje vozidlo pohodlné,
pro zábavu i ve dvou, což se většinou
řeší prodloužením podvozku a vložením
další sedačky v tandemu. Zde neočekáváte sílu a nosnost, ale co nejlepší
průchodnost terénem, a tedy trakci
(účinnost přenosu síly pohonu na projížděný povrch, bez prokluzu kol). To zajistí
pouze stroje s nezávislým zavěšením.
Jde vlastně o sportovní čtyřkolku,
která je uzpůsobena pro skákání,
driftování a lehký terén. Většinou je
vybavena motorem o objemu cca

450 ccm s variátorem pro bezproblémové řazení, pohodu při jízdě a lepší
ovladatelnost. Je nízká, lehká, široká
(včetně širokých pneumatik) a výkonná.
Samostatnou kapitolou jsou čtyřkolky jakoby sportovní, leč vycházející
z užitkových podvozků čtyřkolek, kde
najdete připojitelný přední náhon (proto jsou těžší než ty skutečně sportovní),
ale v terénu mají lepší průchodnost.
Přední náhon samozřejmě vypínáme při
driftování (řízeném přetáčivém smyku).
Nesmíme zapomenout ani na děti.
I ty mají svoje třídy: od 3 let (do cca
max. 20 km/h) a od 6 let (max. 50
km/h). Dnes jsou již obě skupiny
většinou elektrické, i když se najde
i pohon se spalovacím motorem.
S jakými doklady a homologacemi se
při koupi čtyřkolky setkáte? Můžete
zakoupit quad s evropskou (EU) nebo
českou (ČR) homologací. Zakoupený
quad s EU homologací vám způsobí
problémy: návštěvu STK + SPZ/RZ si
musíte „vyběhat“ sami. Česká homologace je bezproblémová – technický
průkaz vám platí čtyři roky + záruky,
servis atd. Stroje tedy máte „na značkách“ a po zkouškách s řízením
na oplocené zahradě chcete i do terénu či na silnici. Stačí vám řidičák skupi-
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ny B? Ano, stačí. Do nenaložené hmotnosti 400 kg stačí i skupina A o výkonu
motoru do 15 kW a do nenaložené
hmotnosti 400 kg. Jediná výjimka jsou
stroje s obsahem 50 ccm, na které je
potřeba řidičský průkaz skupiny AM.
Takže již můžeme vyrazit a porovnat se třeba i s letošními šampiony.

V KATEGORII ČTYŘKOLEK
BYLY VYHLÁŠENY NA VÝSTAVĚ
MOTOSALON 2019:
užitkové – ATV firma CAN-AM model OUTLANDER 1000R X XC
(s výkonem 91 k jde o nejvýkonnější
ATV ze všech, spolehlivý motor Rotax)
a závodní SSV Polaris GENERAL
1000EPS Orange Rust Deluxe
(výkon 100 k)

CAN-AM Outlander 1000 X XC – MOTOSALON 2019 – vítěz užitkových čtyřkolek.

Jak se jezdí na soutěžích se závodním quadem? V minulém roce
jste mohli sledovat Oli Roučkovou
na quadu na Dakaru 2018. Letos
postoupila na čtyřkolku uSSV / Side-by-side a obě soutěže dojela.
Pro zajímavost doplňujeme naše
povídání o čtyřkolkách o kanadskou
terénní osmikolku Argo Avenger 8x8
ST, která vzbudila na letošním Motosalonu velký zájem. Referenci má
zajímavou. Kanadské Argo má padesátiletou tradici a vesmírná divize
této firmy vyvinula pro NASA měsíční
vozidlo. Američtí kosmonauti Apolla 15,
16 a 17 s jeho variantami najeli na měsíci cca 17 km (v čase 11 hodin jízdy).

Polaris SSV General 1000 zimní úprava s pásy.

SSV CAN-AM Maverick závodní úprava
pro DAKAR 2019: (pilot Ollie Roučková
a navigátor: Daniel Zelenka)

Osmikolka Avenger nabízená v ČR je
však co nejjednodušší, aby vyhovovala
podmínkám s minimálním servisem
a vysokou vlhkostí. Vozítko se ovládá řídítky, na kterých najdete rukojeť
plynu a páčku brzdy. Po souši uhání
Avenger rychlostí cca 32 km/h a plave
rychlostí 5 km/h. To vše i s 6 osobami
na palubě nebo 500 kg nákladu. Abyste
se v konstrukci z polyetylenu neutopili, je z většiny vodotěsná a s malými
průsaky si poradí drenážní čerpadlo.
A ještě pohled do blízké budoucnosti
i v oblasti čtyřkolek. Počítáte-li v budoucnu s koupí ještě ne plně autonomního vozu, můžete již v blízké
době vyzkoušet jeho předpokládané
autonomní vlastnosti, z nichž některé má možná již váš současný vůz,
na autonomní čtyřkolce Honda. Její

CAN AM - Maverick – sportovní „civilní“.

autonomní pracovní stroje série 3E-D18
byly představeny na CES 2019 v Las
Vegas. Tento AWV (Autonomous Work
Vehicle) se již nyní testuje v praxi.

Přeji vám i v letošní motorkářské
sezoně bezpečné návraty
do vašich garáží.
Jaroslav Švehla – Mobility Club
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JACHTAŘSKÝ

skif 29er

Náš časopis vám v minulosti přinesl několik článků
o moderním světovém jachtingu profesionálních
posádek. Představili jsme jachtařský tým
MASTERLAN a jeho účast v Extreme Sailing
Series. Jak je to ale s jachtařskou mládeží?
Máme nějaké naděje v tomto krásném sportu?
Dnes představíme moderní jachtařské skify
lodní třídy 29er, které trénuje jeden z našich
nejlepších závodníků a koučů David Křížek.

Náš časopis vám v minulosti přinesl několik článků o moderním světovém jachtingu
profesionálních posádek. Představili jsme jachtařský tým MASTERLAN a jeho účast
v Extereme Sailing Series. Jak je to ale s jachtařskou mládeží? Máme nějaké naděje
v tomto krásném sportu? Dnes představíme moderní jachtařské skify lodní třídy
29er, které trénuje jeden z našich nejlepších závodníků a koučů David Křížek.
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DAVID
Křížek

Kormidelník týmu MASTERLAN
(www.davidkrizek.cz)
www.davidkrizekyachting.cz
www.jachtarskaskola.cz
www.iRegata.cz
Instagram: david.krizek.16
Facebook: David Křížek – Czech Catamaran –
Czech Skiff – iRegata

MASTERLAN
Generální partneři
MASTERLAN, LAND ROVER
Hlavní partneři
DISCOMP, RODOP, VODÁRNA PLZEŇ, STAVMONTA,
MAGIC MARINE, KWS MARINE, NAUTICA

Partneři
M.A.T. group, Plzeňský kraj, Inca Collagen

Můžete nám, Davide, představit
tyto sportovní plachetnice?
Jedná se o flotilu lodí, kterým se podle tvaru trupu
říká jachtařské skify. Na olympijské hry v Sydney
v roce 2000 byl poprvé vybrán jachtařský skif třídy
49er. Třída se velmi rychle rozšířila po celém světě
a generuje skvělé sportovce. Logickou cestou
pak bylo představení menší a lépe zvladatelné
varianty této lodě, kterou se stal právě 29er, lodní
třída pro dospívající mládež od 14 do 19 let. Ti,
kdo nechtějí přecházet do olympijského programu, mohou pochopitelně pokračovat i déle.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZÁJEZDŮ NA
LETOŠNÍ SEZÓNU PRÁVĚ V PRODEJI NOVÝ ZÉLAND SÓLO NEBO
V KOMBINACI S AUSTRÁLIÍ A FIDŽI.
DETAILY NA

WWW.TRUETRAVEL.CZ

NOVOZÉLANDSKÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ V ČESKÝCH
RUKÁCH SPECIALISTA NA NOVÝ ZÉLAND, ANTARKTIDU
A POLYNÉSKÉ OSTROVY EXKLUZIVNĚ pro ČR A SR
Cesta na Nový Zéland s True Travel Ltd je jako nechat se
průvodcovat na Mt Everest Edmundem Hillarym... Hoďte do
koše katalogy se zájezdy běžných cestovek - tady jste přímo
u zdroje. Blíž už být nemůžete!
Nový Zéland je náš domov, pravidelně ho křižujeme a hlavně
- máme ho moc rádi! A tak se nebojíme říct, že vám cestu či
zájezd na Nový Zéland připravíme jako nikdo jiný – se zážitky,
ke kterým se budete ještě dlouho vracet.
Podrobně, profesionálně, s detaily a informacemi, které vám jen
tak nikdo nepodá, aktuálně a přesně. Máme tuto nádhernou zemi
pod kůží a rádi se s vámi o tento výjimečný pocit podělíme.
• špičkoví čeští průvodci (až 15 let na Novém Zélandu)
• sestavení proﬁ cestovního itineráře
• kompletní a profesionální cestovní servis
(letenky, doprava, ubytování, pojištění…)

AUTO, KARAVAN Z PŮJČOVNY?
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR,
CENY PRO KAŽDÉHO,
OSOBNĚ PORADÍME!

• zajištění originálního programu na míru pro skupiny
i jednotlivce
• tematické cestování za tím, co vás zajímá
HELISKIING / FOTO EXPEDICE / GOLF / ZA VÍNEM / SVATBY
CYKLO EXPEDICE / ZA RELAXEM / RYBAŘENÍ / JACHTING
• incentive a corporate travel
• studium angličtiny a Outdoor Managementu na osobně
prověřených školách
Předávání dlouholetých zkušeností
a informací bereme jako poslání.
Ukážeme Vám místa Nového
Zélandu, která často neznají ani sami
Novozélanďané.

ČR: TRUE TRAVEL Nový Zéland s.r.o., Radlická 142, Praha 5 - Radlice, 150 00
NZ: Authentic Experience Ltd trading as True Travel NZ, 11-17 Church Street,
QUEENSTOWN, PO BOX 16, 9350 Glenorchy, Nový Zéland
tel.: +420 230 234 444 m: +420 602 306 443 e: info@truetravel.cz

www.truetravel.cz
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Jaké má loď parametry?
Mládežnická plachetnice 29er byla
navržena australským designérem
Julianem Bethwaitem v roce 1997 jako
přípravná třída pro olympijský skif 49er.
Délka plachetnice je 4,5 m a maximální šířka 1,8 m. Hmotnost trupu
lodě činí 74 kg. 29er má tři plachty:
kosatku o ploše 3 m2, hlavní plachtu
12 m2 a asymetrický spinakr (genakr)
o ploše 16 m2. Na mládežnickou třídu
je loď celkově dost přeplachtěná, a tak
dosahuje i poměrně velké rychlosti.
Jakou skupinu trénujete a je
možné k vám dítě přihlásit?
Jsem trenérem Sportovního centra
mládeže, které je určitým výběrem
a podporuje především talentované
aktivní závodníky. Několikrát do roka
ale dělám i soustředění pro všechny
závodníky této lodní třídy, aby se celá
skupina posouvala jachtařsky kupředu.
Naučit se závodit na 29eru vyžaduje
dobrou průpravu z dětských lodních
tříd, jako jsou zejména jednoposádkový Optimist a dvouposádková RS
Feva. Pokud děti budou jezdit na 29eru,
pak se zcela jistě dostanou alespoň
částečně pod mé trenérské vedení.
Kolik jezdí na regatách posádek?
Závodí se i na domácích vodách?
Na velkých regatách, jako jsou mistrovství světa nebo Evropy, pravidelně
startuje přes 140 posádek. Také v sérii
Eurocup je účast poměrně slušná
a na finálovém závodě na Lago di Garda je vždy přes 100 lodí. U nás je nyní
14 stálých posádek, které se potkávají
i na regatách na domácích vodách.
Kde nejčastěji trénujete? Jaký
je plán závodní sezony?
U nás se trénuje zejména na Lipně,
Nechranicích a Nových Mlýnech, ale
také na Brněnské přehradě, a někdy
dokonce i na Vltavě. Základem jsou
ale soustředění v zahraničí. V zimě je
to většinou Chorvatsko nebo Itálie a v průběhu sezony pak lokality,
kde se konají hlavní regaty. Letos
jsme zahájili přípravu na konci ledna v italském Anziu kousek od Říma.
Do této lokality jsme se pak vrátili
ještě v únoru a v březnu. Od dubna
začínáme závodit na Lago di Garda. Na domácích vodách se 29ery
představí na Lipně, Nechranicích,
Nových Mlýnech, Seči a na Brněnské přehradě. V zahraničí nás pak

čeká Holandsko, Německo, Polsko,
Maďarsko a několikrát Itálie. Máme
štěstí, že je letos všechno poblíž.
V minulých letech bylo mistrovství
světa mládeže v Malajsii, na Novém
Zélandu, v Číně a loni v USA. Letošní Polsko je tedy doslova za humny.
Sezonu zakončíme koncem listopadu
zahraničním soustředěním a pak si
naordinujeme dva měsíce odpočinku,
regenerace a zahájení fyzické přípravy.
Jak je celý projekt financován? Je to
hodně náročné pro rodiče závodníků?
Většina lodí je Českého svazu jachtingu, ale soukromých lodí bude muset
přibývat. Také je třeba, aby závodníci investovali pravidelně do nových
plachet a dalšího vybavení. Pro rodiče je to nákladné, ale Český svaz
jachtingu hodně pomáhá. Nejen
materiálně, ale už jen tím, že zajišťuje trenéra a náklady s tím spojené.

Podařilo se už svěřencům dosáhnout
nějakých mezinárodních úspěchů?
Našim cílem je vychovávat dobré
jachtaře a sportovce, kteří mohou
nastoupit profesionální dráhu. Snažíme
se především, aby měli dobré základy
a milovali svůj sport. To je základ, aby
u jachtingu zůstali a měli možnost se
dále rozvíjet. Trénujeme s celou skupinou, jak se dá, ale i škola je nesmírně
důležitá a je pochopitelně prioritou. Bohužel nemáme možnosti jako naši soupeři, kteří mohou po škole odpoledne
trénovat na moři. I na Nechranice nebo
Nové Mlýny je to pro většinu našich
závodníků v týdnu nereálné cestování.
I tak ale dokázali naši jachtaři překvapit,
a dokonce zvítězit v mezinárodní regatě na Lago di Garda a letos v březnu
v italském Anziu. Naší největší hvězdou je zatím Sára Tkadlecová, která se
společně s Dominikou Vaďurovou snaží
o olympijskou nominaci do Tokia.
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Pražský Country and Polo
Club založila v roce 2015
Solveig Zoske. S pomocí
několika investorů se
podařilo klubu v České
republice zakotvit
a poskytuje hráčům
a členům klubu ideální
zázemí pro pečlivou
přípravu na každý turnaj.
Klub klade velký důraz
na podporu svých členů
ve zlepšování jejich
výkonnosti, a zároveň
hledá nové členy, kteří
sdílejí stejné nadšení
pro tento úžasný sport.
Součástí klubu je také
škola póla s profesionálním
učitelem, který trénuje
žáky různého věku.

K

aždý rok pořádá klub několik
turnajů. Zahajovacím turnajem
sezony se stal Diplomats Polo
Cup. Tato exkluzivní soutěž v koňském pólu se stala největším klubovým
turnajem. Letošní pohár je podporován velvyslanectvím Brazílie v České
republice a koná se 7. až 9. 6. 2019.
Dalším významným turnajem je červencový pohár Goti Cup-Champagne
„around the world“. Pořadatelé Alfredo
Goti a Hernan Agote organizují tento
pohár v různých evropských městech.
Již druhým rokem je jedním z těchto
měst i Praha. Účast hráčů póla z Ameriky a Argentiny je pro klub velkým oceněním a přínosem. Posledním velkým
turnajem je Prague Ladies Cup 2019.
Je to dobročinný turnaj, který se koná
na konci léta od 23. do 25. 8. 2019
na počest předčasně zesnulé vynikající
hráčky póla Sunny Hale. Tato úžasná žena a hráčka získala opakovaně
titul nejlepší ženy-hráčky koňského
póla na světě. Výtěžek turnaje půjde
na podporu žen s rakovinou prsu.
Letos pořádá klub druhý ročník tohoto
prestižního turnaje a zúčastní se ho
celá řada talentovaných mezinárodně uznávaných pólo hráček.
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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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Amfora
Amfora před zápasem v Triesenbergu.

KRALOVALA V KNÍŽECTVÍ…
Petr Salava. foto: Jiří Markvart a AS PRESS

Fotbalová Amfora, která
letos oslaví 45. narozeniny,
navštívila loni sympatické
Lichtenštejnské knížectví.
Početnou výpravu přivítala
malebná horská vesnici
Malbun, ležící ve výšce
1600 m nad mořem,
a zajištěn byl novotou
vonící hotel JUFA.

V

šude kolem ležel na vrcholcích
hor ještě sníh. Určitě ještě dnes
všichni vzpomínají na krásné
pohledy na alpské velikány a půvabná
údolí. Tradiční památeční fotografii Amfora pořídila tentokrát na rozkvetlé louce, ale s horami a sněhem v zádech…

Lichtenštejnské knížectví je jeden
z nejmenších států Evropy, který leží
na svazích Alp a v údolí Rýna. Roz-
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prostírá se na 160 km2, má přibližně
45 tisíc obyvatel a je rozděleno na 11
samosprávných oblastí. Hlavním
městem je Vaduz. Lichtenštejnsko
sousedí s Rakouskem a Švýcarskem,
se kterým je úzce hospodářsky a politicky spojeno, mimo jiné měnovou
a celní unií. Stejně jako Švýcarsko udržuje nízké daně, neutralitu
a bankovní tajemství. Název země
pochází od vládnoucího šlechtického rodu, který své jméno odvozuje
od hradu Lichtenštejna v Dolních
Rakousích. Slavný hrad ve Vaduzu,
obývaný knížecí rodinou, je veřejnosti nepřístupný a chrání ho zdi silné
4 metry. Obýván je trvale od roku
1938. Pánem hradu a panovníkem je
nejbohatší monarcha Evropy, lichtenštejnský kníže Hans Adam II.
Do hlavního města Vaduzu to bylo
z Malbunu jen 12 km, a tak nechyběla ani prohlídka pamětihodností
s průvodci a jízda turistickým vláčkem
právě po Vaduzu. Skutečným a vlast-

ně jediným centrem Vaduzu je pěší
zóna Städtle, která začíná na náměstí
Rathausplatz. Centrum je sice malé,
ale je tu vše. Od špičkových obchodů a prvotřídních restaurací, galerií či
muzeí až po úřady. Vaduz, to je vlastně
bývalá zemědělská vesnice a dnes
bankovní centrum zahrnující 16 bank.
Před samotným fotbalovým zápasem zajela Amfora do Švýcarska, kde
u jezera Walensee zavonělo sýrové
fondue, a Jan Čenský nelenil a na jezero se vydal na paddleboardu…
Mezinárodní charitativní utkání Hvězdy Lichtenštejnska, týmu, který tvořili mistři světa a vítězové Světového
poháru v lyžování, fotbaloví internacionálové, umělci a politici, a Amfora klubu Praha se uskutečnilo pod
vedením Pavlína Jirků a po čestném
výkopu Josefa Dvořáka a Kateřiny
Kristelové v areálu Sportplatz Leitawis
Triesenberg. Amfora po divoké přestřelce zvítězila 11:8 a diváci se při této
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Amfora se zasněženými velikány v zádech.

Stanislav a Matyáš Hložkovi.

Honorární konzul ČR Dr. Thomas
Zwiefelhofer a Petr Salava.

(SPORT & OUTDOOR)

Zámek Neuschwanstein.

Pěší zóna ve Vaduzu.

Amfora ve Vaduzu.

Lidoví hudebníci na party.

Kapitáni a rozhodčí před zápasem.

Charge d’affaires české ambasády v Bernu Pavel Bednář a Petr Salava.
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Zveme
Vás
DO KRÁSNÉHO
PROSTŘEDÍ
VZDÁLENÉHO
JEN 15 KM
OD PRAHY
www.zamekberchtold.cz

Hotel zámek
Berchtold nabízí

Dětský ráj a Sport centrum tvoří
spolu s okolní přírodou unikátní
místo pro uspořádání Vaší firemní
akce a trávení volného času.
Zámek a hotel s ubytováním
a reprezentativními
společenskými prostorami
je po celkové rekonstrukci.
Široké možnosti areálu uspokojí
firmy i rodiny. Malebná krajina,
čistý vzduch a příjemné prostředí
areálu láká celoročně desetitisíce
návštěvníků, zejména rodiny
s dětmi, firmy, školy a školky,
seniory, sportovce i filmaře…
V areálu zámku se nachází zámecký
park, který je doplněn Dětským
rájem a naučnou stezkou „Kunickou
přírodou“. Objevíte zde pohádkovou
zemi plnou skřítků, strašidýlek a víl
od známé strašidloložky Vítězslavy
Klimtové, peklo s čerty v podzemí,
perníkovou chaloupku s ježibabou,
kocoura Mikeše, mini zoo,
vzduchovou trampolínu, půjčovnu
koloběžek, dětské hřiště a muzeum.
Součástí zámeckého parku je
stálá výstava miniatur českých
hradů, zámků a dalších historicky
zajímavých objektů z celé ČR.
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netypické fotbalové podívané dobře
bavili. Utkání se hrálo ve velmi přátelské
atmosféře a k vidění byla řada technických kousků a fint a mezi téměř třemi
stovkami diváků byl i chargé d’affaires
české ambasády v Bernu Pavel Bednář.
Branky Amfory vstřelili: Tomáš Panenka 5, Oleg Sokolov 4, Michal Jiráň
a Jan Berger ml. po jedné brance.
Výpravu Amfory po utkání přijal, jako
vůbec první oficiální návštěvu na novém českém konzulátu ve Vaduzu,
honorární konzul ČR Dr. Thomas
Zwiefelhofer a následně i ministr sportu Lichtenštejnska Dr. Daniel
Risch. Oba jmenovaní obdrželi prestižní Diamantový míč, stejně jako ti,
kteří zaslouží velké díky za pomoc
s přípravou zájezdu: Mirianda Frick
a Philipp Patsch z fotbalové federace
Lichtenštejnska. Společná večeře obou
týmů proběhla v knížecím vinařství
Hofkellerei Vaduz. Zde nechyběla ani typická alpská lidová hudba.
Cestou zpět do České republiky se
Amfora zastavila na německém ostrově Mainau, ležícím uprostřed Bodamského jezera. Ostrov byl jednou velkou
barevnou fantazií. Mistři zahradníci
tady vytvořili neuvěřitelné květinové
objekty a člověku až přecházel zrak.
Po jezeře se Amfora i projela velkou
lodí. Po přistání v Kostnici se Amfora poklonila památce Mistra Jana
Husa a položila u jeho památníku,
kamenného kalichu, symbolických
11 růží. Na závěr celého putování pak přišel další zážitek – Zámek
Neuschwanstein. Zámek, který milují
především Japonci, ten nejnavštěvovanější zámek světa. Že zámek
připomíná ten z pohádky o Sněhurce
a sedmi trpaslících? Ano, právě tady
se inspiroval slavný Walt Disney…

Amfora u památníku Mistra Jana Husa v Kostnici.

Výprava u jezera Walensee.

V těchto místech byl souzen Mistr Jan Hus.

Během tohoto zájezdu Amfora
najela celkem 1500 km a luxusní
autobus spol. Umbrella – FlixBUS
Pavla Steinera překonal celkem
12x různé státní hranice…
Sestava Amfory: P. Steiner, S. Hložek,
M. Hložek, P. Salava, T. Řepka,
K. Dobiaš, J. Čenský, P. Větrovec,
J. Berger, J. Berger ml., O. Sokolov,
R. Šírl, M. Šírl, Z. Merunka, A. Panenka,
T. Panenka, J. Fiala, M. Jiráň,
V.  Trčka, J. Lébr, V. Patejdl.
www.amfora.cz

Amfora s úctou a obdivem…
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HC OLYMP OPĚT

pomáhal potřebným
GOLF PRO KAPKU NADĚJE
HONZÍKŮV BOJ S LEUKÉMIÍ
Milí přátelé, srdečně vás
zdravím jménem HC
OLYMP PRAHA v další
naší hokejové sezoně.

R

áda se s vámi dělím o nové akce
a zážitky a také o to, co jsme
díky našim charitativním akcím
přinesli my těm potřebným. A právě
proto jsem vybrala do tohoto vydání následující dvě sportovní akce.
Kdo nás sleduje, ví, že nejsme jen
hokejový klub, který se účastní exhibic a přátelských utkání na ledě,
ale že také jezdíme na různé další
sportovní turnaje (např. ve fotbale, florbale, tenise, golfu atd.).
První akcí, o kterou bych se s vámi
ráda podělila, není hokejová exhibice,
ale s hokejem měla přece jen hodně společného. Náš tým HC OLYMP
PRAHA uspořádal společně s KARLŠTEJN GOLF RESORT dne 21. srpna
2018 skutečně velkolepou akci. Golfový
turnaj nesl název GOLF S NADĚJÍ
a finanční výtěžek z celé akce a dražby
exkluzivních předmětů v celkové výši
520 000 Kč byl věnován právě Nadačnímu fondu Kapka naděje. A zároveň
jsme zde vzdali hold i Jaromíru Jágrovi.
Přemýšleli jsme, jak uctít nejen datum 21. 8., ale i Jaromíra Jágra,
který na dresu nosí číslo 68, a celé
to nějak propojit. Připomeňme si, že
Jágr se s číslem 68 na ledě objevil
v roce 1990. Jako malý oblékal dres
číslo 4, na Kladně si pak vzal číslo
15 a při prvním startu na MS oblékl
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číslo 22. Po listopadové revoluci
měl na helmě nalepené číslo 68.
Zeptali jsme se Jaromíra Jágra
na jeho důvody volby čísla 68:
„68 je spojená spíše s pražským jarem,
když ruská vojska vtrhla do Československa a okupovala ho. Volba tohoto
čísla na mém dresu byla vyjádřením
odporu proti komunistům. Navíc
politicky stíháni byli oba dědové, které
pak zavřeli, a v tomto roce mi zemřel
i můj dědeček,“ řekl Jaromír Jágr.
K jeho poctě dal Martin Dejdar celou hlavní budovu vyzdobit dresy,
a dokonce jeho podobiznu i s tanky
nechal zvěčnit na velkoformátový
obraz. „Byl jsem moc mile překvapen, že pro mě Martin Dejdar a jeho
tým z HC Olymp připravili tak hezké
překvapení. Opravdu jsem to nečekal a děkuji jim za to. Moc mě to
všechno tady dojalo. Vážím si toho,“
dodal na závěr Jaromír Jágr, kterému
byla na golfovém turnaji připravena
pocta za to, jak celý život excelentně reprezentuje Českou republiku.
Do dražby, která se konala v rámci akce GOLF S NADĚJÍ, sám Jágr
věnoval vlastní hokejku i dres.
Ten se dokonce vydražil za nejvyšší částku, a to 50 000 Kč.
Na Golfovém hřišti na Karlštejně se
pak sice Jaromír Jágr s golfovou holí
neproháněl, protože spěchal na zápas
do Kladna, přesto se to na zeleném
trávníku hemžilo nejednou slavnou
hokejovou či fotbalovou tváří, jako
je Jiří Hrdina, Dominik Hašek, David Pastrňák, Jaroslav Špaček, Mar-

tin Straka, Milan Tichý, Jakub Vrána,
zpěvák Sagvan Tofi a mnoho dalších.
Golfový turnaj, který začínal jako
Kanon start, nakonec vyhrál ve velké
konkurenci Horst Siegl, Petr Kouba, Vladimír Šmicer a Milan Velek.
Dalšími hvězdami, které se do charitativní akce zapojily a tím i přispěly
na Kapku naděje, byli hudebník Ondřej
Soukup, zpěvačka Lucia Šoralová,
bavič Milan Knor, herec David Suchařípa, herec Pavel Nečas, producent
Kryštof Mucha a mnoho dalších.
Druhou akcí, o kterou se chci s vámi
podělit, byla již naše standardní
hokejová charitativní show, kterou
jsme tentokrát odehráli 19. 1. 2019
proti Akademii KV ARÉNY v Karlových Varech. Proč jsem vybrala
zrovna tuto akci, když je to vlastně
jedna z těch našich standardních?
Protože se nám nikdy nestalo, aby
v hokejové aréně zavládlo tak hrobové ticho, jako když naše moderátorka četla do mikrofonu příběh
osmiletého Honzíka Jakeše, kvůli
kterému se celá tato akce konala:
Zhruba před rokem se objevil na Facebooku článek o hokejovém klubu HC
ORLI ZNOJMO, kteří se na turnaji v Novém Jičíně dne 20. 8. 2017 dozvěděli
od fotografa Bohumila Vincoura, který
hodně jezdí fotit na hokejové turnaje,
že na druhé straně republiky onemocněl zákeřnou leukémií stejně starý kluk,
mladý hokejista Honzík Jakeš. Kluky
to hodně zarazilo a po chvíli udělali
naprosto spontánně něco, co vhání
slzy do očí. Všichni tak, jak tam seděli
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v kabině, sáhli do kapes a z peněz, které
dostali od rodičů, aby si koupili svačinu,
sladkost či něco k pití, vybrali dohromady 605 Kč a předali je panu fotografovi
s tím, jestli je možné tyto peníze poslat
tomu nemocnému Honzíkovi a že ho
moc zdraví a drží mu palce k uzdravení.

Fotografa
tento dětský čin
tak nadchl, že
o tom napsal
článek právě
na Facebook.
Strhla se velká facebooková lavina
a spousta týmů přispěla také… Vybralo se přibližně 30 tisíc korun.

Honzík Jakeš – projížďka po ledě.

Na základě tohoto článku se také
domluvili hráči Akademie KV ARÉNY, že uspořádají přátelské utkání a pokusí se Honzíkovi na jeho
léčbu vybrat další peníze.
Zapojili do toho vedení KV Arény,
která poskytla pronájem ledové plochy
pro utkání zdarma, a ušetřené peníze byly opět použity pro Honzíka.
Hráči extraligy HC ENERGIE také
přispěli finanční částkou a podepsaným dresem pro Honzíka.
Do kabiny a u vchodu haly byla umístěna
kasička, do které mohli přispívat hráči
nebo návštěvníci haly jakoukoliv částkou.
Veškeré vybrané peníze putovaly
přímo na účet maminky Honzíka.

Dominik Hašek a jeho vydražený obraz.

Zprávy a povzbudivé vzkazy od lidí
a týmů, které pomáhaly Honzíkovi
a jeho mamince překonat tuto nemoc, byly kromě finanční pomoci velmi významným faktorem.

Honzík nemoc
zvládl a dnes
je z něj opět
zdravý kluk.
Když se tento příběh četl, v hale bylo
tlumené světlo a hrála tichá hudba.
Takové ticho v hokejové hale jsme
nikdy nezažili. Všichni si moc dobře

Předání dresu HC OLYMP PRAHA Honzíkovi Jakešovi.
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Jaromíru Jágrovi se obraz moc líbil.

Kaskadérská show Pavla Vika.

Zleva Milan Velek, Vendula Svobodová, Martin Dejdar.

Partneři
HC Olymp

(SPORT & OUTDOOR)

uvědomovali, že to jsou silné příběhy
a to, co udělali ti malí kluci, je považováno za skutečné hrdinství. A dík patří
jejich rodičům za výchovu, trenérům
i vedení města za to, že jim připravují
podmínky k jejich krásnému dětství.
Starosta města Znojma navíc vypravil pro tyto kluky autobus, aby
se mohli všichni přijet na Honzíka
podívat a osobně ho pozdravit.
Když vcházeli jeden za druhým na led
za doprovodu velmi hlasitého potlesku,
stadion byl nabitý velkými emocemi.
Honzík Jakeš, který slavil druhý den
narozeniny, dostal na ledě navíc spoustu
dárků, HC OLYMP mu věnoval dres
a nechal mu vyrobit týmovou teplákovou soupravu s jeho šťastným číslem 22.

Zleva Horst Siegl, Milan Velek, Vladimír
Šmicer, Petr Kouba.

Od pana fotografa dostali kluci ze Znojma i hráči Akademie KV
Arény cenu FAIR PLAY.
Není podstatné, jak zápas nakonec dopadl, protože největším
hráčem a vítězem byl pro všechny stejně HONZÍK JAKEŠ.
A to jsou přesně ty chvíle, které jsou pro nás největší odměnou, chvíle, kdy víme, že to, co
děláme, má opravdu smysl.
Přeji vám za celý náš hokejový
tým hodně zdraví, klidu a pohody a těším se na vás u příštího vydání časopisu PRESTIGE.
Eva Tuháčková - manager klubu
www.hcolymp.com
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Mercedes-Benz 500 Kompressor Kabriolet F z roku 1934 byl jednou z největších
hvězd Grand Veteran 2018. Také letos uvidí návštěvníci obdobné lahůdky.
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G

RAN
VETERAN

ZAHÁJENÍ SEZONY 2019
Na akci Grand Veteran
v sobotu 27. 4. 2019 od 10 hodin
se mohou návštěvníci těšit na:
•
•
•
•
•
•

Klubová defilé
Jízdy pravidelnosti
Předváděcí jízdy sportovních a závodních vozů
Slavné a zajímavé osobnosti historie i současnosti
Rozhovory a autogramiády se zajímavými osobnostmi
Defilé historických traktorů, sanitek, policejních
vozů, motorek a historických kol

•

Dětské programy:
• Tvůrčí dílny
• Veteránská řemesla
• Buggy pro děti
• Dětské dopravní hřiště
• Program ekonomické gramotnosti pro děti
• Soutěže v golfu pro děti – Golf Hostivař
• Vyhodnocení dětských výtvorů na pódiu

•

Komponovaný program 100 let československé
koruny a 30 let od sametové revoluce
Zahájení veteránské sezony – Požehnání vozidlům
na novou sezonu knězem ČOV Oldřichem Chocholáčem
Stánky, občerstvení
Od 18.00 letní kino, film „Florenc 13.30“

•
•
•

Akcí bude provázet
známý moderátor Petr
Vichnar s Denisou
Jeřábkovou
Na závěr programu si budou moci návštěvníci v letním kině
připomenout legendární český komediální film „Florenc
13.30“ z roku 1957 s Josefem Bekem v hlavní roli. Snímek
vypráví příběh skupiny lidí, kteří cestují luxusním autobusem
Škoda 706 RTO z Prahy-Florence do Karlových Varů.
Obdobným a ještě starším unikátním autobusem RO 706
se dokonce budou moci svézt návštěvníci Grand Veteran.
Historické jízdenky budou ke koupi přímo v místě akce.
Přijměte naše pozvání na krásnou akci s bohatým
doprovodným programem, kde bude k vidění až 200
historických vozidel. Grand Veteran je skvělý tip na strávení
rodinného sobotního dne plného zábavy. Více informací
najdete na www.GrandVeteran.cz. Těšíme se na vás.
(Změna programu vyhrazena)
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Grand Veteran 2019 navazuje na úspěšný start
z roku 2018, který byl ve znamení připomínky období pražského jara až do odchodu sovětských
vojsk a 100 let vzniku Československa s využitím historické vojenské techniky a mobility.
Letošní ročník Grand Veteran se bude konat v sobotu 27. 4. 2019 v krásném prostředí areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích v Praze 8. Grand
Veteran představí téměř celou pozemní historickou
mobilitu. K vidění budou nejen historické automobily a motocykly, ale také historická kola, autobusy,
traktory, a dokonce i sportovní a závodní auta.
Na své si přijdou doslova celé generace. Připraveny
jsou tvůrčí dílničky, kde si děti budou moci vyrobit
vlastní autíčko a vyzkoušet své dovednosti a znalosti. Mohou zde získat také svůj dětský řidičský
průkaz a za místní dětské penízky si zaplatí například jízdu v historickém autobuse z muzea MHD
ve Střešovicích, jízdu v buggy, suvenýry a další.
Pro ženy je připravena prezentace kosmetické firmy nebo nabídka přírodních doplňků stravy a rostlinných léčivých přípravků.
V rámci celodenní akce bude sehráno komponované
představení znázorňující důležité scény spojené s listopadovou sametovou revolucí roku 1989 s aktivním
zapojením historické mobility. Historická vozidla budou
přítomna také při oslavě 100 let od vzniku československé koruny. Velkolepé hrané scény budou dokresleny
děním na jevišti, herci, dobovými videi a hudbou.
Cílem je zaujmout především mladou generaci, která
osobně nezažila listopadovou revoluci, a připomenout důležitost vlastních dějin. Tímto netradičním
a poutavým zážitkem bude naživo ukázána nedávná historie Československa a zrod demokracie.
Zažijete atmosféru klubového veteránského života
s jejich exponáty. K vidění budou také vozidla z Národního technického muzea, Veteran muzea Zlín
Aloise Samohýla, Policejní historické společnosti,
Retroautomuzea Strnadice, sdružení historických
sanitek, historické motocykly Hradní stráže, Veteran Areny Olomouc a další. Jedním z vrcholů akce
Grand Veteran budou ukázkové rychlostní průjezdy sportovních a závodních historických vozidel.
Potenciál související s historickými vozidly je využit
také jako možnost pro zvýšení rukodělných dovedností mladé generace. Zároveň se renovace a péče
o historická vozidla využívá pro inspiraci a zaujetí mladé generace k rukodělným činnostem. Děti
a mládež mají možnost vyzkoušet si základní dílenské
dovednosti a speciální řemesla, používaná při renovaci aut. Do dětského programu se zábavnou a interaktivní formou zapojila také Česká národní banka
u příležitosti oslav 100 let od vzniku československé
koruny s programem ekonomické gramotnosti.

Závodní a sportovní auta, hraná představení s auty, programy pro děti
a další zajímavosti, to bude letošní Grand Veteran.

Letošní ročník Grand Veteran je ve znamení výrobků největší české
automobilky, značky Škoda. K vidění budou nejen krásné historické
vozy této značky, ale díky spolupráci s největším obchodním domem
automobilů AUTO JAROV a společností ŠKODA AUTO uvidí diváci
i nové modely, které si budou moci sami vyzkoušet na převáděcích jízdách. Nejnovější výrobek – Škoda SCALA – zažije při Grand
Veteran jednu z velkých premiér. V tombole vstupenek bude možné
vyhrát dokonce i víkendové zapůjčení nových vozů z AUTO JAROV.
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Panství Bechyně

RESORT V SRDCI JIŽNÍCH ČECH
poskytnout zázemí pro vaši akci, ale
také zajistit kompletní servis. Naše
vnitřní a exteriérové prostory se pohybují od malých kapacit až po největší
sál v jižních Čechách s kapacitou až
1000 míst. Realizujeme svatby v úzkém
rodinném kruhu, ale zároveň i svatby
s velkým počtem hostů. Pro firemní
klientelu menší porady, zasedání, teambuildingy i oslavy výročí či úspěchů.
Nejstarší golfové hřiště v jižních Čechách se staletými duby.

Panství se nachází
v lázeňském městečku
Bechyně, 120 km jižně
od Prahy. Disponujeme
pěti ubytovacími lokacemi
s celkovou kapacitou
120 lůžek, s restaurací,
rozmanitým výběrem
míst a sálů k pronájmu.

N

ejvětším turistickým lákadlem je náš renesanční zámek
Bechyně s anglickým parkem
a největším koncertním sálem v jižních
Čechách s kapacitou až 1000 míst.
Provozujeme myslivost ve vlastních
honitbách o rozloze 3500 hektarů
s oplocenou bechyňskou Obůrkou, jež
je uznána pro chov muflonů a dančí zvěře. Pro lovecké hosty nabízíme
kompletní rozsah služeb – doprovod
při lovu, ošetření a úpravu trofeje.

GOLF RESORT BECHYNĚ
Součástí Panství je golfový resort
s nejstarším devítijamkovým golfovým
hřištěm v jižních Čechách. Nachází se
pouhých sedm kilometrů od Bechyně
v Černické oboře a z hlediska zasazení
do krajiny patří ke skvostům. Zvláště při
západu slunce má celý areál nepopsatelnou atmosféru. Přispívá k tomu
i zemanská tvrz, v níž najdete penzion
s recepcí, golfovou klubovnu a re-
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stauraci, a poblíž drivingu také barokní
zámeček, který exkluzivně využíváme
pro svatby, firemní akce a ubytování.
Jamky golfového hřiště na ústřední louce jsou přehledné a rovné, jen
je potřeba dát pozor na mohutné
listnaté stromy s rozložitými korunami a vzít v úvahu celkovou délku
ran. Je zde i několik nepříjemných
struh (příčných a podélných vodních
překážek), kam může míček po doběhu zapadnout. Naopak lesní jamky
se stáčejí a kvůli okolnímu porostu je
potřeba míč umístit co nejpřesněji.
Hřiště jako celek není jednoduché, ale
začátečník si především na ústřední
louce skvěle zahraje. Bankrů okolo
nevelkých grýnů není mnoho, fervejové bankry najdete na jamce 7.

UBYTOVÁNÍ
U nás si vybere každý. Hotel Panská
s příjemnou atmosférou a osobním
přístupem disponuje kapacitou 27
pokojů, wellness s masážemi a regeneračními koupelemi a restaurací Panská
s kapacitou až 70 míst. Jeho poloha je
dobrým výchozím bodem pro korporátní klientelu, individuální cestovatele
i pro autobusové zájezdy, přející si
prozkoumat Bechyni a okolí včetně
několika památek UNESCO ve vzdálenosti do 40 kilometrů. Penzion Černická obora naopak nabízí klid uprostřed
lesů, v srdci golfového hřiště. Nejen
hráčům nabízíme ubytování ve 13
útulných pokojích v penzionu s vlastní
restaurací, terasou a uzavřeným dvorem. Nedaleko penzionu je také Černická hájenka pro 9 osob, vhodná pro
milovníky chalupářského prostředí.

Ať už tu
zahrajete jakýkoli
výsledek, výjimečné
prostředí by mělo
vždy zajistit
příjemný zážitek.
FIREMNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
A SVATBY V RESORTU
Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti
event managementu, kdy vám s cateringem a našimi nebo subdodavatelskými službami připravíme jedinečnou
akci na klíč. Jsme schopni vám nejen

Svatební sál ve kterém si 41letý Petr Vok
z Rožmberka vzal 14. 2. 1580 14letou
Kateřinu z Ludanic.
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Renesanční zámek Bechyně.

Sestry Nicole a Silvia Šťávovi,
které Panství Bechyně vedou.

Takto vypadá pokoj, ve kterém se můžete ubytovat v černickém zámečku, přímo u golfového hřiště.

Pohled na fareway č. 2.

. Green jamky číslo 9.
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VÍTEJTE

v Lázních
Bechyně

výstavba nového lázeňského domu
pojmenovaného Olga – třípodlažního domu nacházejícího se na zelené
louce s ideálním umístěním v těsné blízkosti stravovacího a restauračního lázeňského domu Jana.
První hosté byli přivítáni v květnu 2003.
Historicky vzato je lázeňský hotelový
dům Olga o 100 let mladší než hrázděné domy Šárka a Libuše. V přízemí se
nachází vstupní hala, recepce, přijímací kancelář, denní bar i odpočinkový
areál. Dále zde najdete hlavní léčebný
provoz, který je rozdělen do tří křídel.
Lázeňský dům Olga je brán jako
centrální léčebný, ubytovací a odpočinkový objekt v jednom. Je v něm
k dispozici 164 dvoulůžkových pokojů a 3 apartmány. V každém podlaží najdete prostory s proskleným
výhledem určené pro odpočinek
a relaxaci. K dispozici jsou 4 výtahy.
Součástí lázeňského komplexu je i velký bazén a vířivka. Lázně jsou celkově
schopny ubytovat až 472 hostů.

LÉČEBNÉ ÚČINKY RAŠELINY
S trochou nadsázky lze říci, že cesta
rašeliny do bechyňských lázní vede až
z pozdních čtvrtohor. Ne každá rašelina
je však vhodná k léčebným účelům.
Musí mít potřebné fyzikální vlastnosti
(schopnost zadržet a přenášet teplo)
a pochopitelně i určité chemické složení (přítomnost humínové kyseliny, pryskyřic, aromatických látek…). Ta zdejší
je tak kvalitní, že odborným rozborem
zjistíte například i pylová zrnka rostlin
rostoucích zde v dávné minulosti.

Lázně Bechyně jsou jedny z nejstarších lázní
v Čechách, které byly dříve a jsou i dnes známé pro
svůj vysoký léčebný standard a pro klientský přístup.

L

éčíme artritidy a artrózy, Bechtěrevovu chorobu, metabolická
onemocnění s postižením kloubů,
předoperační a pooperační stavy (TEP),
nemoci nervového ústrojí a mnoho
dalších. Navštívit naše lázně můžete ale
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také pro bohaté kulturní vyžití, krásnou přírodu nebo lázeňský wellness.
Od roku 1992 jsou Lázně BECHYNĚ
s.r.o. nestátním zdravotnickým zařízením. V září 2001 byla zahájena

Bechyňská
rašelina patří
mezi nejlepší
v České republice
i ve střední
Evropě!
Borkovická blata vznikla v proláklině
mezi dnešními městy Soběslav, Veselí
nad Lužnicí a směrem k Bechyni. Kdysi
tady na nepropustném kyselém geologickém podloží bylo obrovské jezero.
Souvislá vodní hladina pokrývající zemi
miliony let, hromadění odumřelých
rostlin (rašeliníku, rákosin, ostřic…)
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tak daly vzniknout obrovským zásobám rašeliny u obcí Komárov, Klečaty,
Zálší a Mažice o výměře cca 860 ha,
s hloubkou až 8 m a stářím 8–10 000
let. Proces vývoje pokračuje dodnes.
Rašelina pro lázeňské účely se na Komárovském blatě, kde je balneologicky
nejcennější ložisko rašeliny s kyselostí
4,5–5,5 pH, těží asi od roku 1905 dodnes (tehdy pro první balneo v LD Šárka). Její zásoby na vytyčené vlastní lokalitě jsou dostatečné ještě na mnoho let.

OKOLÍ A KULTURA
Krása jižních Čech spočívá nejen v její
přírodě, ale také v kulturních památkách, kterých je v okolí našich lázní
velmi mnoho. Své chvíle odpočinku si tak můžete zpestřit o návštěvu
okolních památek nebo sportovními
aktivitami. V tomto seznamu naleznete ty podle nás nejzajímavější, které
rozhodně doporučujeme navštívit:

CO NAVŠTÍVIT V OKOLÍ LÁZNÍ
Městské muzeum
Městské muzeum v Bechyni nabízí
návštěvníkům stálé expozice a tematické výstavy, přednášky a vernisáže.
Zámek Bechyně
Zámek Bechyně stojí na ostrožně
nedaleko soutoku Lužnice a Smutné ve městě Bechyni a od roku 1958
je chráněn jako kulturní památka.
Františkánský klášter
Františkánský klášter (Minoritský klášter)
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
je komplex pozdně gotických budov.
Zasportovat si
během lázeňského pobytu je možné
také na místním bowlingu, situovaném
na začátku města Bechyně od Milevska.
Vyhlídková trasa
okolo města Bechyně vede přes
most Duha a dále po levém břehu řeky Lužnice až do Zářečí.
Krásná vyhlídková trasa
podél pravého břehu řeky Lužnice
vede dále okolo nedaleké obory.
Přírodní rezervace Borkovická blata
je chráněné území vyhlášené
z důvodu ochrany zachovalého
fragmentu ekosystému.
www.laznevbechyni.cz

Kdo je Miloslav Kožnar?

Není zcela jednoduché charakterizovat osobu ředitele společnosti Lázně Bechyně
s r.o. Ing. Miloslava Kožnara.
Sám o sobě tvrdí, že je svobodomyslný vizionář, velice efektivně se snaží své vize
aplikovat během realizace znovuvzkříšení lázní v Bechyni, a i když to není jeho původní
profese, je to na těchto lázních skutečně vidět.
Narodil se v roce 1954, takže už by mohl užívat zaslouženého odpočinku a trávit
volný čas na rybách nebo se věnovat umění, které ho celý život provází. Většinu svého
profesního života strávil v zahraničním obchodě a významně se podílel na budování
velkých investičních celků. Vždy tvrdil, že rád tvoří velké věci, na které se potom
s oblibou dívá a sleduje, jak slouží lidem.
Během života strávil několik let v Číně a tento pracovní pobyt v něm zanechal
hlubokou stopu. Východní filozofie a myšlení v běhu a hlavně rychlosti dnešních
dnů v Evropě je tím, co bychom potřebovali nejvíce aplikovat a zamyslet se nad
duševními hodnotami člověka, zastavit se nad morálkou, způsobem života, vzděláním
a v neposlední řadě i nad svým majetkem nejcennějším, což je fyzické a duševní zdraví.
V letargické, krásné, objímající a úchvatné Bechyni se objevil zcela nahodile při hledání
správného místa na strávení posledních let života. Původní plán byl užívat lázně jako
klient, hřát staré kosti v blahodárné rašelině a léčit si neduhy mládí a divokého života.
Osud se usmál a z klienta je ředitel, který se dnes o zákazníky stará s péčí řádného
hospodáře, jak by řekl klasik.
Rok 2018 byl nejlepším rokem v lázních, přijelo nejvíce klientů v historii, kterým byla
poskytnuta nejvyšší péče, a v běhu se připravuje nastartování procesu revitalizace
dalších lázeňských domů.
Když jsme se s panem ředitelem bavili, snažili jsme se zjistit něco z jeho pestrého
života, ale moc daleko jsme se nedostali. Nechtěl se nechat zpovídat a uvádět
informace ze soukromí, které se snaží chránit, neřekl nám, kolik měl manželek a kolik
má dětí. Mluvil o současnosti, lázních, romanticky se rozplýval, když mluvil o Bechyni
i Praze, ve které prožil většinu svého profesního života, a bylo znát, že je ještě mnoho
věcí, které by chtěl lidem říci. Třeba i vy se s ním potkáte při eventuální návštěvě lázní
v krásné Bechyni a uděláte si názor sami.
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asociace

ČESKÁ GOLFOVÁ
HENDIKEPOVANÝCH
CZDGA je spolek, který v prosinci letošního roku oslaví
již deset let svého působení na poli paragolfu nejen v České
republice. Už od svého založení si stanovil za cíl umožnit
co největšímu počtu dětí, mládeže a dospělých s tělesným
a zdravotním postižením přístup ke sportovní aktivitě – golfu.

D

íky množství různorodých akcí
probíhajících plošně na celém území ČR pod hlavičkou
projektu Golf bez bariér se s tímto
krásným sportem, který jako jeden
z mála nabízí možnost společné hry
zdravých i hendikepovaných, seznamuje každoročně řady nových zájemců.
Počty paragolfistů neustále narůstají
a najdete mezi nimi hráče s nejrůznějšími druhy postižení zahrnujícími
amputace končetin, vrozené či poúrazové parézy, vozíčkáře, smyslová
postižení či neurologická onemocnění.
Hráči s nejtěžší poruchou pohybového aparátu využívají speciální golfový
vertikalizační vozík Paragolfer, který
umožňuje hru ze vzpřímené pozice.

CZDGA
rozvíjí své
aktivity na všech
výkonnostních
úrovních.
Od úplných začátečníků, kteří se
s golfem seznamují v rámci golfových
akademií, probíhajících ve spolupráci se
speciálními školami pro děti a mládež
s tělesným a zdravotním postižením,
přes hráče rekreační, budování tréninkových center, organizaci turnajů
na domácí půdě v rámci Českého
poháru CZDGA Golf Tour až k zajištění
podmínek pro špičkové paragolfisty, kteří na zahraničních výjezdech
reprezentují Českou republiku.
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CZECH DISABLED
GOLF MASTERS 2018
Hole in one, kolo dvě rány pod par
hřiště, 5 birdie v řadě… a ještě mnohem více nabídl turnaj světového
poháru v paragolfu Czech Disabled
Golf Masters 2018. Vzhledem k tomu,
že se CZDGA velmi brzy po svém
založení zapojila i do mezinárodního dění a organizace turnajů nejvyšší
úrovně, loňský ročník Czech Disabled
Golf Masters byl v pořadí již osmým.
Tento turnaj paragolfistů se odehrál
v České republice jako jeden z nejprestižnějších mezinárodních turnajů
Světového poháru Disabled Golf Tour
2018. Do Golfového resortu Mstětice,
který je dlouhodobě zapojen do projektu Golf bez bariér jako Tréninkové
centrum paragolfistů, Partnerské hřiště
paragolfistů a zároveň jako Hřiště
reprezentace ČR, se ve dnech 29. 6. až
1. 7. 2018 sjeli hráči z 13 zemí (Anglie,
Belgie, České republiky, Dánska, Finska,
Francie, Irska, Izraele, Nizozemí, Rakouska, Španělska, Švédska a Turecka)
bojovat o poháry i cenné body do světového žebříčku. Za Českou republiku
byli nominováni: Pavel Bambousek
(Loreta GC Pyšely), Vlastimil Hebelka (GC Austerlitz), František Hes (GC
Mnich), Jiří Janda (GC Semily), Stanislav
Jirásek (GC Grosshof), Zbyněk Kotek
(GK Hluboká nad Vltavou), Jakub Kovařík (GK Čechie), Miroslav Lidinský (GK
Hluboká nad Vltavou), Václav Mráz (GC
Český Krumlov), Tomáš Prouza (GC
Grosshof), Lukáš Šnobl (GC Grosshof),
Vladimír Stárek (GC Hodkovičky), Aleš

Süsser (GK Darovanský Dvůr) a Zbyněk Vavrečka (Zámecký GC Kravaře).
Turnaj byl pořádán pod záštitou Evropské golfové asociace hendikepovaných
(EDGA), České golfové federace (ČGF)
a Českého paralympijského výboru
(ČPV) a respektován zastřešujícími
světovými autoritami International
Golf Federation (IGF), European
Golf Association (EGA) a International Paralympic Committee (IPC).
V pátek 29. 6. 2018 se odehrálo cvičné kolo zároveň s Pro-Am turnajem,
ve kterém ve společných flightech
nastoupili domácí i zahraniční paragolfisté, čestní hosté a zástupci
partnerů CZDGA. Výsledky mnohých
už v přípravném kole dávaly tušit, že
v soutěžních kolech uvidí Mstětice
golf nejvyšší kvality. V elitní kategorii
na rány k největším favoritům patřili
Jiří Janda (PRO), Ir Brendan Lawlor
(HCP 1,8) a obhájce loňského vítězství Švéd Joakim Björkman (HCP 3,5).
Tito tři papírově nejlepší hráči turnaje
nastoupili do sobotního prvního kola
ve společném flightu, bez zaváhání
potvrdili předpoklady a v průběžném pořadí obsadili první tři pozice.
Výsledek -2 pod par hřiště a zároveň
hole-in-one na jamce dlouhé 136 m
znamenal pro Brendana Lawlora
průběžné vedení a naznačil, že mladý
Ir míří vysoko. V těsném závěsu
pronásledoval vedoucí trojici skvěle
hrající Miroslav Lidinský s výsledkem
78 ran. Po prvním kole mohlo na medailové pozice reálně pomýšlet šest
hráčů, což ve druhém kole rozpoutalo nevídanou golfovou bitvu. Ani 5
birdie v řadě za sebou však nestačilo
skvěle hrající nové posile českého
paragolfu Jiřímu Jandovi k zisku medaile. Pozdější vítěz Brendan Lawlor
se po turnaji svěřil, že po Jirkově
nástupu s 5 birdie v řadě na první
devítce přestal věřit ve své vítězství
a jen díky radám svého caddyho se
vrátil do hry a uhájil vedení z prvního
kola. Stříbrnou medaili do své sbírky přidal Joakim Björkman a bronz
po fantasticky zahraném druhém
kole vybojovala dánská reprezentantka Mette Wegge Lynggaard. Čeští
reprezentanti se ve světové konkurenci rozhodně neztratili, Jiří Janda se
při své paragolfové premiéře umístil
na vynikajícím pátém místě, následovaný Miroslavem Lidinským na pozici
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Brendan Lawlor (Irsko).
Joakim Björkman (Švédsko), Jiří Janda, Brendan Lawlor (Irsko).

Vladimír Stárek.

Pavel Bambousek.

Tineke Loogman (Nizozemsko).

Mette Wegge Lynggaard (Dánsko).

Yoram Kuchel (Izrael).
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Inzerce

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

Více na
www.wobenzym.cz

Chce to hlavně pohodu a zdraví
Golf patří bezesporu k těm nejkrásnějším sportům, které můžeme hrát až do zralého věku. Ale i při
něm se může přihodit úraz. Intenzivní stres, který po většinu pracovního dne prožívá nemálo nadšených příznivců golfu, navíc oslabuje jejich imunitu, takže na „greenu“ co chvíli chytnou chřipku a
kdejaké nachlazení.
Používají to i ti nejlepší, proč ještě ne vy?
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti,
lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní
zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že
díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000
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šesté. Další čeští paragolfisté hrající
v elitní kategorii Zbyněk Kotek a Tomáš Prouza se umístili na 10. a 24.
místě. Aleš Süsser po prvním kole
ze zdravotních důvodů odstoupil.
V kategorii stableford A potvrdil skvělou
formu český reprezentant Jakub Kovařík, který s velkým náskokem vybojoval
zlatou medaili. O stříbrnou medailovou
radost pro domácí se postaral Zbyněk Vavrečka, bronz si odvezl izraelský reprezentant Eliazer Haim Shrira.
Z dalších českých hráčů 5. Stanislav
Jirásek, 7. Lukáš Šnobl, 8. Vlastimil
Hebelka a 9. František Hes. V kategorii
stableford B zvítězil český hráč Vladimír Stárek, stříbrnou medaili pro Izrael
vybojoval Yoram Kuchel a bronz další
z českých reprezentantů Václav Mráz.
Na 5. místě skončil s nejmenším možným odstupem od bronzové medaile
Pavel Bambousek hrající z paragolferu.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo během večerní plavby po Vltavě.
Zahraniční hráči i jejich doprovody
ve svých formálních i neformálních
projevech mimořádně ocenili českou
pohostinnost, vstřícnost, atmosféru
a skvělou organizaci celého turnaje. Je
krásné slyšet od nejlepších světových
paragolfistů slova uznání, nicméně
uspořádat akci světových parametrů by rozhodně nebylo možné bez
dlouholeté podpory našich partnerů,
kterým patří obrovské poděkování:
Golf Club Mstětice, MŠMT, Hlavní
město Praha, ITTEC, Boels, Prague
Boats, ČGF, PGA, EDGA a ČPV.
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Výsledky kategorie stroke play
Jméno

Země

1. kolo

2. kolo

Součet

LAWLOR Brendan

Irsko

70

75

145

BJÖRKMAN Joakim

Švédsko

77

75

152

WEGGE LYNGGAARD Mette

Dánsko

79

74

153

1. kolo

2. kolo

Součet

Výsledky kategorie stableford A (HCP 18,5–26,4)
Jméno

Země

KOVAŘÍK Jakub

Česká republika

36

42

78

VAVREČKA Zbyněk

Česká republika

26

35

61

SHRIRA Haim Eliazer

Izrael

31

30

61

1. kolo

2. kolo

Součet

Výsledky kategorie stableford B (HCP 26,4–54)
Jméno

Země

STÁREK Vladimír

Česká republika

38

34

72

KUCHEL Yoram

Izrael

28

38

66

MRÁZ Václav

Česká republika

23

36

59

Výsledky v kategoriích dle postižení
Hendikep

Jméno

Země

Nejlepší hráč s postižením horní končetiny

MAYER Roland

Rakousko

Nejlepší hráč s postižením dolní končetiny

WEGGE LYNGGAARD Mette

Dánsko

Nejlepší hráč s ostatním postižením

LAWLOR Brendan

Irsko

Nejlepší hráč v kategorii sedících

SHLOMO Ivgi

Izrael

Web: www.czdga.cz; www.facebook.com/czdga

CZECH DISABLED
GOLF MASTERS 2019
I v letošním roce se můžeme těšit
na skvělé výkony nejlepších paragolfistů ze světového žebříčku WR4GD (The
World Ranking for Golfers with Disability), který se od ledna 2019 stal součástí Světového amatérského žebříčku
WAGR (World Amateur Golf Ranking).
O cenné body budou domácí i zahraniční paragolfisté bojovat ve dnech
28.–30. června 2019 v golfovém resortu Mstětice, který tento nejvýznamnější turnaj paragolfistů na české půdě
bude hostit již potřetí v řadě. Během
všech turnajových dnů bude možno
sledovat průběh dění přímo na hřišti,
kam srdečně zveme všechny dlouhodobé příznivce i nové zájemce o sport,
který umí skvěle bořit bariéry.

Jakub Kovařík, Ivgi Shlomo (Izrael).
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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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Moje auto?
TO JSOU MOJE
DRUHÉ NOHY!
Říká Andrea Brzobohatá,
poslankyně, členka sdružení
NO FOOT NO STRESS
a hlavně neuvěřitelně
statečná žena. Známe se
dlouho, dělala excelentní
produkci halových i přírodních
motokrosových závodů.

V

šichni závodníci ji měli moc
rádi a zároveň ji poslouchali
– což je u této svébytné partičky exotů poměrně řídký jev. Rána,
kterou ji osud zasáhl, byla krutá.
Meningokok. Ale nesrazilo ji to na kolena, která dnes nemá. Je neuvěřitelně aktivní, pracuje pro Černé koně,
dělá osvětu a pomáhá jiným – nejen
v sociálním podvýboru poslanecké sněmovny. Položil jsem jí několik
otázek, týkajících se auta. Fenoménu,
který má pro ni úplně jiný rozměr.

Jaké jsou tvoje zkušenosti
se značkou Škoda?
„Škodovky“ mám ráda odjakživa. Moje
první auto, když jsem se učila řídit,
byla škoda Rapid. Tenkrát jsem měla
dokonce žaludeční potíže a večer před
spaním jsem si představovala křižovatky, jak je projedu. Tenkrát jsem jela
s roční dcerou (nebyly sedačky), tak vůbec nechápu, jak jsme to mohly přežít.
Dnes jezdím automaticky a musím říct,
že až na pár výjimek :o)) jsem dobrá řidička. Od té doby Škoda 110, pak Fabii,
Yeti, Karoq a teď Kodiaq. To už je úplně
jiný level. Pro mě je vyšší auto mnohem
pohodlnější kvůli nasedání a vysedání.
Co servis a vůbec spolupráce se
společností Přerost a Švorc auto?
Na servis jezdím zásadně do firmy Přerost
a Švorc. Jsem moc nadšená, že mají

v půjčovně auto s ručním řízením (to
snad ani nikde jinde není). Nepředstavuje
to pro mě žádný problém. Vyměním auto
a jedu a v době opravy jsem stále mobilní.
Dokonce mám u nich výbornou službu.
Časově na tom nejsem teď nejlépe. Takže
když potřebuji mytí nebo servis, tak si
auto před sněmovnou vyzvednou a večer,
když jedu domů, auto stojí a září čistotou.
Je spotřeba u ručního ovládání
jiná, než je standard?
Spotřeba je asi o trošku větší, ale
to pro mě nehraje roli. Důležitá je pro mě možnost pohybu.
Co pro tebe osobně
znamená automobil?
Před půl rokem do mého nového
Karoqa vrazilo auto. Moje auto totálka.
Mně se ale naštěstí vůbec nic nestalo.
A to je záruka toho, že Škodovka je
bezpečné auto. Další výhodou u Přerosta a Švorce je to, že po nehodě
byla okamžitě u mě odtahová služba a o všechno se postarala. Tuhle
firmu mohu opravdu doporučit.
S Andreou Brzobohatou rozmlouval
Standa Berkovec.

Jaká je tvoje zkušenost
s ručním ovládáním auta?
Jsem šťastná, že něco jako ruční řízení existuje. Je to nová dimenze pro lidi s postižením.
Jaké to přináší pro tebe
možnosti v mobilitě?
Když jsem si před sedmi lety koupila
první Škodovku s ručním ovládáním, všichni měli strach, jak s tím
autem odjedu, a já jsem sedla
a jela. Od té doby jezdím každý
den a moc si to užívám. Ono když
ležíte půl roku v posteli v nemocnici, tak si uvědomíte, jak je pro
vás možnost přemísťování hrozně důležitá. Když jedu někam dál,
moc si to užívám a „kochám se“.
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Znáte svého lékaře,

DO JEHOŽ RUKOU SVĚŘUJETE
TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE
– SVÉ ZDRAVÍ?
Články a odborné rozhovory s majitelem
a primářem vyhledávané pražské Žilní
kliniky MUDr. Otou Schützem jsme již
otiskli, tentokrát bychom vás rádi seznámili
nejen s jeho mimořádně úspěšnými léčebnými
metodami, ale i s jeho osobností a názory…

P

ane doktore, vaše metody „jednodenní“ operace křečových žil,
tak důležité například pro sportovce nebo pro lidi zastávající
profese, při kterých není snadné najít delší čas pro péči o osobní zdraví a takříkajíc „chybět“, jsme našim čtenářům již představili.

Prim. MUDr. Ota Schütz, foto Jaroslav Fikota.

Dnes bychom si vám dovolili položit pár otázek jako člověku, který je na svém pracovišti stejně nepostradatelný jako většina jeho klientů na jejich postech, řeší podobné osobní problémy a zaujímá
osobní stanoviska k obecným problémům současné společnosti.
Pane doktore, v čem se liší vaše image pro veřejnost a pro vaše klienty?
Na tuto otázku by mohli pravděpodobně nejlépe odpovědět
klienti, kteří vědí, jak funguji na veřejnosti. Sám si myslím, že
žádný rozdíl není ani v přístupu k pacientům, ke kterým je nutno
přistupovat laskavě a ohleduplně k jejich problémům, což všichni
očekávají. Díky tomuto zvyku se na veřejnosti chovám obdobně.

Předoperační nákres varixů.

Existuje nějaký společenský zvyk, kterému
se absolutně nehodláte podřídit?
Snažím se dodržovat společenské zvyky, které jsou pravidlem pro
slušné lidi. Právě naopak se nehodlám podřídit v případě, že někdo
tyto zavedené společenské zvyky slušného chování nedodržuje.
Když otevřete noviny, kterou rubriku si přečtete nejdřív?
Pravidelně čtu odborné medicínské časopisy. Přednostně otvírám články
zabývající se tematikou mého oboru. Ale pravidelně přečtu i informace
z ostatních lékařských oborů, které stejně nakonec nějakým způsobem využiji ve své praxi. V novinách si cíleně přečtu zajímavé informace většinou, když mě na ně upozorní lidé z mého blízkého okolí.
Měl jste někdy pocit, že jste si měl vybrat jiné povolání?
Nejenže jsem zatím neměl takový pocit, ale ani jsem o ničem podobném
nepřemýšlel. Rozhodnutí, které padlo na střední škole, bylo a je definitivní.

Operace.
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Když jste začínal svoji kariéru, co vám připadalo nejobtížnější?
Neudělat jakoukoliv chybu mně připadalo nejobtížnější ještě dlouho po začátku práce po promoci.

Prestige clubs & circles
Co je pro vás naprostý luxus?
Naprostý luxus pro mne je svoboda
od roku 1989 po době nesvobody do roku
1989, kdy například o přijetí na vysokou
školu za vás rozhodovala uliční organizace KSČ. Luxus je možnost vlastního
rozhodování, možnost cestování po světě
bez cestovní doložky udělované StB.
Při jakých příležitostech
se nejlépe pobavíte?
Takových příležitostí je naštěstí více.
Posezení a pobavení se s přáteli při
dobrém víně. Pěkný koncert, balet, film,
kniha, pěkné divadelní představení a tak.
V co byste rád věřil, ačkoliv
víte, že to není pravda?
V slušnost, vděk, loajálnost, spolehlivost.
Jaký druh lidí si vybíráte
za své přátele?
Obecně se z mých známých stávají
přátelé ti, kteří uznávají stejné životní hodnoty, mají obdobné vlastnosti a názory jako já, můžeme se
na sebe spolehnout a není nám cizí
jeden pro druhého cokoliv udělat.

Co byste rád dělal, až vám bude
sedmdesát pět (a více)?
Nejraději totéž co nyní.

(BUSINESS & LIFE STYLE)

Kdo na vás ze všech lidí, s kterými
jste se setkal, nejvíce zapůsobil?
Každopádně rodiče. Ale pravidelně mě oslovují lidé vzdělaní,
velkorysí, schopní, šikovní a výjimeční, otevření a pracovití.

Dokončete prosím větu:
Mít čas, tak bych jej co nejlépe využil.
Snad konečně bych se naučil pořádně
létat. Jediná věc, kterou vím jistě, je, že
je spousta věcí, které neznám a neumím.
Pokud je něco, co nesnáším, tak to je
závist, lež a intriky. Kdybych měl vše, co
se dá koupit za peníze, tak bych na tom
byl mnohem lépe, než v současnosti
jsem. Otázkou je, zda bych byl šťastnější.

S kým byste si rád vyměnil
místo na jeden den?
S nikým. Možná tak s brunejským sultánem. Horší však je, že
slýchám od svých blízkých, že by
se mnou neměnili ani na hodinu.

Jak byste se nejraději vydal
odpočívat, sportovat či relaxovat
– s rodinou, sám, nebo s přáteli?
Za sportem s přáteli. Za odpočinkem s rodinou. Za relaxací sám nebo s manželkou
– nebo s milenkou??? Asi podle situace.

Proti jaké otázce byste v interview
nejvíce protestoval?
Většinou neprotestuji a snažím
se i nepříjemné záležitosti
řešit přímo a hned.

Existuje na světě místo, které toužíte
poznat a doposud jste to nestihl?
Je spousta zajímavých míst po celém
světě, mnohá jsem již stačil navštívit.
Ale je též množství krásných míst v naší
republice, kam bych se rád vrátil.

Čemu jste v mládí věřil
a dnes už nevěříte?
Už nevěřím na Ježíška a Mikuláše.
Byla to krásná doba.

Děkuji za rozhovor Jitka Tesárková.
www.zilniklinika.cz

 ilní klinika
MUDr. Ota Schütz

ZAHAJUJEME
TRANSPARENTNÍ PODNIKÁNÍ

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI
PODPORUJEME
V Z D Ě L Á V Á M E

OCEŇUJEME

12. ROČNÍK

4.6.2019
PODNIKÁTE?
ZAPOJTE SE I VY
OceneniCeskychPodnikatelek.cz

TREE OF LIFE – NEKONEČNÁ RELAXACE

Relaxační lázeňské procedury.
Vlastní léčebná slatina s unikátním složením.
Bazén, fitness room a relaxační zóna Organic & Garden Spa
v každém pobytu zdarma.
Kvalitní lokální i světová gastronomie.
Prostorné pokoje a velkorysé apartmány.
Zázemí pro firemní akce.

Spa Resort Tree of Life****
Lázeňská 531, 507 81 Lázně Bělohrad
+420 493 767 100 I www.treeoflife.cz

2

Ponerovi
1

Módní designéři sourozenci
Nikol a Jakub Ponerovi navrhují
především luxusní společenské
a svatební šaty. Jejich tvorbou se
zaměřují na ženy, které mají rády
jedinečnost a kvalitu. Jednoduché linie, pohádkově nabírané
šaty, elegantní střídmost, všechny jejich šaty mají společný znak
– ruční vyšívání, podle kterého
jsou snadno rozpoznatelné.
Šaty nejen na zakázku šijí, ale v jejich ateliéru
si je můžete i půjčit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nikol a Jakub Ponerovi, foto: Nikola Bílková.
V backstage na 1. autorské přehlídce,
foto: Nikola Bílková.
Modelka Dina Cassama v šatech PONER
na pařížském Fashion Weeku.
Snow white - poslední úpravy před přehlídkou,
foto: Nikola Bílková.
Šaty ze sítě Crystal Net od firmy Preciosa,
modelka: Nikol Švantnerová.
Návrhy to vždy začíná.

Ateliér:
Maiselova 41/21, Praha 1, 110 00
Email: poner@ponerofficial.com
Tel.: 792317082
www.ponerofficial.com
Instagram: poner_official
facebook: PONER

5

6

3
4
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Kalendář
EXKLUZIVNÍ

PIRELLI 2019
PŘEDSTAVILI V MILÁNĚ,

DO ČESKA MÍŘÍ JEDINÝ KUS
www.pirelli.cz

Praha, 6. prosince 2018 – Pirelli
Hangar Bicocca v italském Miláně
se stal místem slavnostního odhalení
unikátního kalendáře Pirelli 2019.
Stejně jako každý rok přináší i 46. edice
výjimečné fotografie, které originálním
způsobem rozvíjejí téma ženské krásy.
58
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T

entokrát uznávaný britský fotograf Albert Watson vypráví příběh čtyř žen, z nichž každá způsobem sobě
vlastním usiluje o dosažení cílů a naplnění svých snů
i tužeb. Kalendář Pirelli 2019, který vznikal letos na jaře
v Miami a New Yorku, proto nese podtitul „Snění“.
Exkluzivitu garantuje především velmi omezený počet exemplářů. Každoročně je vytištěno pouze několik kusů, z nichž každý
má své pořadové číslo. Jedinečnost kalendáře podtrhuje rovněž
fakt, že se nedostane do volného prodeje. Společnost Pirelli ho
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věnuje významným světovým osobnostem. Přesto i ti, kteří nepatří mezi
vyvolené, mají šanci kalendář získat.
Světoznámý výrobce pneumatik
uvolňuje vždy několik výtisků do aukce a výtěžkem podporuje předem
vybrané charitativní projekty. Nejinak
tomu bude i letos, kdy jeden kalendář
zamíří do internetové aukce v České
republice. Tato veřejná aukce proběhne 19. prosince 2018 od 9 do cca
16 hodin na portálu iDNES.cz mediální skupiny MAFRA a zapojit se do ní
může kdokoliv. „Aukce kalendáře
Pirelli na iDNES.cz dosud vynesly téměř 4 miliony korun na podporu léčby
onkologických pacientů. Věříme, že
i letos se podaří získat významnou
částku, která umožní nákup potřebného vybavení. Spojení charitativní
aktivity s aukcí exkluzivního předmětu nám dává hluboký smysl nejen
s ohledem na předvánoční období,“
říká ředitelka Corporate Affairs pro
Česko a Slovensko mediální skupiny MAFRA Miloslava Nováková.
Získaná částka poputuje na konto
Masarykova onkologického ústavu
v Brně, který patří ke špičkovým
zdravotnickým zařízením
v celoevropském měřítku.
Zabývá se léčbou nádorových onemocnění a soustřeďuje všechny
medicínské obory potřebné pro
komplexní onkologickou péči. Ročně
jím projde kolem 170 000 ambulantních a 10 000 hospitalizovaných
pacientů. „Za finanční prostředky
získané z aukce chceme nakoupit
nový aeroskop, jehož cena se pohybuje kolem 250 000Kč. Tento přístroj slouží k vyhodnocování čistoty
vnitřního ovzduší například v laboratořích nebo na operačních sálech.
Absolutně čisté prostředí je nezbytné
k tomu, abychom mohli zajistit kvalitní
péči o naše pacienty, kteří v důsledku
nádorového onemocnění trpí sníženou imunitou,“ vysvětluje náměstkyně
Masarykova onkologického ústavu pro
lékárenskou péči Šárka Kozáková.
Kalendář Pirelli už dávno není pouhým souborem portrétů. Postupem doby se stal uměleckým dílem
a cenným sběratelským artiklem.
Edice roku 2019 ohromí hloubkou příběhu a pozitivním vnímáním

ženské bytosti. „Letos jsme symbolicky dosáhli plnoletosti, neboť
v České republice dražíme poosmnácté. Od začátku spolupracujeme s Masarykovým onkologickým
ústavem a nevidíme důvod na tom
cokoliv měnit. Finanční prostředky

již umožnily realizovat řadu užitečných nákupů a doufáme, že také
naše letošní aukce osloví milovníky
ženské krásy, kteří pomohou naplnit charitativní poslání této akce.
Do svých diářů by si měli zapsat
datum 19. prosince, neboť interneto-
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Granát, d.u.v., Turnov
pro Vás vyrábí originální šperky
s českými granáty
od roku 1953
www.granat.cz
www.granat-shop.cz

vá aukce probíhá jako obvykle jediný
den,“ uvádí marketingový manažer
Pirelli Tyre S.A. – Czech Zdeněk Vacl.

O KALENDÁŘI PIRELLI
PRO ROK 2019

tanečník. I těmto fotografiím pomohla tropická atmosféra Miami.
„Každá postava měla svou partii,
kterou si v kalendáři zahrála. V některých případech se role blížila

tomu, čím se daná herečka živí, ale
samozřejmě všechny musely v určité míře předvést herecký výkon
a nehrát jen samy sebe. A to je přesně to, co jsem původně chtěl,“
dodává Watson.

Sekvence 40 snímků vypráví příběhy postav, které ztvárnili Gigi Hadid
s Alexanderem Wangem, Julia Garner,
Misty Copeland s Calvinem Royalem
III a Laetitia Casta se Sergejem Poluninem. Barevné i černobílé fotografie
mají formát 16:9, inspirovaný vášní
Alberta Watsona pro filmové umění.
„Když jsem přijal tuto výzvu, chtěl jsem
ji pojmout jinak než ostatní fotografové. Přemýšlel jsem, jaký způsob by
byl nejlepší. Nakonec jsem se rozhodl
pro obrázky, které budou mít hloubku
a budou vyprávět nějaký příběh. Chtěl
jsem, aby lidé hned poznali, že mým
cílem je fotografie ve své nejčistší
formě, která odhaluje fotografované
osoby a vytváří situaci zprostředkovávající pozitivní pohled na dnešní ženy,“
shrnuje svůj záměr Albert Watson.
Říká, že každá ze 4 žen se soustředí
na budoucnost a má svou vlastní osobitost, své vlastní životní cíle
a své vlastní způsoby, jak jich dosáhnout. Základní myšlenkou tedy
bylo vyprávění příběhu ve 4 „malých
filmech“. Watson chtěl zaznamenat
naděje protagonistů a jejich způsob
uvažování o budoucnosti. Takovým
příkladem může být postava, kterou ztvárnila Gigi Hadid. Nedávno
opustila přítele, žije sama ve skleněné pevnosti a má jediného kamaráda a důvěrníka, kterého si zahrál
Alexander Wang. V těchto snímcích
je obsažen určitý pocit úzkosti.
Naproti tomu Julia Garner hraje
botanickou fotografku, jež sní o tom,
že se uplatní na úspěšných výstavách. Tato část kalendáře vznikala
v nádherné tropické zahradě v Miami.
Misty Copeland, jejímž partnerem
v kalendáři je Calvin Royal III, zase
přemýšlí o tom, jak si udělá jméno
ve světě tance. Na živobytí si vydělává v tanečním klubu, ale současně si
postavila na zahradě malé jeviště, kde
společně se svým přítelem nacvičuje
tanec, aby se stala hvězdou. Laetitia
Casta je malířka žijící v podkrovním
bytě se svým přítelem, kterého hraje
Sergej Polunin. Oba touží po úspěchu – ona jako umělkyně, on jako
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Na letošním ženevském autosalonu
představil Peugeot veřejnosti dva
vozy ve světové premiéře: nový
Peugeot 208 ve verzi se spalovacím
i elektrickým motorem a koncepční
vůz 508 Peugeot Sport Engineered,
který je předobrazem řady výkonných,
elektromotorem vybavených sériových
vozů vyvinutých divizí Peugeot Sport.

N

ový Peugeot 208 navazuje na jeden
z bestsellerů značky. Vzhledem
k tomu, že přechod na nové zdroje
energií neomezuje výběr tvaru karoserie
či způsob využití vozu, je nový Peugeot
208 v nabídce ihned při uvedení na trh se
třemi druhy motoru: 100% elektrickým,
benzinovým a dieselovým. Nová generace
modelu Peugeot 208 se prosazuje svým
výrazným designem, z něhož čiší mladistvá
energie. Nový Peugeot 208 se inspiroval
koncepčním vozem Peugeot Fractal a po jeho
vzoru je vybaven zcela novou generací místa
řidiče a celou škálou asistenčních systémů
vyhrazených vyšším segmentům. Chystá se
tak velkou měrou přispět k úspěchu řady
Peugeot. Ta se aktuálně vyznačuje výrazným
designem a diferenciací prostřednictvím
inovací a nejmodernějších technologií.
Nový Peugeot e-208, který je k dispozici již
při uvedení nového modelu na trh, poskytuje

Více informací na www.kopecky.cz
díky 100% elektrickému motoru o výkonu
100 kW (136 k) a točivému momentu 260
Nm (k dispozici od 0 km/hod) hbitost,
stimulující potěšení z jízdy a současně
okamžitou reakceschopnost. Nový Peugeot
e-208 je vybaven baterií o velké kapacitě
50 kWh. Ta umožňuje dosáhnout dojezdu
až 340 km podle certifikačního protokolu
WLTP. Tepelná regulace cirkulací kapaliny
spojená s chladicím okruhem kabiny
umožňuje rychlé dobíjení, optimalizovaný
dojezd a vyšší životnost. Baterie má záruku
8 let nebo 160 000 km na 70 % kapacity.
Koncepční vůz 508 Peugeot Sport
Engineered, který je odvozen z radikálního
fastbacku Peugeot 508 Hybrid, prošel
specifickou designovou úpravou, je

ještě radikálnější a sportovnější. Tento
koncept nabízí mimořádné výkony
srovnatelné s vozem se spalovacím
motorem o výkonu 400 k. Má pohon 4×4
a díky spojení tří motorů nabízí vynikající
akceleraci, již zajišťuje benzinový motor
PureTech 200 k a dva elektromotory,
jeden o výkonu 110 k vepředu a druhý
200 k vzadu. Vůz využívá výhody
hybridního systému, který přináší velké
úspory a umožňuje dojezd ve 100%
elektrickém režimu až 50 km (WLTP).
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 na kteroukoli pobočku.
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JAK SI JEDNOU ŘÍZNEŠ,

už toho nenecháš
Splnilo se vaše očekávání, když
jste se rozhodl jít na medicínu?
Já jsem původně nechtěl dělat chirurgii, ale kardiologii jako můj tatínek. Ale
nedostal jsem v Praze místo, které jsem
měl původně slíbené. Dostal jsem se
do Nymburka a tam jsem si říkal, no,
tak půjdu na chirurgii, abych si udělal to povinný kolečko. A pan primář
Weis mi říkal – jak si jednou řízneš,
už toho nenecháš. A měl pravdu.
Jaká byla vaše první opravdová
operace? Myslím něco závažnějšího
než například slepé střevo…
Ale na slepé střevo můžete taky umřít.
Jakmile na člověka sáhne chirurg,
každý zákrok lze označit za vážný.
Záleží při operaci na tom, s kým
operujete? Co vše hraje roli při
výběru operatérského týmu?
My si vybíráme lidi, kteří mají předpoklady k tomu, abychom z nich
vychovali kardiochirurga.
Při přijímacím pohovoru
to nepoznáte?
Ano, zjistíte, jaký je to člověk, jaké má
znalosti nebo zájmy, ale abychom
mu neublížili nějakým unáhleným
rozhodnutím, dostane mladý doktor
smlouvu na rok. Během toho roku
zjistíme, zda má předpoklady, jestli
je pilný, jestli nepracuje způsobem
„děkujeme, odcházíme“. A za rok se
sejdeme a řekneme si ano nebo ne.
Mnohdy to končí i slzičkami, ale ti
doktoři se pak uplatní v jiném oboru,
pro který předpoklady mají. Za ten rok
práce se jim ty znalosti neztratí. Někdy
pomůžou i maličkosti. Vzpomínám si,
že jednou jsme dělali přijímací pohovor
a on to ten kluk dobře neuměl ani
teoreticky. A já jsem si řekl – ještě
mu dáme šanci. On byl z Hradce
Králové, tak jsem se zeptal, jak se
přezdívá hradeckému fotbalovému
klubu. A když ani tohle nevěděl, kluk
z Hradce, tak jsme ho nevzali. Nic
neuměl, a ještě k tomu byl přitroublej.

Jste milovník vína, tak se ptám: Jaký je
vliv vína na kardiovaskulární systém?
Co se týká srdečního a cévního systému, tak tomu přiměřené pití vína prospívá. Samozřejmě, že ti, co léčí játra,
říkají, že pít víno je strašné. No ano,
když má někdo cirhózu nebo hepatitidu, tak víno pít nemůže. Ale například
naši pradědečkové nepili víno, ale režnou. Ráno si dali stopku a večer také.
To je přesně ta dávka alkoholu, která je
tělu prospěšná. A víno má navíc další
prospěšné látky. Když manželé vypijí
sedmičku večer, tak udělali tu nejlepší
věc pro oběhový systém. Ale nemůžete zase jeden den vypít tři čtyři lahve
a pak tři dny nic. Chce to pravidelnost.
Chirurg je většinou mužská
záležitost. Čím to je, že je
v tomto oboru málo žen?
Samozřejmě, že ženy jsou lepší švadlenky než muži. Jenže ten výcvik trvá
strašně dlouho. Než můžete vypustit chirurga do světa, než se stane
primářem nebo přednostou, trvá to
tak dvacet let. A ten výcvik je fyzicky
náročný. Operace trvají šest hodin, výjimečně i 12 hodin. U nás máme šikovná
děvčata, ale výcvik na kardiochirurgii je
opravdu velmi náročný a ženy během
něj většinou odejdou na mateřskou
a mají doma víc povinností než muži.
Ze šesti lidí, kteří ten výcvik začnou, zůstanou jeden dva. Ostatní jsou asistenti.
Před rokem provedl váš tým
unikátní operaci – pacientovi bylo
voperováno umělé srdce. Byla
to teprve třetí operace tohoto
druhu na světě. Byla úspěšná?
Je to první model srdce, který nepoškozuje krevní elementy. A navíc má
čidla, takže reaguje na potřeby pacienta. Pozná tlak a přítok krve a podle toho mění čerpání. Ale ten pacient
zdaleka nemá vyhráno. On byl v těžkém stavu, prakticky před smrtí. U nás
ležel nějakou dobu na JIPce a do žíly
mu tekly proudem ty nejsilnější léky
na podporu srdeční činnosti, aby se

PROF. MUDR. JAN PIRK,
DRSC., PŘEDNOSTA
KARDIOCENTRA IKEM
Od roku 1991 transplantoval 272
pacientům srdce. Jako první u nás
provedl transplantaci bloku srdce-plíce. Je vášnivý sportovec, má na kontě
13 maratonů a nespočet půlmaratonů. Sbírá velorexy a miluje víno.

operace vůbec dočkal. Už mu nefungovaly ledviny, plíce měl špatné. My
bychom to nezveřejňovali, ale Francouzi napsali do svých novin, že jejich
srdce se konečně někde použilo, a naši
novináři se to dočetli. Tak jsme museli
svolat tiskovou konferenci a zveřejnit
to. Kdybychom to neudělali, tak by se
psalo – kdovíco zas v tom IKEMu dělají
atd. Jenže ten pán může klidně umřít.
On nemá vůbec vyhráno. Takže mluvit
o úspěšné operaci je diskutabilní.
O operaci – úspěšné či neúspěšné – se
může mluvit až po nějaké době, kdy
jsou vyhodnoceny všechny okolnosti.
Jak je na tom IKEM se středním
zdravotnickým personálem? Jak
dlouho trvá, než ho vychováte?
Já si práce sestřiček velmi vážím. Dělám
vše pro to, abych ukázal, že to nejsou
sestry jako v těch televizních seriálech,
takže se mi podařilo prosadit v ČT, že
budeme točit pět skutečných příběhů sester. Získávání dobrých sester je
problém. Je to těžká a zodpovědná
práce. Dříve za minulého režimu to bylo
tak, že lékař suploval práci sestry, sestra
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Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM.

suplovala práci uklízečky a uklízečka
jakožto příslušnice vládnoucí dělnické
třídy nedělala nic. Dnes dělají sestry
složité úkony, umějí pacienta resuscitovat, zaintubovat a další odborné práce,
ale po ukončení školy trvá ještě nejméně
tři roky, než je sestra plně kvalifikovaná.
Dokud sestry nebudou ohodnoceny tak,
jak si zasluhují, tak se budou těžko získávat. Je to větší problém než sehnat doktory. Sestry od nás si navíc ještě přivydělávají v jiných nemocnicích. Tam v deset
zavřou inspekci a jdou spát. Zatímco
v IKEMu celou noc lítají kolem pacientů.
Za stejné peníze. My jim nesmíme dát
víc, protože jsou na to tabulky. Dokud
se tohle nezmění, tak těch sester bude
málo. Uvedu příklad z Ameriky. Tam jsme
měli na 30 pacientů dvě sestry, které nedělaly nic jiného, než že rozdávaly léky.
A pak tam bylo 15 pomocnic, které slévaly moč, přebalovaly pacienty, stlaly jim,
myly je – proč tohle u nás dělá vysokoškolsky vzdělaná sestra? Řeklo se sice,
že sestra má mít vysokou školu, ale už se
neřeklo, že má být spousta dalších lidí,
kteří budou dělat práci, na kterou není
zapotřebí vystudovat vysokou školu.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM.

Kdy jste provedl první transplantaci
srdce a kolik jste jich odoperoval?
Jako operatér jsem začal v roce
1991, kdy jsem se stal přednostou
chirurgie, a odoperoval jsem jich
272. Provedl jsem také tři transplantace bloku srdce-plíce. To jsem
udělal jako první v republice. Když
má pacient nemocné srdce i plíce,
tak se to transplantuje najednou.

Prof. Pirk společně s panem Miroslavem Kopeckým při křtu nadačního kalendáře Srdeční záležitost.

Po letech strávených za volantem vozidel Peugeot si může pan profesor Pirk,
jako ambasador Autosalonů Kopecký, vyzkoušet např. i nové BMW 530 Touring.
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Jaká je historie transplantace srdce?
Ve Starém zákoně prorok Ezechiel řekl:
„Vložím do jejich nitra nového ducha,
odstraním z jejich těla srdce kamenné
a dám jim srdce z masa.“ Z toho jasně
vyplývá, že tenkrát nevěděli, k čemu
to srdce slouží, mysleli, že v srdci sídlí
duše, proto tedy to srdce z kamene,
které chtěli těm zlým lidem vyměnit.
Až v 17. století se zjistilo, k čemu srdce
vlastně slouží. A dále – 200 let před
naším letopočtem je v čínské literatuře zmínka o generálovi, který měl
poetické srdce, a o básníkovi, ten měl
tvrdé srdce. Tak to taky chtěli vyměnit.
První pokusy s transplantacemi vůbec
dělal pan profesor Alexis Carrel, který
dostal v roce 1912 Nobelovu cenu
za sešívání cév a za práce o orgánových
transplantacích. Potom se dělaly studie
o transplantacích srdce také v Rusku.

Prestige clubs & circles
Na klinice v Kalifornii na tom pracoval
pan profesor Norman Shumway a Christian Barnard u něj byl na roční stáži.
Když se vrátil do Jihoafrické republiky,
tak měl jako první odvahu to provést.
Bylo to 3. prosince 1967. Pan profesor
Shumway se na něj proto dost zlobil,
protože on ji udělal za pár dní po Barnardovi. No a potom se strhla lavina
transplantací srdce. V roce 1968 se provedla po světě asi stovka transplantací,
ale všechny dopadly tragicky. Nikdo nepřežil více než měsíc. Zkusili to i v Bratislavě a tu pacientku ani nevyvezli živou
z operačního sálu. Pan profesor Shumway na tom pracoval dál a zlom nastal
počátkem 80. let, kdy se objevil lék
cyklosporin A. V pokusech na opicích se
ukázalo, že díky němu ta srdce začala
perfektně přežívat. V IKEMu jsme začali
s transplantacemi srdce v roce 1984
a dodnes jsme jich udělali 1116. Jeden
pacient z toho roku stále žije, čili začíná
34. rok svého nového života. A ten úplně první náš pacient žil s novým srdcem
14 let. A to díky těm novým lékům.
Pouštíte si při operaci hudbu?
Já jsem se vyučil v New Orleansu. A tam
jsme měli na sále černocha – tenkrát
se jim tak ještě mohlo říkat –, byl to
krásný černoch, který měl tu funkci,
že měnil na sále cédéčka. Takovou
funkci my v IKEMu nemáme. Když jsme
při operaci poslouchali cédéčka, tak
to hrálo pořád dokola a nebyl nikdo,
kdo by to vyměnil, takže nám to už
lezlo na nervy. Dnes posloucháme
rádio. To vybírá operatér, takže já si
vždy pouštím Oldies. Při operaci si fakt
nemůžete hrát Bludného Holanďana
od Wagnera nebo rekviem, to nejde.
Tím, že léčíte, prodlužujete člověku
život. Zasahujete tím do běhu přírody.
Promiňte, to je asi kacířská myšlenka…
Fakt je, že medicína kolikrát zachraňuje život, který už ti lidé mají prožitý
a nemají z toho pak už žádnou radost.
A z toho vychází filozofie, že se to
už nemá dělat, že by se v některých
případech měl člověk nechat v klidu
umřít. Po operaci, po záchraně už se
ten člověk nikdy nedá dohromady
a bude z něj jen trpící chudák. Na druhou stranu, když se dřív někdo narodil
s cukrovkou, tak umřel. Dnes zachráníme každé dítě s cukrovkou, dožije
se dospělosti, má děti a ty jeho děti
mají cukrovku a všichni žijí. Vezměte
si například Egypťany. Ti se dožívali 25

let. Ještě na začátku přelomu století byl
průměrný věk 45 let. Než byla antibiotika, tak dostal mladý člověk zápal plic
a umřel. Ale zase: je spousta devadesátiletých, kteří pořád žijí naplno. Je
to prostě taková filozofická otázka.
Jaký byl váš největší průšvih
v mládí? Ptám se, protože nikdo
není svatý a každý takový přiznaný
průšvih člověka polidští.
Když jsem chodil do třetí třídy, měli
jsme suplování kreslení a kreslili jsme
rozkvetlou louku. A můj spolužák David
Kraus na ten můj výkres napsal „Prdlačka“ a já jsem vzal ten jeho a napsal tam
taky „Prdlačka“. A normálně jsme to
odevzdali. Byl z toho velký malér a dostali jsme za to třídní důtku. No a taky
jsme jednou nejeli na třídní výlet – to se
tenkrát jelo strašně daleko, až do Šárky.
Poznali učitelé na základní škole
váš talent anebo vám rozmlouvali
vaše rozhodnutí stát se… Vlastně,
čím jste chtěl tenkrát být?
Já jsem nikdy nechtěl být doktor, já
chtěl být na základní škole námořní
důstojník. Na Pražačce jsme pak měli
vynikající učitelku paní profesorku třídní
Choděrovou a pana profesora Fukse, tomu jsem pak dokonce operoval
srdíčko. Na vysoké škole jako medik
jsem chtěl do zahraničí, ale bylo to
těžké, protože jsem nebyl v SSM. Ti, co
byli, tak jezdili třeba do Jugoslávie, ale
my „nestraníci“ jsme mohli tak akorát
do SSSR, ale nechtěli jsme do Moskvy,
chtěli jsme do nějaké díry. Tak jsme jeli
do Rostova na Donu. Dodnes na to
vzpomínáme. Bydleli jsme na koleji
a jen jsme přijeli, přišli za námi veksláci.
My jsme měli jako medici ty naše bílé
doktorské boty na přezutí. Veksláci
po tom byli šílení a za nekřesťanské peníze to od nás koupili. Říkali tomu playboy tufly a běhali v tom po Rostově.
Co nesmí chirurg dělat,
aby si nezničil ruce?
Protože jsem chtěl být námořní důstojník, tak jsme dřív stavěli jachty. Dnes to
jde všechno koupit, ale tenkrát jsme si
všechno museli dělat sami. Pracovali
jsme s hoblíkem a cirkulárkou a se vším
možným… to chirurg dělat nemůže.
Ani na chatě neřežu dříví. Já nepěstuju ovoce ani zeleninu, já pěstuju jen
krásno. Kytky a dřeviny. A všechno
dělám v rukavicích. Dokonce mi jeden
pacient poslal pracovní rukavice.
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Vy máte ještě jednu vášeň – a to
jsou velorexy. Kolik jich máte?
Mně se velorex líbil od mládí, ale tatínek, také kardiolog, mi nedovolil udělat
si řidičák na motorku. Na velorex totiž
z mně neznámých důvodů potřebujete
řidičák na motorku, přestože to má
volant a sedíte v tom, má to střechu…
ale má to motor z motorky. Tak jsem
po velorexu dlouho platonicky toužil,
a až když do toho můj tatínek neměl
co mluvit a já byl dospělý, tak jsem si
ten řidičák udělal. Takže jsem si mohl
koupit jeden, druhý, třetí, čtvrtý velorex.
Já mám jeden, každý syn má velorex
a ještě mám takový unikátní kousek
– oskara. To byl vlastně předchůdce
velorexu. Máme chatu u Kostelce nad
Černými lesy a tam nejezdím ničím
jiným než velorexem. To kdybych jel
ráno pro housky něčím jiným než
velorexem, to by asi zavřeli krám.
Jednou z činností, která má
blahodárný vliv na kardiovaskulární
systém, je běh. To je vaše další velké
hobby. Kolik jste uběhl maratonů?
Maratonů mám 13, půlmaratonů to
nevím, to nepočítám. Běh je nejsvobodnější sport. Kromě dobrých bot
nepotřebujete žádnou halu, kurt, bazén
ani soupeře. Člověk by se měl pohybovat. Čím jsme starší, tím máme větší
tendenci k úbytku svalové hmoty, což
je strašně nebezpečné. Protože pak
se nemůžeme hýbat a máme osteoporózu. Čím jsme starší, tím bychom
měli víc dbát na posilování, na pohyb.
Samozřejmě úměrně svému zdravotnímu stavu a věku. Já doporučuju nordic
walking. Při chůzi s hůlkami zaměstnáváte celé tělo. A když třikrát týdně půjdete s hůlkami na hodinovou procházku, uvidíte, jak se budete dobře cítit.
A pak si klidně můžete dát vínečko.
Jak se díváte na TV seriály o lékařích?
Nedívám se vůbec, protože na takové
nesmysly se nelze dívat. Já to jenom
zahlédl. Jediný hezký seriál o lékařích byla Nemocnice na kraji města.
Kvůli hereckým výkonům. Já mám
kamarády, kteří hrají v Ordinaci v růžové zahradě, a říkali – to jsou tak
blbé dialogy, že máme problém se to
naučit. A ten doktor z toho amerického seriálu, co chodí o holi… House?
Jo, tak ten by pracoval v IKEMu tak
pět minut. To je naprostý nesmysl.
Ve skutečnosti je to úplně jinak.
Martin Severa
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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
návštěvníci 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.

O

bjekt 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 nebo vánoční večírek pro
své zaměstnance, 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
nebo gotická arkádová chodba, kterou
se procházel syn Jana Lucemburského, významný český král, Karel IV.
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Originálním vyvrcholením vaší akce
může být varhanní koncert v přilehlé bazilice sv. Jakuba. Svatojakubské
varhany jsou největšími varhanami
v Praze i v celých Čechách. Nádherná
původní barokní skříň je dílem varhanáře Abraháma Starcka z Lokte, který
v roce 1705, po požáru baziliky, postavil
nástroj s 26 hlasy. V průběhu tří století
byl několikrát přestavěn do dnešní
podoby, kdy čítá 8277 píšťal a 91 znějících rejstříků nebo chcete-li barev.
Je to tedy velký symfonický orchestr.
Interiér baziliky obklopuje 22 oltářů
a nesčetné množství obrazů a fresek,
včetně sbírky obrazů českého malíře
Petra Brandla, hlavního představitele
vrcholného baroka u nás. Kostel svatého Jakuba Většího spolu s přilehlým
klášterem minoritů patří k největším
a nejkrásnějším pražským kostelům. Pro
minority netypické tři věže jsou důsledkem mystického zasvěcení – klášter se
stal poutní zastávkou na Svatojakubské
cestě do Santiaga de Compostela. Věže
měly poutníkům usnadňovat orientaci.
Původně gotická stavba byla později
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barokně přestavěna a nyní je skutečnou pokladnicí barokního umění.
Ke kostelu se váže několik legend. Jedna z nich souvisí se soškou Panny Marie
na hlavním oltáři, která byla považována
za zázračnou a byla uctívána a ověšována dary. Zloděj se nechal s úmyslem
dary ukrást v kostele zamknout přes
noc. Když na šňůru s dukáty sáhl, ruka
sochy ho pevně uchopila a držela až
do rána, kdy ho na místě činu nalezl
představený kláštera. Zloději byla ruka
useknuta a dodnes zčernalá visí u vchodu do kostela jako připomínka porušení
jednoho z Deseti přikázání. Zloděj byl
nejprve žalářován a později mu bylo
dovoleno být v klášteře služebníkem.
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

Makronky
PŘÍMO Z NEBE

akcí a kombinací témat v celkové organizaci programu. Prostory kláštera jsou osobitou kulisou
každé firemní či 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!
www.helas.org

Andělské pralinky už
nejsou jen o čokoládě
a ručně vyráběných
pralinkách z té nejjemnější
francouzské čokolády…
čekejte mnohem víc!
Přišel čas na Andělské makronky, které svou chutí vytvoří kousek
nebe i ve vašich ústech. Možná si
řeknete, že makronky jsou pro Vás
příliš sladké. Proto jsme vyvinuli
recepturu, ve které minimalizujeme
množství cukru – krém v podstatě
vůbec nedoslazujeme, základem je
smetanový krém s čokoládou, ovocným pyré nebo oříšky, takže budete
mile překvapeni vyváženou chutí.

K výběru je několik
desítek příchutí makronek
od tradičních až po naprosto
nečekané kombinace.
Více se dozvíte na našem
nově připravovaném webu

www.andelskepralinky.cz
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Předávání Ceny PEN klubu v rezidenci primátora: zleva radní pro kulturu MHMP Hana Třeštíková,
Daniela Fischerová, předseda Českého PEN klubu Jiří Dědeček a marketingový ředitel ICZ Jiří Šťastný.

Život
je kniha,

DANIELA FISCHEROVÁ:

KTERÁ SAMA SEBE PÍŠE
A SAMU SEBE ČTE

Cenu Českého PEN klubu s názvem Vlastní
cestou letos obdržela spisovatelka a dramatička
Daniela Fischerová za svoji významnou
dramatickou, literární a rozhlasovou tvorbu.
Ocenění za celoživotní dílo bylo poprvé uděleno
v roce 1996, od roku 2009 se udílí pravidelně
vždy v lichých rocích. Obdrželi ji například
Adolf Branald, Jiří Krupička, Bohumila
Grögerová, Jana Štroblová nebo Jaroslav Putík.
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Roli hostitelky převzala za zaneprázdněného primátora v jeho rezidenci na Mariánském náměstí radní hl. m.
Prahy pro kulturu Hana Třeštíková. Ve svém projevu mj.
uvedla, že „myšlenky PEN klubu, s nimiž byl založen,
neztrácejí na naléhavosti a platnosti ani dnes, po téměř
sto letech jeho existence. Naopak. Svoboda vyjadřování,
svoboda slova a svobodný život člověka nejsou ani dnes
žádnou samozřejmostí, ale jsou to práva, o která je třeba
se snažit, a pokud to je nutné, tak i bojovat. Vždy bude
existovat snaha o jejich omezování, neboť jsou největší
překážkou při cestě k moci, a především k jejímu zneužívání. V posledních letech jsme velmi často svědky
relativizace těchto pojmů, či jejich přímého zneužívání.

Prestige clubs & circles

(BUSINESS & LIFE STYLE)

Lži a demagogie ve veřejném prostoru jsou kryty právem na vlastní názor,
otevřené útoky na tu kterou skupinu obyvatel obhajovány svobodou
projevu. A právě proto je role PEN
klubu v odporu vůči těmto praktikám nejen v literární komunitě, ale
v celé společnosti stále velmi důležitá,
a já jsem ráda a vděčná za všechny
aktivity, které v tomto směru vyvíjí.“
Publikum ocenilo také laudatio
literárního historika Petra Kotyka,
sestavené z životopisných údajů
autorky, a především z úryvků jejích
textů a vlastních citátů: „Dramatička
Daniela Fischerová vypadá nebezpečně, budí dojem, že je nekompromisní
a ostrá, ale ve skutečnosti je křehká
a při srážce se tříští: ona je skleněný srp. Každý text prozaičky Daniely
Fischerové je tak hustý, až v něm stojí
lžíce. Daniela Fischerová ví, že nikdy
neví, kam zaletí jiskra z jejího ohniště.
Postavy, příběhy, divadelní a filmové
diváky, rozhlasové posluchače, děti,
kterým blízcí čtou básničky, i dospělé
čtenáře vrhá do plamene literatury. Kalí je a žíhá. Co oheň rozjasní,
to kouř vzápětí zatmí, dodává. Octli
jsme se na křižovatce dějin, ale už
nějak dlouho svítí červená. Život je
kniha, která sama sebe píše a samu
sebe čte. Božské v astroložce Daniele Fischerové tak zdraví božské
v každém člověku. V hexagramech
I-ťingu. A v textu. V dramatu. V pohádce. V básni. V ní samé,“ uvedl
Petr Kotyk, minulý laureát Ceny PEN
klubu, kterou získal za mnohaletou
a systematickou dokumentační práci
pro současnou českou literaturu
a záslužnou ediční a výstavní činnost.
„Cenu PEN klubu Vlastní cestou pro
rok 2019 převezme moje vzácná
přítelkyně, astrální sestra – neboť
jsme oba narozeni 13. února, akorát
v jiných letech –, spolucestovatelka do Kurdistánu a jiných zemí, ale
především báječná autorka, prozaička, dramatička, autorka knih pro
děti a k tomu všemu ještě Daniela Fischerová,“ uvedl při vyhlášení
letošní laureátky předseda Českého
centra Mezinárodního PEN klubu
a také předseda poroty Jiří Dědeček.
Poté Daniela Fischerová pronesla
děkovnou řeč a zahájila ji slovy: „Je
mi sedmdesát unavených let, nikdy

Laureátkou Ceny PEN klubu pro rok 2019 je spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová.

jsem nebyla ničím jiným než vypravěčkou a nic jiného ani neumím. Celý
život sbírám výroky o tvorbě od lidí
chytřejších než já, tak ať chvíli mluví
za mě,“ uvedla laureátka a publikum
pobavila několika podnětnými citáty
o spisovatelském řemesle od Michela
de Montaigne, Gabriela Garcíi Márqueze, Ernesta Hemingwaye či veleslavného autora, jímž je Lev Nikolajevič
Tolstoj: Dokážeš-li nepsat, nepiš.
„Já jsem ta poslední, kdo by naši profesi
romantizoval, věřím, že řídit tramvaj
je větší dobrodružství nežli psát, ale
celoživotní zkušenost mi říká, že příliš
vlastní vůle a pravomocí v naší tvorbě
není. To nejlepší, co napíšeme, jaksi
vzniká samo, jen to nějak projde skrze
nás. To jsou ty šťastné chvíle levitace,
a my máme dodat onen spolehli-

vý třídič smradlavého odpadu. Psaní
je velmi osamělé hobby, půl života
dřepíme sami jak v jeskyni, v mrtvolném světle svých počítačů, a reální
lidé jsou nám na obtíž. Proto si velmi
považuju společenství svých druhů
a družek na téhle podivínské cestě,
čímž ovšem myslím český PEN klub,
i všechny další živé i dávné kolegy.
Děkuju za tuto šťastnou chvíli, svým
způsobem z ní budu žít do posledního dne,“ uvedla Daniela Fischerová.

CENU PEN KLUBU VLASTNÍ
CESTOU PRO ROK 2019
PODPOŘILI:
Magistrát hl. m. Prahy, ICZ a.s., generální partner Českého PEN klubu, Státní
fond kultury ČR a RSJ Foundation.
Dana Mojžíšová,
foto: Světlana Kotyková a Jiří Hubený.
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KONFERENCE DĚJINNÉ PARALELY 1938–2018

Je pravda, že dějiny se opakují?
K osmdesátému výročí
světového kongresu
Mezinárodního PEN klubu
v roce 1938 v Praze, kde
společně s Karlem Čapkem
osobnosti světové kultury
vystoupily na obranu svobody
proti bezprostřednímu
nebezpečí fašismu a světové
války, uspořádalo České
centrum Mezinárodního
PEN klubu ve dnech 8.–9.
října 2018 v pražském
Obecním domě konferenci
Dějinné paralely 1938–2018.

S

pisovatelé, historici, vědci a novináři se zamýšleli nad paralelami
dějinného vývoje a nad aktuálními společenskými problémy.

Nádherné prostory Grégrova sálu
v Obecním domě v Praze se staly
dějištěm konference, na níž během
dvou dnů vystoupili se svými příspěvky
kromě Igora Lukeše například Luboš
Dobrovský, Petr Fischer, Karel Hvížďala, Andrzej Sławomir Jagodziński,
Václav Jamek, Daniel Kroupa, Václav
Němec, Jaroslav Šonka, Jaroslav Veis
a mnozí další, nechyběli ani zástupci z národních center PEN klubů
v Německu, Francii či Slovinsku.
Místo pro toto výjimečné setkání
nebylo vybráno náhodně, v prostorách Obecního domu se odehrály
významné chvíle, které předcházely odloučení od rakousko-uherské
monarchie. V dubnu ve Smetanově
síni přednesl Alois Jirásek národní
přísahu československých spisovatelů,
13. července 1918 se v Grégrově sále
obnovil Národní výbor a 28. října pak
členové Národního výboru republiky československé (muži 28. října)
vyhlásili samostatnost československé
republiky a přijali její první zákon.

„Tak jako řeka teče nenávratně dál
a nejde do ní vstoupit dvakrát, tak ani
dějiny se neopakují. Přesto je dobře
o minulosti přemýšlet, abychom si
připomněli, jaké chování na mezinárodní scéně funguje a co naopak vede
ke špatným koncům,“ uvedl Igor Lukeš
v úvodu svého vystoupení na mezinárodní konferenci Dějinné paralely
1938–2018 loni v říjnu. V příspěvku
s názvem Osamělost sebestředného
státu: příčiny českých porážek a neúspěchů od 30. let do současnosti
profesor historie a mezinárodních
vztahů na Boston University upozornil
na paralely mezi chováním Československa před druhou světovou válkou
a dneškem, společné motivy zahraniční
politiky Edvarda Beneše a současné
České republiky, k nimž patří především lokajství k Rusku, arogance vůči
Západu a hlavně sebestřednost.
„Dnešní politické strany se spolu
hádají kvůli trivialitám, ale v mezinárodní politice mezi nimi téměř není
rozdílu. Extrémní levice našla společnou řeč s extrémní pravicí a spolu
postupně vyprázdňují demokratický
střed. Pražští politici soutěží v rychlosti posunu do ruského magnetického pole, ale také v rasismu a sobectví. Vyhrává ten, kdo na prosby
aliančních partnerů o spolupráci
odpoví s největší arogancí,“ uvedl Igor Lukeš ve svém vystoupení.
„Nacházíme-li dnes jakousi shodu
mezi naší situací v roce 2018 a rokem
1938, pak je ve jménu pravdy, na níž
přece jenom záleží, potřeba říci, že to
nejspíš tkví především ve společenském
klimatu, v obecné degradaci veřejného
života, v rozpadu strukturované politiky,
a zejména v jakémsi nevysvětlitelném
úpadku obecné lidskosti, který umožňuje, aby si to nejhorší v člověku u nás
bez sebemenších rozpaků dopřávalo
volný průchod, aby se roztahovala
nenávist, kterou si veřejné osobnosti
dovolují bezostyšně rozdmýchávat;
aby se ubohost, malichernost, úzkoprsost zase draly vzhůru, pokoušely se
dokonce poroučet, a co je nejhorší,

byly hlasem většiny schvalovány. Proto
se často připomíná lidský rozvrat,
který je příznačný pro krátké období
tzv. druhé republiky, od mnichovského diktátu po německou okupaci
a zřízení protektorátu,“ řekl ve svém
vystoupení spisovatel Václav Jamek.
Jak uvedl předseda Českého PEN
klubu Jiří Dědeček, název Dějinné
paralely 1938–2018 by mohl zavánět
hrou s magií čísel. Tak tomu však není.
Nejde o magii čísel, nýbrž o magii dějin.
A dějiny – jak známo – se neopakují.
Už Platón píše: Žijeme v době, kdy staří
i mladí jsou vzděláváni ve lži, a kdo se
odváží říkat pravdu, je prohlašován za šílence nebo blázna. Jak aktuální! „Chtělo
by se říci, že po volbách, které v naší
zemi loni na podzim proběhly, máme
v myslích přece jen trochu naděje. Magie
čísel ve hře není, a já pevně doufám,
že se během našeho setkání podařilo
alespoň částečně nahlodat a zviklat
tu strašlivou pravdu, kterou vyslovuje
Stanisław Jerzy Lec: Dějiny nás poučují
o tom, že nás dějiny o ničem nepoučují.“
České centrum Mezinárodního PEN
klubu vydalo všechny přednesené
příspěvky ve sborníku Dějinné paralely 1938–2018 s odkazy na záznamy
všech vystoupení na youtube.
Dana Mojžíšová,
foto: Jiří Hubený

Úvodní referát přednesl profesor Igor Lukeš.

Konference Dějinné paralely 1938–2018 se
konala v Grégrově sále Obecního domu.
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Současná Společnost
léčebné Lázně Mariánské
Lázně je jako jedna
z nejvýznamnějších
společností v České
republice součástí skupiny
Danubius Hotels Group
zastřešující i vybrané hotely
v Maďarsku, na Slovensku,
v Rumunsku a v Anglii.

J

ak je současná léčebná péče
poskytovaná nejen nemocným
„pacientům“, ale všem klientům,
kteří se snaží udržet v kondici a dobrém zdravotním stavu, nastavena,
jsme se zeptali ředitelky marketingu
Společnosti Léčebné Lázně Mariánské lázně Ing. Patricie Irlvekové.
Kolik hotelů v současné době vaše
společnost zahrnuje a jak obtížné je
koordinovat lázeňskou péči a obsazenost tak velkého společenství hotelů
poskytujících služby tak široké škále
zájemců o léčebné i relaxační pobyty?
Naše společnost v současné době
provozuje v Mariánských Lázních jeden
pětihvězdičkový, pět čtyřhvězdičkových
hotelů a jeden tříhvězdičkový lázeňský
hotel, o celkové kapacitě 920 pokojů.
Každý hotel má své specifikum i svoje
klienty, někdo upřednostňuje komplex architektonicky unikátních hotelů
Nové lázně, Centrální lázně, Maria Spa
a Hvězda, někdo naopak preferuje
menší lázeňské hotely s jedinečnou
atmosférou, jako je Pacik, Butterfly, Vltava či Svoboda. Ve všech hotelích poskytujeme lázeňské služby na špičkové
úrovni, takže opravdu záleží na preferencích a možnostech našich hostů.

Marketingová ředitelka Ing. Patricie Irlveková.
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Je mi známo, že navštěvujete veletrhy
cestovního ruchu v řadě zemí – spolupracujete i s centrálami cestovního
ruchu a cestovními kancelářemi?
A jak využíváte spolupráci s médii?
Snažíme se naše klienty informovat o všech novinkách i chystaných
projektech, a to jak přímo ve spolupráci s médii tištěnými i online, tak
i prostřednictvím cestovních kanceláří.
Naše klientela pořád ráda čte noviny,
časopisy, listuje katalogy, takže spolupráce s novináři i obchodními partnery
v cestovním ruchu je pro nás zajímavá.
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Mariánské
Lázně

OSLAVILY V LOŇSKÉM ROCE 200 LET
OD VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÝCH LÁZNÍ
A ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ TRADICE…!
Jaký je poměr pacientů čerpajících
lázeňskou péči hrazenou zdravotními
pojišťovnami a klientů, kteří si léčbu
hradí sami – takzvaných „samoplátců“?
Tento poměr se liší v jednotlivých
hotelích, ale jsme rádi, že postupně
rostou oba segmenty. Nejvíce jsme
rádi, pokud naše léčení klienty přesvědčí, aby se vrátili znovu, třeba na kratší
pobyt bez pojišťovny, ale s vědomím,
že pobyt u nás má smysl i kýžený efekt.
Mariánské Lázně jsou historicky
„golfové“ město, kde se nachází
jeden z pouhých dvou evropských
golfových klubů mimo území Anglie nesoucích ve svém názvu
oficiální přívlastek „KRÁLOVSKÝ“,
a za golfem přijíždí i řada osobností
z celého světa. Spojují často účast
na prestižních golfových turnajích
s návštěvou lázní? Golf jak známo není zrovna sportem, který by
představoval to pravé pro pohybový aparát vášnivých hráčů…
Kromě golfových tradic návštěvníky určitě láká i tradice, historie
a architektura krásného města, jeho okolí i celého regionu.
O co hosté během svého pobytu projevují největší zájem?
Hosté u nás v průměru tráví 7–10
dní dle typu pobytu, a tak je velmi
zajímá, co mohou v našem městě
prožít. Kromě léčení, tradice, archi-

tektury je to jednoznačně příroda,
minerální prameny, možnosti vycházek do okolí, ale také kulturní,
společenský a sportovní program.
Hosté chtějí svůj čas trávit aktivně
a odvézt si od nás co nejvíce zážitků.
Předpokládám, že máte v nabídce
takzvané „balíčky“ obsahující bohatý výběr procedur, aby si každý
našel pro sebe to pravé, nebo pořídil
dárkový voucher pro své blízké?
Nabídka je velmi široká, někdy si
myslím, že až moc, ale každý host
má jiné nároky i jiné představy, a my
se snažíme uspokojit naše hosty co nejvíce. Samozřejmě jejich
přání jsou i korigována lázeňskými
lékaři, kteří našim hostům doporučí to nejlepší dle posouzení jejich
zdravotního stavu. A darovat zdraví
svým nejbližším? Samozřejmě, tento
dárkový voucher je jedním z nejlepších a nejoblíbenějších dárků.
V posledních letech jsou žádané
wellness víkendy a několikadenní
pobyty, které vyhledávají i skupiny – především dámy. Máte ve své
nabídce i pobyty, kde se mohou
zcela uvolnit a kam je mužům vstup
zapovězen, jako je to například
ve vybraných hotelech v Rakousku?
I přes široké spektrum našich nabídek tento typ pobytu zatím nemá-

me. Tento typ wellness hotelů se
zaměřuje pouze na jeden segment
či cílovou skupinu, což si myslím,
že by pro naše hotely byla škoda.
Jedním z nově zaváděných trendů
jsou hotely výhradně pro dospělé,
kam nemají přístup děti. Jaký je váš
postoj k této „novince“ z hlediska maminky dvou dětí, s kterými
často cestujete po širém světě?
Z hlediska marketingu tento postoj chápu, hosté jezdící do lázní vyhledávají klid
a nechtějí být rušeni křikem dětí v restauraci či jít do bazénu s obavami, kolik
dětí jim zkříží cestu skokem do vody.
Myslím, že se ale dá vše zorganizovat
provozními pravidly, kdy pro děti v bazénu jsou vyhrazeny hodiny, oddělené
jídelní kouty, oddělení dětských léčebných procedur atd. Je škoda, aby děti
necestovaly a nepoznávaly i lázeňské
hotely, vždyť právě z nich se pak stávají
návštěvníci míst, kam jezdili se svými rodiči či prarodiči. Není to chyba dětí, ale
právě rodičů, že neumí usměrnit jejich
chování. Z vlastní zkušenosti vím, že to
není lehké, ale jde to, a dětem se tyto
zkušenosti i dodržování společenských
pravidel v budoucnu určitě neztratí.
www.badmarienbad.cz
Děkuji vám za rozhovor a přeji
šťastný start do dalších staletí…
Jitka Tesárková
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Krásně vám tady bijou
hodiny… Ano, dotváří
pro naše hosty typickou
domácí atmosféru…
Tak takhle začalo naše
povídání s ředitelem
Šumavských bylinných
lázní v Kašperských
Horách. Seděli jsme
v restauraci, která svým
zařízením a atmosférou
připomínala spíše staré
anglické venkovské sídlo.

Šumavské lázně.

Šumavské
bylinné
lázně

ROZHOVOR
S ŘEDITELEM
JAROSLAVEM
FISCHEREM
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Pane řediteli, jaká byla vaše osobní
filozofie při budování tohoto projektu?
Zásadně se odlišit od konkurence,
vytvořit projekt, který bude v České
republice naprosto výjimečný a neopakovatelný. Do svých 24 let jsem žil
v Mariánských Lázních, po revoluci
jsem spoluzakládal Wellness asociaci
a řídil velké wellness hotely. Tam jsem
se přímo podílel na realizaci nového
wellness, nebo jsem wellness areál
včetně aquaparku tzv. restartoval.
Několik let jsem byl i členem AHR ČR,
předsedou krajské sekce Plzeňského
kraje a členem výboru AHR ČR. Využil
jsem praxe a zkušeností, poznatků ze
zahraničí a hlavně hardwaru Parkhotelu
a jeho okolí. Jedno bylo v zadání nového projektu naprosto jasné – nesmí se
zde objevit slovo wellness. Dle mého
názoru výraz, který dnes bohužel v České republice nedefinuje přesně službu
ani její kvalitu. Od myšlenky k projektu
a k realizaci je mnohdy dlouhá cesta.
U nás trvala pouhých 10 měsíců. Důvodem bylo přesvědčení pana majitele
o tom, že projekt bude funkční a zajistí
stabilní ekonomické prostředí bez výrazných rozdílů v sezonnosti. Následně
možnost okamžitého financování, bez
čekání na dotace z rozvojových fondů.
Podařilo se nám skloubit lázeňství
s přírodou, zemskou energií a historií. Pobyt v lázních je pro hosty, kteří
kromě čerpání široké škály lázeňských
procedur využívají možností aktivního pohybu na Šumavě. Pro hosty,
kteří si uvědomují, že si musí najít
čas pro sebe a na chvíli se zastavit
a zapomenout na denní starosti.
Architektura a interiéry lázeňského
hotelu, balneo provozu lázní, hotelový
park a výlety po Šumavě k celkovému zklidnění rozhodně přispějí. Hotel
má optimální kapacitu lůžek (80 míst
ve dvou- a jednolůžkových pokojích),
která umožňuje vytvořit domácí prostředí, a hlavně časový prostor, abychom se hostům mohli věnovat a plnit
jejich přání. I to je důvod, proč jednotlivé procedury časujeme. Získáváme
tím čas pro hosta, ale i pro nás. Provádíme denně v průměru 90 procedur.
V lázních jde o přímý kontakt s hostem
a individuální péči, soukromí a pohodu.
Jak na to reagují vaši hosté?
Vracejí se a doporučují dál. Dělají nám
tím nejlepší reklamu, jaká může být.
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Velmi oceňují, že v hotelu nejsou žádné
děti. Prakticky dnem zahájení provozu
lázní (7. 1. 2013) jsme zakázali přístup
do hotelu dětem mladším 15 let. Jasně
a srozumitelně jsme tuto skutečnost
deklarovali v našich tiskových materiálech, ale i na webových stránkách
lázní a hotelu. Naší snahou je opravdu
zajistit hostům klidný pobyt. Není to
nic proti dětem a rodinám s dětmi.
Naopak v okolí jsou rodinné hotely,
které jsou vybaveny pro volnočasové
aktivity dětí, zajišťují pro ně programy, popřípadě i hlídání. Děti jsou zde
spokojené a jejich rodiče také. Pro
klid našich hostů nezajišťujeme ani
firemní akce, rodinné oslavy apod.
Vše je podřízeno aktivnímu odpočinku
a nastaveno na relaxaci a pohodu.
Bylinné koupele ovšem nejsou
jedinou předností vašich lázní…
Bylinné procedury jsou pro naše lázně
zásadní nabídkou. Máme k dispozici
pět druhů směsí pro vířivé a perličkové
vany, tři směsi do Šumavské bylinné
páry. Snad stojí za zmínku, že bylinné
směsi nám dodává akreditovaná pošumavská společnost, kde jsme s jejich
technologem na jejich složení spolupracovali. Rovněž jsme spolupracovali
na složení borůvkového čaje, který
u nás podáváme jako chutný lázeňský
pramen a zajišťujeme s ním pitnou
kúru při procedurách. Vše je hygienicky
balené a směsi mají svoji výrobní šarži.
Bylinky jsou v parafínových zábalech,
nabízíme je i v oblasti masáží a kosmetiky. Pokud hovoříme o masážích, je
naší snahou nabízet zdravotní masáže. Kromě bylinných procedur jsou
oblíbené procedury v podobě vodních
masáží nohou, kde využíváme vlastní pramen sv. Barbory. Doslova živá
voda nám protéká interiérem lázní
a její zvuk tak uklidňuje návštěvníky.
Zážitkem pro většinu hostů je speleoterapie, pobyt v přírodní kamenné
jeskyni, která se nachází pod hotelem.
Má 140 m2, 7 m výšky a proniká sem
povrchová voda v podobě dešťových
kapek. Zvuk vody, vlhkost a stabilní
teplota jsou vhodné pro onemocnění horních cest dýchacích. Jedná se
o proceduru, která není časovaná, host
může využít pobyt v jeskyni v době,
která mu nejvíce vyhovuje. K dispozici
jsou pohodlná lehátka a zábalové deky.
Až po návštěvě jeskyně odborníkem
na zemskou energii Ing. P. Kozákem

jsme zjistili, že nám zde tato energie silně proniká. Jsou zde označena
místa podle síly průniku. Hosté si tak
do jeskyně kromě odpočinku a relaxace chodí doslova nabít „baterky“.
Spolupráce s Ing. P. Kozákem se dále
projevila ve vybudování hotelového
meditačního energetického parku,
kde je vytvořena energetická cesta se
čtyřmi menhiry a několika zastaveními.
V parku si najde každý host své místo
s lehátkem nebo lavičkou a krásným
výhledem na hrad Kašperk. Park má
opravdu mnohostranné využití, ranní
procházky v rose, cvičení jógy, tenisový kurt, ale také možnost snídaně
v trávě. Právě na snídaňovou restauraci
park navazuje, a tak je samozřejmostí,
že můžete posnídat přímo v parku.
Gastronomie je tady u vás
také naprosto unikátní…
Všichni jsme odborníci na gastronomii, všichni tomu rozumíme, umíme
vařit, téměř každý může vydat kuchařku. Každý máme jinou chuť, jiné
stravovací návyky. Z kuchařů se stali
televizní celebrity a všichni jim všechno věříme. O to je příprava složitější a náročnější. V hotelu je lovecká
restaurace, na jídelním lístku dvacet
položek, převážně ze zvěřiny. Zastoupení zde má drůbež, ryba, steak
a bezmasá jídla. Přílohy jsou chuťově
sladěné s masem a snažíme se o to,
aby vždy bylo vše čerstvě připravené.
Pobytové balíčky jsou včetně polopenzí, ty zahrnují denně čerstvý zeleninový
salát, hlavní pokrm, a lehký dezert.
Host si může vybrat ze tří hlavních jídel.
Na závěr je lehký dezert nebo ovoce.
Bohužel, svíčkovou, vepřovou se zelím
a houskovým knedlíkem u nás nedostanete. Snažíme se vyhovět i hostům,
kteří mají jiné stravovací návyky, popřípadě ze zdravotních důvodů nemohou
konzumovat standardní nabídku jídel.
Jaký je u vás nejlepší
způsob rezervace?
Nejrychlejší a cenově nejvýhodnější je přímá rezervace přes webové
stránky, nebo přes recepci. Zájemci nás v žádném případě nenajdou
na slevových portálech, rezervačních
portálech typu Booking, HRS apod. Už
od rezervace je vlastně pobyt individuální záležitostí a záleží na každém,
jak rychle si vše naplánuje a objedná.
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Na webových stránkách je k dispozici
15 pobytových balíčků o různé délce
pobytu a zahrnutých procedurách
a službách. Zde také najdou veškeré
potřebné informace k pobytu, ceník
a nabídku lázeňských procedur a také
popis jednotlivých terapií a procedur.
A nakonec – jak byste formuloval
důvod, proč navštívit právě vaše lázně?
No přece proto, že nikde jinde na světě
Šumavské bylinné lázně nejsou!
Standa Berkovec

KONTAKT:
Parkhotel Kašperské Hory
recepce@parkhotel-sumava.cz
www.sumavskelazne.cz
tel.: +420 376 582 592
Galerie.

Šumavské bylinné lázně.

Posezení u krbu.

Speleoterapie.

Perličkové vany.

Menhir.

Parkhotel - bazén.
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ANALÝZA ZDARMA
Nechte si zpracovat analýzu ceny tisku na nejmodernějších strojích.
Zjistěte, zda máte opravdu tu nejlepší nabídku.
Dostanete cenu tisku dle Vašich stávajících specifik.
Dostanete návrh na optimalizaci Vaší tiskoviny.
Dostanete doporučení na alternativní MWC papíry* včetně cen.
Dostanete fyzicky vzorky MWC papírů pro porovnání.

Zjistěte více a kontaktujte experta na polygrafii
Michal Brotánek
michal.brotanek@trianglprint.cz
+420 777 772 849
Triangl, a.s., Beranových 65, Praha 9 – Letňany

www.trianglprint.cz

* MWC papíry jsou moderní magazínové papíry, které se skvěle hodí i při tisku katalogů.Díky svým vlastnostem méně prosvítají a jsou levnější než křídové papíry.
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HLAVNÍ PARTNEŘI OD ROKU 2000 DO ROKU 2015
PARTNERY dalších ročníků najdete ve složce PARTNEŘI na www.prestige-media.cz
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reprezentativní bydlení pod strahovem
Projekt Rezidence Palata je zasazen do Holečkovy ulice v těsné blízkosti centra Prahy. Jedná se o tradiční rezidenční
oblast s komplexní občanskou vybaveností zajišťující klidný a pohodlný život.
Rezidence Palata je dalším úspěšným dílem společnosti Real-Treuhand Reality s.r.o. a nabízí jak byty s menší
výměrou pro bezpečné investice, tak bydlení ve velkorysejších prostorách. Nejvyšší patro budovy je celé věnováno
unikátnímu bytu 4-5+KK pro milovníky nádherných výhledů z jižně orientované terasy.

WWW.REZIDENCEPALATA.CZ

