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Světový šampion, hřebec 
KAHIL Al SHAQAB  z Kataru         
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Klasický český ležák syté barvy, vyvážené chuti s příjemným 
dozvukem chmelové hořkosti. Chuťový prožitek je navíc rozšířen 
o bohatou a nasládlou karamelovou chuť, která je dána použitím 
kombinace několika druhů speciálních sladů.

JEDNA Z PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH DEGUSTAČNÍCH SOUTĚŽÍ, KDE BYLO LETOS PŘIHLÁŠENO  VÍCE NEŽ 1 000 PIV Z CELÉHO SVĚTA.

JEDEN Z MÁLA SAMOSTATNÝCH NEZÁVISLÝCH PRŮMYSLOVÝCH PIVOVARŮ 
V ČESKÉ REPUBLICE

Dobré pivo každý ocení.

MEZINÁRODNÍ DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽE 
MEININGER‘S INTERNATIONAL CRAFT BEER AWARD 2020

ČERNOVAR ČERNÉ 

VÍTĚZ



Prestige víkend 
S ArABSKýmI 

KoňmI
Foto: renáta Kolářová



Již od roku 2010 v Praze 
pravidelně probíhá národní 

a mezinárodní přehlídka 
plnokrevných arabských 

koní, pořádaná ACHPAK 
ČR – Asociací chovatelů 
plnokrevných arabských 

koní. První ročníky 
proběhly v jezdeckém 
areálu na Císařském 
ostrově, poslední tři 

ročníky na Letenské pláni 
a letošní ročník se poprvé 

konal ve skokové aréně 
v pražské Velké Chuchli. 

ACHPAK Čr a časopis Prestige 
jsou partnery na těchto 
přehlídkách již od roku 2006, 

což znamená 15 let vzájemné 
spolupráce. To dovedlo obě strany 

k úmluvě 
o konání oslav 
jubilejního 
dvacetiletého 
výročí časo-
pisu Prestige 
právě v prů-
běhu těchto 
přehlídek. 
Kvůli pandemii covid-19 však celé 
setkání nabralo jiné parametry, 
nežli se původně plánovalo.

Jarní koronavirová uzávěra za-
příčinila, že původně plánovaná 
česká národní a mezinárodní 
přehlídka plnokrevných arabských 
koní Prague Intercup společně 
s Prestige party musely být odlo-
ženy, neboť prvotní termín jejich 
konání byl 9.–10. května na Le-
tenské pláni. Letní rozvolnění však 
dalo naději na možné konání všech 
plánovaných akcí v zářijovém 
termínu, a proto se organizační 
práce rozběhly na počátku června. 
Vzhledem k dobrému vývoji pan-

demické situace v Čr byla ACHPAK 
Čr na počátku srpna oslovena se 
žádostí uspořádat v Praze i Ev-
ropský šampionát těchto úchvat-
ných koní. Díky tomu se všechny 
soutěže přesunuly z Letenské 
pláně do nově vybudované sko-
kové arény společnosti Tmm s.r.o. 
ve Velké Chuchli. Ta vytvořila celé 
akci výtečné a velmi reprezenta-
tivní zázemí, které bylo nezbytné 
k uspořádání takto veliké akce. Pů-
vodně plánovaná dvoudenní akce 
tak nabyla o další dva dny a počet 
zúčastněných koní se zvýšil na více 
než dvojnásobek (160 koní celkem). 

Vše tedy začalo již ve čtvrtek 
17. září v odpoledních hodinách 
Českou národní přehlídkou (19. 
ročník), které se zúčastnilo celkem 
24 koní. Tu měla původně hodnotit 
Její královská Výsost princezna Alia 
Al Hussein z Jordánska společně 
s Její Výsostí šejkou Fatimou bint 
Hazza bin Zayed Al Nahyan ze 
Spojených arabských emirátů. Po-

Lissar – účastník seniorských hřebců z Dánska. Zlaté, stříbrné a bronzové šerpy pro vítěze Prague Intercupu.

Mladá juniorská klisna z Polska v pohybu. Kabsztad – evropský stříbrný šampion starších hřebců.

ACHPAK ČR
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fitmin.cz

    Super Premium Horse Snack    Super Premium Horse Snack    Super Premium Horse Snack
HORSE snaxHORSE snax
Fitmin

ZDRAVÁ POCHOUTKA PRO KONĚ

fitmin.cz

NOVINKA

BENEFITY: 

Fitmin Factor - podílí se na rozvoji imunity, přispívá
k normální funkci srdce, mozku a zraku, redukuje
a absorpci mykotoxinů, je přirozeně bohatý 
na nukleotidy. 

Jablečná vláknina podporuje zdravé trávení. 

Plody šípku podporují přirozenou imunitu a hojení ran. 

Len přispívá k normální funkci střevního traktu. 

Rozmarýn je přírodní antioxidant podporuje 
obranyschopnost organismu. 

Vysoká chutnost. 

Vlivem extruze zajištěná vysoká stravitelnost
díky tepelné stabilizaci zabezpečená vysoká
hygienická čistota krmiva.

Vyrobeno v České republice.

FITMIN
FAKTOR

 - podílí se na rozvoji imunity, přispívá
zraku, redukuje

a absorpci mykotoxinů, je přirozeně bohatý 

podporuje zdravé trávení. 

 podporují přirozenou imunitu a hojení ran. 

normální funkci střevního traktu. 

 je přírodní antioxidant podporuje 

vysoká stravitelnost
vysoká

vysoká stravitelnost
vysoká

prázdninové šíření pandemie v Čr, 
a především pak v Praze ale zapříči-
nilo nemožnost cestování několika 
porotců a bohužel mezi nimi byly 
i dvě zmíněné dámy. organizátoři 
i přesto zajistili náhradní porotce 
a díky tomu se česká národní pře-
hlídka odehrála, jak měla. Chova-
telé si v kategoriích rozdělili 3800 
eur a ze šampionátů si odváželi 
mnoho věcných cen od sponzorů. 

mezinárodní přehlídky, na roz-
díl od té české, ale čelily jinému 
problému. restrikce okolních zemí 
vůči regionu Prahy, vyhlášené krát-
ce před konáním přehlídek, mohly 
mít fatální následky ohledně počtu 
účastníků mezinárodních soutě-
ží. Jejich návrat z Prahy byl pro 
mnohé z nich podmíněn 14denní 
karanténou a negativním testem 
na covid-19. organizátor tak musel 
zajistit možnost sobotního testová-
ní v místě konání, což napomohlo 
k tomu, že více než 90 % soutěží-
cích do Prahy nakonec dorazilo. 
V pátek 18. září tak prosluněná 
aréna ve Velké Chuchli, vyzdobená 

maketami staroměstského orlo-
je a Karlova mostu, přivítala první 
účastníky tradiční mezinárodní pře-
hlídky Prague Intercup (10. ročník). 
Na 50 koní z celkem 16 zemí ce-
lého světa (AT, BE, CZ, Hu, IT, ISr, 
Jor, KSA, KWT, LEB, PoL, QAT, SK, 
CH, uAE, urG) ozářilo svou krásou 
všechny zúčastněné. V letošním 
roce v této soutěži dominovala 
Hanaya Arabians ze švýcarska (maj. 
Nayla Hayek, majitelka koncernu 
švýcarských hodinek), která zís-
kala jednu zlatou a čtyři stříbrné 
medaile, a tím i pohár pro nejlepší 
národ. Vítězové v šampionátech, 
konaných ještě v pátek v podve-
čer, získávali překrásné křišťálové 
poháry ze Sklárny Halama a mnoho 
věcných cen od společností Inca 
Collagen, Pivovar rakovník, ob-
chod Habibi pro koně a Dallmayr. 

Páteční večer tím však nekončil. 
V novodobém africkém stanu, 
kterým je aréna stabilně vybave-
na, byla pro všechny účastníky 
akce, sponzory a partnery a také 
pro všechny dlouhodobé partnery 

a podporovatele časopisu Prestige 
připravena Prestige Welcome Party, 
konaná k výročí 20 let existence 
časopisu Prestige. Za jeho vznikem 
a vydáváním stála vždy paní Jitka 
Tesárková, které všichni přítomní 
projevili uznání a poděkování ne-
utuchajícím potleskem. mluveným 
slovem pak za časopis Prestige 
zaznělo poděkování z úst pana 
Standy Berkovce a za ACHPAK Čr 
z úst pana Jaroslava Laciny. Velkým 
překvapením celého večera se stala 
ohnivá show předvedená skupinou 
PA-LI-CHI a prezentace několika-
násobného světového šampiona 
z Kataru, hřebce Kahil Al Shaqab 
(chovatel/majitel Emír Kataru).

Víkendové dny ve Velké Chuchli 
(19.–20. září) pak patřily historicky 
prvnímu Evropskému šampioná-
tu plnokrevných arabských koní 
v Čr. Ten byl hodnocen novou 
pětičlennou porotou, která měla 
za úkol ohodnotit téměř 100 koní 
odchovaných a vlastněných v Ev-
ropě (celkem 15 zemí – AT, BE, BG, 
CZ, DK, ES, Fr, uK, DE, CH, IT, NL, 
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Mořský kolagen | Krmná surovina

www.incapetcollagen.com

Ověřený český kolagen, 
který opravdu
pomáhá
i zvířatům



PL, SK, SE). Zatímco celý sobotní 
den a nedělní dopoledne naplnily 
jednotlivé věkové kategorie, kde se 
rozdalo celkem 36 500 eur, nedělní 
odpoledne bylo vyhrazeno vrchol-
ným šampionátům. Ty jsou vždy 
doplněny o doprovodný program, 
jenž nalákal do VIP prostoru mnoho 
návštěvníků, kteří jej zaplnili do po-
sledního místa. Diváci a návštěvníci 
mohli zhlédnout různé jezdecké 
ukázky využití arabských koní pod 
sedlem, předvedené zlatými mistry 
Evropy, do světa barokního ježdění 
se přenesli s vystoupením skupiny 
štvanci, pokochali se ještě jednou 
krásou arabského šampiona Ka-
hil Al Shaqab, zhlédli ceremoniál 
zúčastněných národů a jejich vlajek 
doplněný prezentační jízdou his-
torických motocyklů Jawa (Cze-
choslovakia moto) a také českým 
národním dědictvím – čtyřspře-
žím starokladrubských koní, které 
do arény slavnostně přivezlo porotu. 
Ta poté rozhodovala o zlatých, 
stříbrných a bronzových titulech. 
Vítězové si domů odváželi překrás-
né křišťálové sošky koní a mnoho 
věcných cen od sponzorů a partne-
rů akce. Těm patří velké poděkování, 
neboť bez jejich podpory by se tyto 
přehlídky natolik nevydařily. mezi 
nejvýznamnější tuzemské patřily 
Kopecký Autosalony (prodejce BmW 
a Peugeot), Inca Collagen, Sklárna 
Halama, Pivovar rakovník, krmiva 
Habibi pro koně, Dallmayr, Hotel 
maximilian a také mediální partneři 
Pražský Zpravodaj, časopis Prestige, 
Business Soireé, Tutto Arabi, Ara-
bian Horse magazine a rádio Kiss. 

Jak se říká: ,,Všechno špatné je pro 
něco dobré.“ To v rámci letošního 
roku a přehlídek arabských koní 
v Praze platilo doslova. Pandemie 
koronaviru přinesla organizáto-
rům mnoho starostí, ale i možnost 
konání Evropského šampionátu 
u nás. Výtečně připravený areál, 
skvělá organizace, úžasné po-
časí a výborná nálada překvapily 
všechny zúčastněné natolik, že se 
všichni chtějí na Evropský šampio-
nát do Prahy vrátit i v roce 2021. 
Jejich hodnocení bylo jediné – 
prestižní akce nejkrásnějších koní 
světa v jednom z nejkrásnějších 
měst na světě. A proto na viděnou 
s vámi všemi v příštím roce! 

Přehlídka vlajek zúčastněných národů 
Evropského šampionátu.

Zahajovací řeč oslav časopisu Prestige       
(S. Berkovec a J. Lacina).

Pohár národů z Prague Intercupu letos 
putoval do Švýcarska.

Prezentace jezdeckého využití arabských 
koní – zlatí sportovní mistři Evropy.

Sochy pro zlaté Evropské šampiony z dílny 
W. v. Ballena z Belgie.

České národní dědictví - čtyřspřeží 
starokladrubských koní.

Odekorovaná Evropská zlatá juniorská 
šampionka z Polska.

Prestige welcome party a její překvapení – 
Kahil Al Shaqab z Kataru.

Anawera - nejlepší kůň soutěže                      
Prague Intercup.

Barokní vystoupení skupiny Štvanci.
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Skutečnost, že zároveň letos 
slaví značka Peugeot 210 let 
od svého založení a společ-

nost KoPECKý otevírá svůj první 
multibrandový autosalon, je spíše 
náhoda, ale asi to tak mělo být.

ZNAČKA BmW A PEuGEoT PoD 
JEDNou STřECHou
Nabídka značky PEuGEoT, urče-
ná pro širokou veřejnost společně 
s prémiovou značkou BmW, tak jak 
tomu v Autosalonech KoPECKý, 
se zdá velice nezvyklá, jelikož 
tito dva výrobci, na rozdíl třeba 
od koncernu, spolu nemají nic 
společného, ale racionálnost 
tohoto spojení je v konečném 
efektu zcela zřejmá. Se značkou 
PEuGEoT pan Kopecký před 
mnoha lety začínal a byla pro něj 
vždy tou hlavní obchodní akti-
vitou. Prémiové BmW bylo spíše 
tím snem, který se před více než 
4 lety stal díky příznivým okol-
nostem realitou. Všem musí být 
jasné, že z ekonomického pohle-
du se nejedná o malé investice 
a samozřejmě už tehdy musel 
řešit, do jaké míry tyto dvě zce-
la odlišné značky budou spolu 
fungovat. Ve fi nále se ukázalo, že 
je to velice jednoduché a prosté. 
modelová nabídka Peugeotu končí 
tam, kde začíná BmW, a tak fi rma 
nepřichází o kvalitní zákazníky, 
a naopak majitelům BmW, pri-

Autosalon Kopecký 
sluŽby, na které se snadno zVyká 

márně těm z podnikatelské sféry, 
může nabídnout řešení v segmentu 
LCV nebo levnějších referenčních 
vozidel od Peugeotu. Každopád-
ně, ať jsou to jedni nebo druzí, 
zvykli si v autosalonech na určitý 
přístup a nadstandardní služby, 
a takto se jich nemusejí vzdávat.

SALoN NA ZELENé LouCE
To, že nejmodernější autosalon 
značky Peugeot vyrostl právě 
v Pardubicích, je zase částečně dí-
lem okolností, ale hlavně záměrem 
pana miroslava Kopeckého vytvořit 
v centru republiky síť, která si ne-
bude konkurovat a bude schopna 
nabízet své služby co nejširšímu 
okruhu stávajících i potenciál-
ních zákazníků. Pražská pobočka 
Autosalonů Peugeot se od roku 
2010 hrdě prezentovala jako servis 
s největším počtem servisních 
stání a tomu odpovídaly i nejkratší 
objednací lhůty, které se postupem 
času pro mnoho zákazníků staly 
důležitým aspektem při rozhodo-
vání o tom, kde si vůz koupí a kde 
ho budou servisovat. otevřením 

nové provozovny s nejmoderněj-
ším zázemím o tuto výsadu sice 
v Praze přijdou, ale na druhou 
stranu tak budou schopni opět 
o něco zkrátit objednací termí-
ny, jelikož hodně mimopražských 
zákazníků budou moci nasměrovat 
do Pardubic. Vytíženost pražského 
servisu se v posledních dvou letech 
dostávala již téměř k maximální 
kapacitě, což je v rozporu s jejich 
fi lozofi í a přístupem k zákazníkovi. 

Postavit v této době nový auto-
salon, který musí splňovat přís-
ná kritéria jak vůči importérům 
značky, tak vůči všem institucím, 
je velice náročné. o to náročnější 
musí být postavení multibran-
dového salonu pro dva rozdílné 
importéry s rozdílnými požadav-
ky. Je zřejmé, že při projektování 
tohoto nového salonu zúročil pan 
Kopecký mnohaleté zkušenosti 
z reálného provozu a nemusel 
dělat kompromisy v propojování 
jednotlivých provozních středisek 
s ohledem na dispozici budovy. 
Zároveň stavba na zelené louce 

Letos je to přesně 10 let od doby, kdy se začala 
psát nová historie nejstaršího autosalonu Peugeot 
v zemi, nacházejícího se v pražských Strašnicích.                                                                                     
Díky panu Miroslavu Kopeckému si mohli všichni majitelé vozidel Peugeot 
vyzkoušet nadstandardní poprodejní služby na které se opravdu snadno zvyká. 

Nové centrum Peugeot a BMW se otevře náročným zákazníkům z Pardubic a okolí                        
již tento měsíc.

Nový Peugeot 3008.

3008
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umožnila naprojektovat dostateč-
né skladovací, vystavovací a par-
kovací plochy, tak aby to dávalo 
smysl. Servis disponuje naddimen-
zovaným pneuhotelem s jed-
noduchou a efektivní obsluhou, 
jednotlivé servisní plochy na sebe 
navazují a eliminují se tak zbytečné 
prostoje a logistické problémy. 

NoVINKY u ZNAČKY PEuGEoT
Nový showroom Peugeot v Par-
dubicích disponuje dostatečným 
prostorem k prezentaci celé 
modelové řady Peugeot, takže 
zákazníci si mohou v příjemném 
a prostorově komfortním prostředí 
prohlédnout a vyzkoušet všechny 
modely od nejmenšího Peugeotu 
108 až po 9místného Travellera. 
mezi hlavní novinky, kvůli kterým 
do salonů KoPECKý zákazníci míří, 
patří především městské modely 
Peugeot 208 a 2008 a rodinné mo-
dely Peugeot 3008 a 5008, které 
jsou nyní uváděny na trh v novém, 
faceliftovaném kabátě. Samozřej-
mostí je prezentace elektrických 
a Plug-in hybridních modelů. To, 
na co se v autosalonech KoPEC-
Ký můžete určitě spolehnout, 
je zajištění předváděcí jízdy se 
všemi modely i v rámci různých 
pohonných jednotek a převodo-
vek. Aktuálně budou k dispozici 
i vozy s alternativními pohony.

Hned vedle salonu je krytá venkov-
ní plocha, kde se můžete seznámit 
s celou užitkovou řadou Peugeot 
včetně speciálních přestaveb 
či vestaveb. Jelikož dostatečné 
skladové zásoby v rámci osob-
ních aut, a především v rámci 

užitkové řady byly vždy nejsilnější 
výhodou Autosalonů KoPECKý, 
budou tak nyní schopni díky další 
provozovně a ploše, kterou dispo-
nuje, nabídnout zákazníkům ješ-
tě širší možnosti. Těšit se můžete 
vedle standardních dodávek od 3 
do 17 m3 na skladové valníky, sklop-
né valníky, vícemístné přestavby, 
dílenské vestavby, chladírenské 
vozy, plachtové a spací nástavby.

ProGrAmY PEuGEoT, 
VYZKoušENé VoZY A BmW 
PrEmIum SELECTIoN 
Prodej referenčních a krátkodobě 
jetých vozidel byl až do této chvíle 
doménou provozovny PEuGEoT 
KoPECKý na Vysočině a ústec-
ké pobočky BmW KoPECKý, je-
likož v Praze i ve Vysokém mýtě 
bylo nutné upřednostnit vzhledem 
k umístění poboček prodej nových 
vozů a parkování pro zákazníky 
servisu. Předpokládá se, že vzhledem 
k možnostem nové pobočky v rámci 

prezentace vozů na venkovních 
plochách se tak prodej tohoto 
velice žádaného segmentu u Au-
tosalonů KoPECKý ještě rozšíří, 
a to vedle Peugeotu především 
u značky BmW, neboť zkušenosti 
prodejců od Kopeckého s prode-
jem ročních aut jsou z obou pro-
vozoven velice bohaté a dokážou 
v tomto segmentu dělat opravdu 
skvělé nabídky. I to je určitě důvod, 
že se počet spokojených „Pežoťá-
ků“ rok od roku zvyšuje nejenom 
v segmentu nových vozů. Stejně 
je tomu i u spokojených zákazníků 
značky BmW, kteří jsou ochotni si 
pro nadstandardní přístup a služ-
by zajet z Prahy 100 km až do Ústí 
nad Labem a nově je tak naleznou 
i 100 km na druhou stranu. Na-
víc je okruh potenciálních klientů 
ve Východočeském kraji, kteří 
očekávají a požadují nadstandard-
ní přístup a služby, obrovský.
Pokud tedy potřebujete i v tuto 
chvíli řešit otázku pořízení nové-
ho vozu či servisu nebo se chcete 
jenom inspirovat na dobu pozdější 
a uvažujete o tom stát se Pežoťá-
kem nebo majitelem vozu BmW, 
jsme tu pro vás na telefonu, mailu, 
přes web či sociální sítě. Aktuálně 
nás najdete v rámci Čr v 5 provo-
zovnách AuToSALoNŮ KoPEC-
Ký (Praha, Vysoké mýto, Bystřice 
nad Pernštejnem, Ústí nad Labem 
a Pardubice). Hlavně ale nezapo-
meňte, že poskytujeme služby, 
na které se snadno zvyká. 

Více informací                                            
na kopecky.cz,                                                              

případně pezotak.cz                                        
nebo kopeckybmw.cz. Nový e-Expert s elektromotorem 100kW.

Nový Peugeot 5008 je v základu 7místný.

5008
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Pořádat svatbu na vinicích 
je rostoucí trend, stejně 
jako Wine tourism.

Itálie nabízí širokou škálu 
vinařských krajin vhodných 
k uspořádání sňatku ve vinicích.
od severních regionů až 
po jižní Itálii naleznete úžasné 
renomované značky vín, které 
jsou známé po celém světě.

od prestižních lahví vhodných 
na zásnuby po šumivé víno na ape-
ritiv po obřadu, od vín, která do-
provázejí hlavní menu, k přípitku 
při svatebním dortu a na barové 
nabídce dnešní páry věnují mno-
hem větší pozornost než v minu-
losti výběru kvalitních výrobků pro 
nejdůležitější den jejich života.

Skutečný klenot o rozloze 18 hek-
tarů vinic mezi územím Valcalepio 
a Franciacorta v krásné vinařské 
lokalitě, jen pár kroků od jezera 
Iseo, vítá návštěvníky v nádherném 
prostředí obklopeném přírodou. Je 
to Podere Castel merlo, založený 
v roce 1000 jako obranná hradeb-

Víno, sVatby 
a eVenty                 

v Itálii

Víno hrálo vždy velmi důležitou roli v rámci každého eventu nebo svatební hostiny.
Počínaje svatbou v Káně Galilejské až po dnešek víno doprovází všechny životní oslavy.

Návaznost mezi vínem a svatbami je velká, počínaje produkty a vinnými 
sklepy, které jsou nyní používány jako místa pro jakýkoli druh oslav.

Foto: Diego Taroni Photo27
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ní budova, která přestála různé středověké 
konflikty a vrátila se do své původní krásy díky 
akvizici rodinou Buelli, která připojila struk-
turu k rodinnému vinařství La rocchetta.
Dnes je Podere Castel merlo luxusním re-
lais se 7 exkluzivními apartmá, výjimečnou 
gurmánskou restaurací L’Etoile a prestiž-
ní lokací pro eventy. Je ideálním místem 
pro intimní obřady, narozeniny, soukromé 
akce, svatby a firemní akce nebo setkání.
La rocchetta a Podere Castel merlo: 
dvě značky s množstvím 800 000 lahví 
zrajících ve výjimečné rezervě obdržely 
desítky ocenění a představují dvě své 
hvězdy: L’Etoile a L’Etoile rosé.

Dva vzácné a exkluzivní produkty s 24karátovými 
zlatými a stříbrnými hvězdami, které oboha-
cují klasickou metodu nadčasovým kouzlem.

Diana Da ros, International Wedding & 
Event Planner, vybrala tuto lokalitu pro 
oficiální photoshooting trendů Trends for 
Events 2020, mezinárodní konferenci, 
která byla prezentována od 3. do 10. října 
2020 během milano Wine Week on-line.

Co je to Trends for Events? Inovativní formát, 
který vytvořila Diana Da ros, je jedinečnou 
příležitostí objevit nové nápady, nové 
produkty, nové trendy a inspirovat se při 
plánování originálních a exkluzivních akcí.

Výjimečně pouze pro 
tento rok na podporu 
celého sektoru akcí 
a svateb, který byl 

vážně ovlivněn covid-19, 
budou nabídky trendů 

přístupné on-line 
zdarma. 

Jde o silný podnět, který má být poselstvím 
naděje a odvahy restartovat turistické, 
svatební a obchodní události. 

Trends for events se stalo jedinečnou pří-
ležitostí setkat se a získat nové zkušenos-
ti od průmyslu Trendsetters.Exkluzivně pro 
časopis Prestige zde najdete barevnou paletu 
nových trendů pro eventy, svatby a milovníky 
vína, které vám poskytnou inspirace a emoce, 
jako prostřený stůl s lahodnými čokoládami 
od Charlotte Dusart, ručně vyráběná papírová 
umělecká díla od Laboratorio mamu, překrás-
né svatební a slavnostní šaty vyrobené v Itá-
lii Chiara Vitale Atelier Kore milano, květiny 
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Ten správný šperk 
vydá za tisíc slov 

je ozdobou, názorem, potěšením 
i vyznáním. sny o luxusních a kvalitních 
špercích už více než 30 let plní značka 

Bergl Diamonds, která se věnuje 
šperkařství na světové úrovni a je vyhlášená 

precizním výběrem drahých kamenů.
její zakladatel zlatník, kreativní designér 

a soudní znalec v oboru diamantů, 
drahých kamenů a šperků Aleš Bergl 
je odborník uznávaný na celém světě. 
dobře ví, že záleží na každém detailu, 

originálním designu, perfektních kamenech 
a skvělém přístupu ke klientovi. Objevte 

s námi kouzlo Bergl Diamonds.



Diana Da Ros 

International Wedding & Events Agency

T. 039 9712923, MB. +39 348 4425695 

SHOWROOM via moriggia 2, monza, ITALY

facebook, instagram@dianadaros, 
www.dianadaros.com

Founder of TrENDS for EVENTS

a dekorace od květinového designéra Alberta menegar-
diho nebo překvapující papírnictví a grafiku od Loveday.

A pokud chcete během akce ohromit své hosty, neza-
pomeňte, že nyní je vám k dispozici speciální půjčovna 
k pronájmu mimořádných předmetů, jako jsou meteori-
ty, kousek měsíce, kousek marsu, sběratelské předměty 
z amerických filmů, vzácné předměty ze starověkého 
Egypta a mnoho dalších neuvěřitelných a vzácných věcí.

Kde? Pouze s Wow, World of Wonders, novou 
exkluzivní službou Diany Da ros & Theatrum mundi.

Nyní žijeme ve světě, kde je skvělý zážitek tím 
nejlepším dárkem, který můžete svým hostům dát.

Dalším takovým neuvěřitelným zážitkem je návštěva Parco 
Villa Trecci a Villa Benefizio, míst, která vás zbaví de-
chu, nacházející se v montepulciano v srdci Toskánska.

Park Villa Trecci je jednou z nejkrásnějších 
soukromých zahrad v Itálii a je ideálním prostředím 
pro elegantní přírodní svatební akce.

Středem resortu je nedávno zrekonstruovaná luxus-
ní vila s obnovenou původní strukturou.Vybavena je 
starožitnostmi a vzácnými uměleckými kusy, oboha-
cenými nádechem moderního designu a exkluzivní-
mi látkami od světoznámé benátské značky rubelli.

Vila má šest dvoulůžkových pokojů, wellness centrum 
a biologickou zahradu, která vám umožní vychutnat 
si zeleninu a ovoce z nulového kilometru.

Vedle vily je velký nekonečný bazén s rozsáhlou 
relaxační oblastí v blízkosti vrcholu, který 
dominuje panoramatu montepulciana. 

Vinice biologické farmy obklopuje park Villy Benefi-
zio, která vám nabízí nádherné prostředí pro intimní, 
exkluzivní a romantické zvláštní okamžiky pro různé 
oslavy, od aperitivu po podávání svatebního dortu.

Toto je jen malá ochutnávka všech báječných míst, která 
Itálie nabízí pro vaše speciální akce nebo dovolenou. 

Pokud si budete přát zjistit více, můžete se 
zaregistrovat na následujícím odkazu:
www.dianadaros.com/trends-for-events

Itálie na vás čeká.
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Otevíráme svět   

prostřednictVím 
VzděláVání

To jsem já, Denisa Markovcová a Malta.

V průběhu více než 50 let vycestovaly miliony studentů z více než 100 zemí 
do 50 akreditovaných Mezinárodních jazykových kampusů (International 

Language Campus) za studiem některého z 10 jazyků v 19 zemích. 
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Kromě studijních programů 
rozdělených podle věkových 
kategorií studentů měli mož-

nost seznámit se s kulturou a za-
jímavostmi destinace a navázat 
i vzájemné přátelské kontakty.

NAšE šKoLY JSou oTEVřENY!
oznamuje pražská pobočka EDuCA-
TIoN FIrST se sídlem v Paláci Euro 
na Václavském náměstí na svých 
stránkách www.ef-czech.cz. Současná 
celosvětová pandemie koronaviru sice 
cestování příliš nepřeje, ale studenti se 
vzdělávání a studia jazyků vzdát ne-
chtějí a snaží se využít každou možnost 
navštívit destinace, kam je právě možné 
na vybraný studijní pobyt vycestovat.

Zeptali jsme se proto Denisy mar-
kovcové, sedmnáctileté student-
ky Gymnázia Prachatice, na její 
letošní zkušenosti ze 14denní-
ho studijního pobytu na maltě. 

Deniso, měla jsi to štěstí, že ses 
„vešla“ do prázdninového období 
takříkajíc mezi dvěma „vlnami“ pan-
demie – odjela jsi v období, kdy byla 
Malta volně přístupná a relativně bez 
rizika, a stihla ses vrátit těsně před 
jejím vyhlášením rizikovou zónou. 
Bylo tvoje rozhodnutí vycestovat 
v tak složitém období rozporupl-
né, nebo jsi byla pevně rozhod-
nuta studijní pobyt absolvovat? 
Ano, určitě rozporuplné bylo. Nikdo 
nevěděl s jistotou, jak se situace vyvine. 
Společnost EF mi sdělila, že můj dohod-
nutý pobyt v oxfordu není vzhledem 
k pandemii možné realizovat, a nabídla 
mi možnost odcestovat na maltu, která 
byla v tomto období jediná volně přístup-
ná, nebo odložit cestu do oxfordu až 
na rok 2021. Spontánně jsem se rozhod-
la vycestovat a neztratit tak příležitost 
zdokonalit své znalosti angličtiny. A dnes 
již vím, že to bylo správné rozhodnutí. :)

Jaké záruky vám pořádající společ-
nost Education First poskytla pro 
případ vyhlášení karantény, problé-
mů s leteckou přepravou či nutnos-
tí setrvat určitou dobu na ostrově 
i po skončení studijního programu?
Společnost EF nás podrobně informo-
vala o všech aspektech vyplývajících 
ze situace týkající se pandemie a jejích 
možných dopadů, které sice naštěstí 
nenastaly, ale byla jsem ujištěna, že 
o náš další pobyt a případný opož-
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Doručen bude v luxusním 
balení přímo pod stromeček!

Napište Ježíškovi  
o jazykový kurz  
v zahraničí

Václavské nám. 2 
110 00 Praha 1 
tel.: 296 333 810 

www.ef.com/jezisek 

INTERNATIONAL
LANGUAGE
CAMPUSES

Veselé Vánoce  
přeje tým EF

20LS_christmas_ad_A4_CZ.indd   1 13.11.19   17:23

http://www.ef.com/jezisek


děný návrat v případě karantény 
bude ze strany EF všestranně 
postaráno. měla jsem k dispozi-
ci i všechny potřebné kontakty.

Cestovala jsi poprvé sama bez 
doprovodu, a navíc z Letiště 
MNICHOV, druhého největšího 
letiště v Německu – jak ses cíti-
la, když tvoji rodiče zůstali před 
odletovou zónou a dál jsi muse-
la své odbavení i let absolvovat 
sama? Byly tvoje jazykové zna-
losti, kterými tě vybavilo mateř-
ské gymnázium, dostatečné?
upřímně řečeno, moji rodiče byli 
mnohem nervóznější než já. Tatí-
nek se mě ještě ve frontě na odba-
vení ptal, jestli to sama zvládnu, a já 
jsem s klidem v duši odpověděla, 
že jsem zcela v pohodě, což jsem 
ani sama nečekala. moje sebejis-
tota asi vycházela ze skutečnosti, 
že jsem si, pokud jde o komunikaci 
v angličtině, byla již celkem dost 
jistá. Nedovedu si představit, jak 
se v minulém století mohli češ-
tí emigranti vydat do světa bez 
jakýchkoliv jazykových znalostí.

Jak se stavěli k tvé cestě rodi-
če? Ani pro ně asi nebylo jed-
noduché poslat tě na ostrov, 
kam pro tebe v případě nou-
ze nemohou přijet autem?
Abych to shrnula, odletěla jsem 
v pohodě a příjemném očekávání, 
zatímco rodiče trnuli strachy, jestli 
se se mnou ještě někdy setkají. ;) 

Byli v tvojí skupině studentů i další 
Češi? A jak sis rozuměla se „spo-
lužáky“ z dalších zemí? Kolik vás 
v tvém kurzu bylo celkem? Se spo-
lečností Education First cestovala 
za vzděláním a poznáním i řada 
známých osobností z celého svě-
ta. Nesetkala ses také s některou?
Ano, potkala jsem i další Čechy, 
i když konkrétně v mojí třídě jsem 
byla sama, a nebýt mé první nové 
kamarádky Niny z Německa, 
s kterou jsem přiletěla a následně 
i bydlela, nepoznala bych se s Češ-
kou Natálkou z její studijní skupiny. 
S řadou děvčat si stále dopisujeme 
a jsme v kontaktu. Kromě studia 
je na pobytu nejkrásnější možnost 
navázat nová přátelství a kontakty 
se studenty z řady zemí – na každé 
lekci bylo cca 15 studentů. Také 

jsem si uvědomila, jak je pro život 
znalost jazyků důležitá. Celebritu 
jsem žádnou bohužel nepotka-
la, nebo o tom alespoň nevím. 
moje babička se začátkem století 
nečekaně potkala v Golf clubu 
Karlštejn s hercem Seanem Conne-
rym – byl jí sice povědomý, ale že 
je to on, se dozvěděla až od po-
řadatelů, kteří mu přidělili čestné 
klubové členství pod číslem 007.

Kromě studijního programu nabízí 
společnost EF i výlety, poznávací 
výpravy za kulturou a zajímavost-
mi destinace i společenská setká-
ní, koupali jste i v krásném prů-
zračném a teplém moři. Jak jste 
to vše za 14 dnů stihli realizovat?
malta je malý ostrov, ale míst 
stojících za návštěvu je tam mno-
ho. Nejsou mezi nimi však velké 
vzdálenosti, takže se všechno dalo 
v pohodě a beze spěchu stihnout. 
Výlety pořádané v režii EF byly 
krásné, ale měli jsme možnost si 
vyjet na výlet i sami a naplno si 
užívat příjemné a uvolněné atmo-
sféry ostrova a všeho, co nabízel 
– příjemné restaurace se skvělou 
středomořskou kuchyní, hlučné 
bary plné mladých lidí z celé-
ho světa, krásné pláže včetně EF 
BEACH CLuBu, který byl vyhrazen 
jen pro studenty EF. moře jsme 
si užívali před lekcemi i po nich 
až do večera – bylo nádherné! 

A co lektoři? Byli přísní, nebo 
vše probíhalo spíše v přátelském 
duchu? Vyhovovalo ti i uby-
tování a způsob stravování? 
Mohli jste mimo čas určený pro 
výuku volně vycházet na pro-
cházky po historickém městě 
St. Julian’s, kde byl váš kampus 
jen kousek od krásné pláže?
Všichni lektoři byli mladí a kama-
rádští a atmosféra ani v nejmenším 
nebyla srovnatelná se školami, 
na které jsme doma zvyklí. Každá 
lekce měla svoji pointu, a i za tak 
krátkou dobu jsem se hodně 
přiučila a získala jsem zajímavé 
znalosti – například v rámci dis-
kusí na různá témata. Stravování 
bylo skvělé, dostali jsme vouchery 
společně se seznamem restau-
rací, kde je bylo možné využít. 
Vyzkoušeli jsme spoustu různých 
jídel a nikdy jsme nebyli zklamaní 

– právě naopak. Po městě St. Ju-
lian’s, kde byl náš kampus, jsme se 
rádi procházeli každý den. Vybra-
la jsem si ubytování v rezidenci 
EF a byl to velmi příjemný pobyt 
v příjemném prostředí i společnos-
ti, kam jsem se moc ráda vracela.

Do maturity máš před sebou ještě 
jedny celé prázdniny. Jela bys 
ráda znovu na podobný pobyt? 
Vybrala by sis stejnou destinaci 
nebo pro změnu jinou? A máš 
již některou „vyvolenou“?
určitě bych ráda jela znovu, ale 
maltu si zatím ponechám jako 
krásnou vzpomínku a ráda bych 
v příštím roce uskutečnila od-
loženou cestu do oxfordu, po-
kud možno na delší dobu než 14 
dnů, která je pro pobyt zaměřený 
na jazykové studium příliš krátká, 
a než se student pořádně „rozkou-
ká“, tak se pomalu připravuje 
na cestu zpět a v tomto případě 
určitě neplatí přísloví, že „v nej-
lepším je dobré skončit“... 

Děkuji Ti za rozhovor a krás-
né fotografie a přeji ti, aby 
tvůj další pobyt nebyl rizikový 
a do poslední chvíle nejistý.

Jitka Tesárková
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Již v prosinci budou představe-
na jména vítězek 13. ročníku 
oCENěNí ČESKýCH PoDNI-

KATELEK 2020. V tomto ročníku 
bylo nominováno 1411 semifi na-
listek, ze kterých bylo na základě 
výběru odborné poroty vybráno 
a hodnoceno 56 fi nalistek. Je-
jich obrat v roce 2019 dosáhl 2,2 
miliardy Kč a zaměstnávaly zhruba 
900 lidí. Tři čtvrtiny společností 
vlastněných letošními fi nalist-
kami jsou rodinnými fi rmami. 
Tradičně si úspěšné podnikatelky 
rozdělí ceny v kategoriích pod-
le velikosti jejich fi rmy. rozdána 
budou také čtyři zvláštní ocenění 
pod patronací generálního a hlav-
ních partnerů projektu. Záštitu 
letošnímu ročníku udělilo stejně 
jako loni ministerstvo průmys-
lu a obchodu České republiky. 
Letošní patronkou celého ročníku 
byla Kateřina šrámková, majitelka 
a jednatelka zámeckého resor-
tu Zámek Loučeň. „Když jsem se 
na začátku letošního roku stala 
patronkou projektu oCENěNí ČES-
KýCH PoDNIKATELEK, nikdo z nás 
netušil, jak netypický rok přijde. 
De facto není žádná fi rma, které 
by se současná situace nedotkla, 
a to ten rok ještě zdaleka neskon-
čil. myslím si, že dnes, ještě více 
než jindy, je potřeba ocenit ženy, 
které stojí v čele svých fi rem, a jako 
kapitánky vedou svoje pomyslné 
lodě v bouři, kterou nikdo nečekal 
a neměl možnost se na ni připravit. 
Tato bouře se vymyká všemu, co 
jsme za posledních 30 let v čes-

ocenění Českých podnikatelek 2020

75 % finalistek 
Vede rodinný byznys
Budujeme hrdé Česko a Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 podporuje, sdružuje 
a oceňuje české podnikatelky, české exportéry, české lídry, které spojuje jedno společné – jsou 
to ryze české fi rmy, český kapitál, výborné výsledky a nominace odborného garanta CRIF 
Czech Credit Bureau. Součástí platformy je i OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK.

ké ekonomice zažili, a víme, že to 
v té bouři musíme ustát. Po každé 
bouři vyjde slunce, ať je jakkoli 
dlouhá a silná. Vyhlášení vítězek 
je tak symbolickou podporou 
v této nelehké době,“ říká letoš-
ní patronka Kateřina šrámková.
Projekt oCENěNí ČESKýCH PoD-
NIKATELEK již 13 let představuje 
a vyzdvihuje příběhy úspěšných 
podnikatelek, které se v určité fázi 
svého života rozhodly postavit se 
na vlastní nohy a rozjet svůj byznys. 
Pro některé bylo impulzem naro-
zení dítěte, ztráta zaměstnání, nebo 
touha převzít odpovědnost za svou 
budoucnost a rozvíjet projekty, 
které jsou jim blízké. „rok 2020 
bude pro všechny podnikatele 
a podnikatelky rokem, který zkom-
plikoval jejich aktivity. žen podni-
katelek se to týká snad dvojnásob. 
řada z nás se totiž musela nejen 
věnovat rozvoji svého byznysu, 
ale také zajistit ještě ve větší míře 
péči o své rodiny a vzdělávání dětí. 
Navíc, protože jsou i významný-
mi zaměstnavatelkami, se muse-
ly postarat i o lidi, kterým dávají 
práci. Jsem velmi ráda, že díky 

oCENěNí ČESKýCH PoDNIKA-
TELEK se všem těmto úspěšným 
ženám dostává uznání a ocenění 
jejich práce, které si bezesporu 
zaslouží,“ poznamenává zaklada-
telka projektu Helena Kohoutová.
odborný garant soutěže, kterým 
je společnost CrIF – Czech Cre-
dit Bureau, na základě splnění 
podmínek soutěže vybral 32 598 
kandidátek na zisk ocenění. Z nich 
bylo na základě ratingu nominová-
no 1411 semifi nalistek s nejlepšími 
ekonomickými výsledky. Do fi nále 
se pak dostalo 56 podnikatelek. 
Generálním partnerem 13. ročníku 
oCENěNí ČESKýCH PoDNIKA-
TELEK je ČSoB. Hlavními partnery 
se staly společnosti microsoft, 
DAQuAS, Generali Česká pojišťov-
na a Vodafone. Auditorem letoš-
ního ročníku oCENěNí ČESKýCH 
PoDNIKATELEK je společnost Esop.
Jména těch nejúspěšnějších 
tuzemských podnikatelek bu-
dou odhalena v úterý 8. prosin-
ce v rámci online slavnostního 
vyhlášení vítězek, kterého se 
můžete zúčastnit i vy z pohodlí 
vašich domovů či kanceláří. 
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Již od roku 1997 buduje 
Helena Kohoutová 
Podnikatelskou platformu 
Helas. Celých 23 let tak 
podporuje, sdružuje 
a vyzdvihuje úspěšné ryze 
české společnosti s cílem 
představit jejich příběhy 
a úspěchy široké veřejnosti. 

Zároveň tak vytvořila prostor, 
ve kterém se mohou nejen 
čeští podnikatelé, podnika-

telky, manažeři a majitelé osobně, 
a nyní díky konceptu E-platformy 
virtuálně setkávat, navazovat spo-
lupráci a vzájemně se podporovat.
Všechny projekty, jež Podnikatel-

Hrdost a síla lva  
spojená V jedineČné kolekci ŠperkŮ

ská platforma sdružuje, mají jedno 
společné motto – „Budujeme 
Hrdé Česko“. „Tato myšlenka mě 
provází celý můj podnikatelský ži-
vot, před lety jsem se tak rozhodla 
ji představit světu. Její důležitost 
vnímám v současné době snad 
ještě více než dříve. Proto jsem 
přemýšlela, jak by mohli všich-
ni, kterým je také blízká, vyjádřit 
její podporu veřejně. Výsledkem 
toho se stala kolekce luxusních 
šperků jednoduše nazvaná HrDý 
LEV,“ říká Helena Kohoutová, která 
se se svou představou obrátila 
na špičkové české odborníky.
Za design kolekce je zodpověd-
ný kreativní ateliér Klimsz v čele 
s Barborou Klimsz, jednou z nej-
významnějších českých grafi ckých 
designérek a držitelkou řady oce-
nění. Autorem šperků je zlatnictví 

BErGL DIAmoNDS, které založil 
proslulý český zlatník, kreativní 
designér a soudní znalec v obo-
ru diamantů, drahých kamenů 
a šperků Aleš Bergl. Jde o šper-
ky vyrobené kombinací stříbra 
a pozlaceného stříbra s možností 
osazení diamantem. „Kolekce 
šperků HrDý LEV osloví muže 
i ženy. může být totiž originál-
ním dárkem pro vaše blízké nebo 
pro obchodní partnery. Nositelé 
této kolekce, kterou reprezen-
tují krásné manžetové knofl íčky, 
unikátní brož, náušnice i přívěsky, 
dozajista pocítí sounáležitost, 
radost a sílu, která je tak moc 
důležitá v jakékoliv době, a ze-
jména nyní. Navíc bude výtěžek 
z prodeje věnován plně na rozvoj 
aktivit ,Budujeme hrdé Česko‘,“ 
dodává Helena Kohoutová. 
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kolekce šperků
HRDÝ  
LEV

www.hnec.cz/nakupy-online

autor předlohyautor šperku

100 % výdělku z prodeje kolekce šperků 
HRDÝ LEV 

je použito na rozvoj aktivit 
BUDUJEME HRDÉ ČESKO.



Ksena  
perfektní, praVidelný 

a Generální úklid 
Řekněte nám něco o vaší fi rmě.
Jsme úklidová fi rma KSENA a pů-
sobíme v Praze a okolí. o úklidu 
a čistotě uvažujeme opravdu váž-
ně a čisté prostory u zákazníka jsou 
vždy naším jediným cílem. mys-
lím si, že mohu neskromně říci, že 
perfektní úklid je naší vizitkou.

Na jaké úklidy se zaměřujete? Spíše 
v domácím nebo fi remním sektoru?
Zaměřujeme se hlavně na fi remní 
sektor. Většinou jde hlavně o dlou-
hodobou spolupráci na pravidelných 
úklidech kanceláří, skladů, garáží 
apod. Nicméně poptávka po úklidech 
je aktuálně vyšší v domácnostech. 
Věnujeme se tedy oběma sektorům. 

Tým Kseny vždy dohlíží na to, aby každý úklid byl perfektní.

Oksana Bočková, ředitelka úklidové fi rmy Ksena s.r.o.
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PERFEKTNÍ 

ÚKLID

PRAVIDELNÝ A GENERÁLNÍ ÚKLID
kancelárí, spolecných prostor i domácnostíˇ ˇ

Každý den, týden, měsíc a po celý rok
Pravidelný a generální ÚKLID
Cistení KOBERCU a calounení

Mytí OKEN
Dezinfekce OZÓNEM a NANO dezinfekcí

a mnoho dalšího...
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Objednejte si naše služby HNED TEĎ!
Jsme stabilní, spolehlivý 
a důvěryhodný partner 
již více než 20 let.
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Ve fi rmách spíše pravidelným 
a v domácnostech generálním 
úklidům. Pro zákazníka uděláme 
první poslední spojené s úklidem.

Myslíte si, že uklizený prostor 
může přispět k lepší náladě nebo 
lepšímu pracovnímu výkonu?
o tom jsem přesvědčena. Čistota 
přináší radost. Když člověk po pro-
duktivním dni přijde domů a má 
čisto – těší ho to. Ve fi rmách je to 
tak, že přijde zase ráno do čisté-
ho a může ihned tvořit hodnoty. 

Co je často rozhodujícím 
faktorem pro fi rmy, aby vás 
vybraly na úklid jejich prostor?
u nových zákazníků je to větši-
nou tak, že si na schůzce řekneme 
o představách zákazníka, prove-
deme úklid a zákazník je spokojen. 
Pak už spočívá vše z mého pohledu 
v DŮVěřE. u nás to znamená, že 
uklízíme stále tak, aby byl zákaz-
ník po každém úklidu spokojen. 
Právě proto si myslím, že naši 
zákazníci vybírají nás. Jsme dů-
věryhodný partner. Stalo se nám 

několikrát, že nám zákazník odešel 
ke konkurenci kvůli ceně. A ne-
trvalo dlouho a vrátil se k nám 
se slovy, že s námi měli úklid bez 
starostí a k plné spokojenosti.

Proč je vhodnější najmout úklido-
vou fi rmu namísto paní v důchodu 
nebo maminky na mateřské?
rozhodně vnímám jako výhodu 
proškolené pracovníky, perfekt-
ní znalost v oblasti úklidu a také 
pojištění v případě poškození 
majetku zákazníka. Důležitá je 
také pro zákazníka 100% jisto-
ta, že paní uklízečka přijde. Tím 
myslím, že pokud mamince one-
mocní děti nebo je paní nemocná, 
může se stát, že prostor zůsta-
ne neuklizený. To může majitele 
prostoru dost rozladit. u nás se 
toto nemůže stát, vždy máme 
v záloze náhradní paní uklízečku.

Jak často doporučujete 
generální úklid prostor?
určitě minimálně 2x ročně. A ale-
spoň 1x ročně doporučujeme 
čištění koberců a čalounění.

Reagujete na zákazníkovy 
připomínky v případě, že chce 
na úklidu něco změnit?
Ano, vždy. Připomínka je pro nás 
signál, že něco musíme zlepšit, 
změnit nebo dělat jinak. Vždy to dě-
lat tak, aby byl zákazník s konečným 
výsledkem spokojen. Někdy je to 
na delší cestu, vypilovat úklid k zá-
kazníkově 100% spokojenosti. Co si 
budeme povídat, každý zákazník má 
o úklidu jinou představu. Proto vždy 
nasloucháme zákazníkovi od samé-
ho začátku a ladíme každý detail.

A ještě jedna osobní otázka :) 
Necháváte si doma uklízet?
Ano. I když uklízení miluji, doma 
to považuji za zbytečnou ztrátu sil 
a nekonečný příběh. uklízím jen 
ráno a večer své osobní věci, ostat-
ní nechávám na paní na úklid. ráda 
uklízím pro jiné, pro sebe ne. Vidím 
po úklidu radost a úlevu zákazníka, 
když přijde do provoněných pro-
stor. A u sebe to praktikuji také tak. 
Chci mít z úklidu radost, a to tak, 
že mám uklizeno, aniž bych celý 
den běhala s hadrem v ruce. :) 
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Golf na sVětoVé úroVni 

Golf v Ázerbájdžánu 

Golf hrají miliony lidí v 209 zemích světa. Podle výzkumu HSBC 
„Koncepce rozvoje golfu do roku 2020“ se trendy, které určují rozvoj 
golfu, shodují s trendy, které formují budoucnost naší planety.

Natálie redková, www.cestujemezagolfem.cz

fových tour operátorů IAGTo.
3. října 2015 legendární golfista 
Colin montgomerie otevřel první 
golfových klub v Baku – Dream-
land Golf course. montgomerie 
se zúčastnil ceremonie společně 
s ázerbájdžánským prezidentem 
Ilhamem Alijevem.

DrEAmLAND GoLF CourSE
Dreamland Golf Club je první 
a jediné golfové hřiště v Baku, 
navržené americkým architektem 
Cynthia Dye, vedoucím archi-
tektem Dye Designs. 18jamkové 
mistrovské dílo poskytuje prvotřídní 
zážitek ze hry, a to jak pro zábavu, 
tak pro profesionální hráče, bez 

ale ve všech oficiálních hodno-
ceních a statistikách je obvykle 
uváděno číslo 80 milionů hráčů.

V Ázerbájdžánu se golf stal 
populárním relativně nedávno: 
v roce 2012 byla založena gol-
fová federace. 18. září 2013 se 
za účasti prezidenta Ázerbájdžá-
nu Ilhama Alijeva a první dámy 
mehriban Alijevové uskutečnilo 
oficiální otevření prvního gol-
fového klubu Ázerbájdžánu –
Ázerbájdžánského národního 
golfového klubu, který se nachází 
v Quba vedle nádherného hote-
lu Quba Palace a je nyní zařazen 
do mezinárodní asociace gol-

Dnes je na světě přibližně 
34 tisíc golfových hřišť, a to 
není limit! Protože přítom-

nost golfového hřiště v mnoha 
zemích je dnes důležitou součástí 
cestovního ruchu a restaurač-
ních a hotelových služeb. Golfové 
turnaje a události na světě přinášejí 
ročně více než 2 miliardy dola-
rů a objem trhu golfové turistiky 
přesahuje 1 miliardu dolarů.

Kromě argumentu ve formě serióz-
ních ekonomických ukazatelů 
můžeme s jistotou říci, že golf je 
jednou z nejpopulárnějších her 
na světě. Je prostě nereálné spo-
čítat přesný počet jeho fanoušků, 
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ohledu na úroveň hraní golfu.
V Dreamland Golf Clubu byla 
věnována zvláštní pozornost 
vytváření pole, které je výzvou 
pro zkušené hráče, ale současně 
splňuje poptávku po „hratelnos-
ti“, aby pomohlo rozvíjet golf jako 
národně uznávaný sport v Ázerbáj-
džánu. Vzhledem k jeho blízkosti 
ke Kaspickému moři převažující 
větry stále mění pomínky pro hru, 
a musí se s nimi poprat jak začína-
jící, tak i zkušení golfisté. Golfový 
klub byl otevřen v rámci naděj-
ného projektu „Dream Island“. 

Colin 
Montgomerie 
řekl, že byl 

překvapen krásou 
tohoto golfového 

hřiště. 
„Byl jsem na více než tisícovce 
golfových hřišť. Tento klub opravdu 
vyniká a patří k těm nejlepším. Také 
jsem si všiml neuvěřitelné pohos-
tinnosti v Baku. Jsem zvědavý a rád 
zkoumám nová území. Předpoklá-
dám, že v blízké budoucnosti se 
v Ázerbájdžánu objeví silní golfis-
té, kteří využijí klub na podobné 
úrovni. V takových podmínkách 
je velmi příjemné zdokonalovat 
dovednosti,“ řekl montgomerie, 
který zahrál první ránu v klubu.

Areál Dream Island se bude i nadá-
le rozvíjet. očekává se, že v blízké 

budoucnosti bude na území areálu 
vybudováno více než dva tisíce bytů 
a 300 vil. Po několika letech lze tedy 
očekávat první výrazné výsledky 
ázerbájdžánských sportovců, protože 
golf s takovou arénou a zázemím se 
bude rozvíjet velmi rychlým tempem.
Je zde také velmi moderní a krásná 
klubovna a dobré tréninkové zázemí. 
Personál je velmi přátelský. Zvláštní 
poděkování patří Sevdě Askerové 
a Antonu Samsonovovi, na které se 
můžete s důvěrou obrátit, pokud 
se rozhodnete zahrát si na tomto 
hřišti. určitě pomohou jak s volbou 
hotelu, tak s objednáním teetime.

THE NATIoNAL GoLF CourSE
The National Golf Course (Národní 
golfový klub) se nachází v překás-
ném regionu Quba na severozápadě 
Ázerbájdžánu, na úpatí úchvatného 
pohoří Kavkazu. Hřiště navrhl Jon 

Hunt z International golf design. 
Bylo to první golfové hřiště, které 
se otevřelo v „zemi ohně“. Bě-
hem léta 2014 a necelé dva mě-
síce po jeho oficiálním otevření 
se zde hrál profesionální turnaj 
Azerbajan Challenge open. 

Plně vybavená klubovna nabízí lu-
xusní šatny, proshop, který vyhovuje 
všem potřebám golfistů, a restaura-
ci, kde zažijete skutečně jedinečný 
kulinářský zážitek. Příjemné interiéry 
a nádherné výhledy na golfové hři-
ště s jeho okouzlující okolní kraji-
nou nabízejí něco pro každý vkus.

Zvlněné fairwaye a hluboké bunkry 
jsou umístěny na ploše 75 hektarů 
idylické ázerbájdžánské krajiny. Hru 
komplikují tři umělá jezera. Quba 
je jednou z nejmalebnějších oblastí 
Ázerbájdžánu: hřiště je obklope-
no majestátními horami a hustými 
lesy. Jedná se o unikátní sportovní 
komplex na jižním Kavkaze s pro-
stornými tréninkovými plochami. 

Ubytovat se můžete v luxusním 
5* hotelu Quba Palace hotel.

Co VIDěT V ÁZErBAJDžÁNu
Dnes je velmi populární trend gol-
fové turistiky spojení golfu a po-
znávání zemí, kam golfisté cestují. 
Ázerbájdžán je ideální destinací pro 
tento typ turistiky. Je jednou z ko-
lébek civilizace a byl ve své době 
velmi důležitou zastávkou na Velké 
hedvábné stezce. Zde se Východ 
setkává se Západem a kultura a tra-
dice se datují dobou bronzovou. 
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Baku – hlavní a největší město 
Ázerbájdžánu – se rozkládá na bře-
hu Kaspického moře na Apšeron-
ském poloostrově v proláklině pod 
úrovní světového oceánu. Baku je 
velmi živé moderní bohaté měs-
to s bulváry a luxusními obcho-
dy. Historické centrum tvoří celá 
řada cenných památek, díky nímž 
bylo město zapsáno na Seznam 
světového kulturního dědictví 
uNESCo. Staré město je hlavním 
centrem města a zároveň pevnos-
tí obehnanou středověkou zdí. 

Najdete zde širvanšáhův palác – 
komplex historických budov, který 
je tvořen velkolepou hlavní budo-
vou, pavilonem Divanhane, šáho-

vou mešitou s minaretem, krypta-
mi, mauzoleem šáha Seyida Yahya 
Bakuvi, pozůstatky starých lázní 
a mohutnou muradovou bránou, 
která byla vystavena později, aby 
sloužila jako obrana před nájezdy 
Turků. Palác, který se začal stavět 
roku 1411, je jedinečnou ukáz-
kou ázerbájdžánské architektury 
a patří k památkám, které jsou 
v Baku nejčastěji navštěvovány.

osmipatrová Panenská věž je 
jednou z dominant historické-
ho opevněného jádra v Baku. 
Je zároveň jedním z největších 
symbolů nejen Baku, ale i celého 
Ázerbájdžánu. Neví se přesně, kdy 
byla vybudována, pochází prav-

děpodobně z 12. století. Vrchní 
patra nabízejí úchvatné výhledy 
na záliv a minarety starého měs-
ta. u Panenské věže jsou také 
vykopávky lázní z 16. století. 

Pokud se projdete dále do měs-
ta, překvapí vás supermoderní 
architektura, luxusní obchody 
světových značek a také pěk-
ně upravené nábřeží Kaspického 
moře. Právě na nábřeží najdete 
hned několik zajímavostí, napří-
klad vodotrysk s výškou vodního 
sloupce 137 metrů, který tak patří 
k největším na světě. Je zde také 
náměstí Státní vlajky, kde najdete 
nejvyšší vlajkový stožár na světě,
vysoký 162 metrů, na němž vlaje 
sedmdesát metrů široká ázerbáj-
džánská státní vlajka (zapsáno 
do Guinessovy knihy rekordů).

Symbolem města jsou také ropné 
věže, hlavní zdroj bohatství této 
země. Právě Baku bylo prvním mís-
tem na světě, kde se ropa těžila pro 
průmyslové účely. Jak vypadá těž-
ba ropy v praxi, se můžete přesvěčit 
v okolí Baku, například v městečku 
Surachani asi 20 kilometrů od cen-
tra Baku. K vidění tu je spousta 
menších ropných věží a čerpa-
del, která jedou na plný výkon.

V Surachani je i další velká zajíma-
vost – chrám Vyznavačů ohně, 
což jsou původně zoroastriáni, 
kteří byli nuceni utéct před pro-
následováním z Persie do Indie 
a odtud se nakonec dostali mimo 
jiné do Ázerbájdžánu. V chrámu 
hoří věčný oheň, napájený pří-
rodním vývěrem zemního plynu.

mezi další turistické lokality patří 
například městečko Gobustan, asi 
60 kilometrů od Baku. Zde může-
te pozorovat největší koncentraci 
bahenních sopek na světě. Tyto 
„sopky“, vysoké maximálně ně-
kolik metrů, neustále pobublávají 
a vyvrhují ze svých útrob bahno, 
které vzápětí na prudkém slun-
ci tuhne. Další zajímavostí jsou 
12 000 let staré skalní kresby. 

Zvláštní zmínku si zaslouží pohos-
tinnost zdějších lidí a skvělá místní 
kuchyně. Pobyt a golf v Ázer-
bájdžánu si určitě užijete. 
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Mořský kolagen | Doplněk stravy | 100% čistý bez přísad

Radost z pohybu 

www.incacollagen.cz



Tipsport Czech Ladies open
patnáct českých hráček v čele s Klárou 
Spilkovou se zúčastnilo tipsport czech ladies 
open v Beroun Golf clubu. první turnaj, který 
pořádala ladies European tour čistě ve své gesci 
po pandemické přestávce, se uskutečnil od 28. 
do 30. srpna s prize money 200 000 euro.

Nejlepší česká hráčka Klára Spilková, vítězka 
na okruhu LET z roku 2017 a druhým rokem 
členka LPGA, přijala pozvání ke startu v domácím 
prostředí, kde se ukázala poprvé po čtyřech letech. 

Mezi její soupeřky patřily vedoucí hráčka evropského 
pořadí Order of Merit, Dánka Emily Pedersen, druhá 
ze Scottish Ladies Open, nebo šestnáctiletá Slovinka 
Pia Babnik, která vyhrála několik profi turnajů 
i mezi muži, včetně české i slovenské PGA.

Největší golfová událost tohoto roku na českém 
území byla po vypuknutí pandemie zároveň první 
na celém světě, které se zúčastnili diváci na místě. 

Vítězkou turnaje Tipsport Czech Ladies Open 
se stala na hřišti Beroun Golf Clubu dánská 
golfi stka Emily Kristine Pedersenová, přestože 
se jí dlouho ve fi nálovém dnu nedařilo. Za výhru 

vyinkasuje 30 tisíc eur. Výborné kolo posunulo 
na dělené 13. místo Kláru Spilkovou a amatérku 
Sáru Kouskovou na konečnou 20. příčku. 

Turnaj měl nakonec dramatičtější rozuzlení, než by 
se dalo čekat. Pedersenová totiž neměla svůj den 
a náskok šesti ran se málem rozplynul. Dánka však 
na 17. jamce zaznamenala birdie a na posledním 
greenu přidala před bouřícími diváky navíc dlouhý 
eagle. Její náskok tak nakonec narostl na čtyři rány.

„Výhry z Berouna si hodně cením i proto, že se mi 
v posledních dvou letech zrovna moc nedařilo. Moc 
to pro mě znamená, ale neměla jsem zrovna nejlepší 
den a v závěru jsem se musela hodně koncentrovat, 
abych náskok uhájila,“ řekla Pedersenová.

Klára Spilková navázala na sobotní závěr, brzy 
třikrát skórovala a na chvíli nakoukla do elitní 
desítky. Z ní sice nakonec vypadla, ale třináctým 
místem i tak udělala svým fanouškům radost. 

Skvělý turnaj odehrála také česká amatérka 
Sára Kousková, která zapisovala výsledek -5 
a poskočila až na 20. místo. Bere tak ocenění 
pro nejlepší amatérku vydařeného turnaje, 
který nepokazil ani závěrečný déšť. 

V BErouNě 
VYHrÁLA 
dánka 

Pedersenová
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Prezident České golfové fede-
race Zdeněk Kodejš, který je 
zároveň členem royal Golf 

Clubu mariánské Lázně, uvedl: 
„mariánskolázeňské hřiště je celou 
dobu úzce spjato s českosloven-
ským, posléze českým golfem jak 
na vrcholové bázi, tak v provedení 
rekreačním. Je těsnou součás-
tí lázeňského života západních 
Čech. Vyrostly zde legendy čes-
kého golfu, hrály se tu vrcholné 
evropské turnaje, během nichž 
po hřišti chodily legendy evrop-
ského a světového golfu. Klub se 
stal jedním z pouhých dvou hřišť 
evropského kontinentu, která se 
mohou honosit titulem royal.“

V interiéru klubovny mohou ná-
vštěvníci nalézt dobové fotogra-
fi e a exponáty, které připomínají 
slavnou historii klubu. V bezpro-
středním okolí klubovny je umístěna 
i pamětní deska anglického krále 
Edwarda VII., kterou odhalil tehdejší 

oslaVa 

v Mariánských Lázních 

velvyslanec v Londýně a pozdější 
ministr zahraničí Jan masaryk spolu 
s britským velvyslancem, a velká in-
formační tabule, jež připomíná vý-
znamné osobnosti světového gol-
fu, kteří klub v minulosti navštívili.

Prezident rGCmL Jiří Pos ná-
vštěvníkům historického hřiště 
popřál: „Přeji vám příjemný zá-
žitek z návštěvy našeho klubu 
a z ochutnávky golfové historie, 
případně naší klubové restaurace, 
a v neposlední řadě hezkou hru 
těm, kteří si zahrají na našem hřišti, 
kudy doslova kráčela historie.“

Při příležitosti významného vý-
ročí byla připravena také výstava, 
která byla otevřena pro veřejnost 
a probíhala v klubu po celý měsíc. 
Expozice se věnovala vývoji ma-
riánskolázeňského golfu a mapo-

vala historii od prvopočátku sportu 
gentlemanů v tomto lázeňském 
městě v roce 1904. Patronem 
hřiště, otevřeného o rok později, 
se stal právě Edward VII., tehdej-
ší návštěvník mariánských Lázní. 
mezi vystavenými exponáty byly 
předměty ze sbírky golfového 
muzea v Liberci, zpravidla s úz-
kou vazbou na mariánské Lázně. 
Expozici sestavil golfový historik 
a zakladatel libereckého golfové-
ho muzea Vítězslav Hoff mann.

Prvním prezidentem klubu byl 
kníže Trauttmansdorff  a vicepre-
zidentem opat kláštera v Teplé 
Gilbert Helmer. Golfové hřiště se 
poprvé otevřelo pro hru dne 21. 
srpna 1905 a první zásah jménem 
anglického krále provedl ctihodný 
opat, který samozřejmě držel gol-
fovou hůl v ruce poprvé v životě.

Mariánské Lázně letos oslavily 115. výročí otevření místního královského golfového klubu. 
Hlavní program oslav tvořil sportovní turnaj s bohatým společenským programem.

Jako první orchestr na světě zahrál během zahájení oslav hymnu Royal golf klubů 
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, poté zazněla i skladba Vltava                                 
z cyklu Má Vlast od Bedřicha Smetany.  

Zleva: viceprezident Royal Golf Clubu 
Mariánské Lázně Kirill Kožuchov, Andrea 
Hoff mannová, Zdeněk Kodejš – prezident 
České golfové federace, Vítězslav 
Hoff mann – kurátor Golf Muzea Ypsilon. 

28 2020  |  www.prestige-media.cz

Prestige Life Style



GOURMET HOTEL 
& RESTAURANT 

Villa 
Patriot                            

 v Mariánských 
   Lázních 

GOURMET HOTEL 
& RESTAURANT 

Villa 
Patriot                            
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    Lázních 

www.villapatriot.cz

Hřiště se záhy stalo velmi popu-
lárním a začaly ho navštěvovat 
celebrity té doby: králové španěl-
ska a švédska, indický mahárádža, 
finančník morgan, magnát Gulbenki-
an, slavní průmyslníci a umělci z ce-
lého světa. Golfový trénink v té době 
vedl profesionální britský golfista 
Frank Slater a od roku 1926 v klu-
bu trénoval jeden z nejslavnějších 
golfových profesionálů Arthur Lees.

Dnešní tým 
Royal 

Golf Clubu 
Mariánské 

Lázně je na svou 
bohatou historii, 
úzce spojenou 
s Británií, 
náležitě hrdý. 

V roce 1935 se v mariánských 
Lázních konalo první otevřené 

mistrovství Československé re-
publiky v golfu za účasti nejlepších 
evropských profesionálů. od toho 
roku dominují na hřišti Skot mark 
Seymour, Arthur Lees a legen-
dární hráč světové třídy Henry 
Cotton, kterému se mariánskolá-
zeňské hřiště velmi líbilo a v roce 
1937 zde získal mistrovský titul.

V době druhé světové války golf 
nikdo nehrál, hřiště však znovu ožilo 

s příchodem americké armády. 
Američtí vojáci popadli hrábě 
a kosy a golfové hřiště uvedli do ta-
kového stavu, aby na něm bylo 
opět možné hrát oblíbenou hru. 

V roce 2003 obdrželo golfo-
vé hřiště v mariánských Lázních 
od královny Alžběty II. titul Králov-
ského hřiště. Díky své slavné historii 
a královskému titulu tak přitahuje 
golfové nadšence z celé Evropy. 

Expozice Dějiny golfu v České republice bude v Royal Golf Clubu Mariánské Lázně otevřena 
veřejnosti do konce srpna 2021.

Prestige Life Style
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Jubilejní desátý ročník 
Mezinárodního mistrovství 
České republiky v golfu 
hendikepovaných (Czech 
Disabled Open 2020) se 
odehrál v Golf Resortu Česká 
Lípa ve dnech 28.–30. 8. 2020.

Na jeho uspořádání se spo-
lupodíleli Česká golfová 
asociace hendikepovaných 

(CZDGA) a Golf resort Česká Lípa, 
který je zároveň jedním z part-
nerských hřišť české paragolfové 
reprezentace. CZDGA je zastřešující 
sportovní organizací, která od své-
ho založení v roce 2009 vyvíjí řadu 
aktivit se společným cílem umožnit 
provozování golfu co největšímu 
počtu osob se zdravotním po-
stižením a řadí se k nim i orga-
nizace mezinárodních soutěží. 

Po zrušení naprosté většiny turnajů 
světového žebříčku paragolfistů Wr-
4GD (World ranking for Golfers with 
Disability) bylo mistrovství pro české 
paragolfisty (s výjimkou Jiřího Jandy, 
který na přelomu února a března 
triumfoval v New Zealand All Abilities 
Championship) jedinou příležitostí 
k zisku bodů v letošní sezoně pozna-
menané pandemií. Turnaj, který je 
každoročně nedílnou součástí kalen-
dáře České golfové federace, zavítal 
do nádherného resortu na severu 
Čech již počtvrté v řadě a ani tento-
krát se soutěžní klání neobešlo bez 
sice krátkého, zato vydatného deště 
v samém závěru finálového kola.

Na startovní listině se již tradičně 
kromě českých a zahraničních 
paragolfistů objevili i hráči zdraví 
z řad místních členů, rodinných 
příslušníků a partnerů CZDGA, kteří 
celý turnaj odehráli s hendikepo-
vanými ve společných flightech 
a napřímo změřili své golfové 
dovednosti v kategorii open.

10. ročník
czech disabled open 2020

Nejlepší v kategorii Czech National Strokeplay 
Champion: Miroslav Lidinský, Zbyněk Kotek, 
Lukáš Šnobl.

Nejlepší v kategorii Czech International 
Strokeplay Champion: Jaroslav Šalaváry 
(Slovensko), Timo Klischan (Německo), Jennifer 
Sräga (Německo).

Hans van Elven (Nizozemí), Elisabeth Horscht 
(Německo), Frank Sorber (Německo).

Martin Holý, Vladimír Stárek.

mistrovství bylo zahájeno v pátek 
Pro-Am turnajem, který se odehrál 
ve formátu Texas Scramble. Nej-
lépe se dařilo trojici Zbyněk Kotek, 
martin Holý a Vladimír Stárek, ze 
stříbrné medaile se radoval Jaroslav 
šalaváry (Slovensko) spolu s Václa-
vem mrázem a Pavlem Ciprusem, 
ceny za třetí místo převzali Jennifer 
Sräga (Německo), Jeroen Coumou 
(Nizozemí) a Vlastimil Hebelka.

o body do světového žebříčku 
Wr4GD a tituly mezinárodního 
a národního mistra České repub-
liky v golfu hendikepovaných se 
bojovalo ve dvou víkendových 
soutěžních kolech. V úvodním kole 
zahrál nejlépe německý repre-
zentant Timo Klischan, jemuž par 
hřiště unikl o pouhé dvě rány. Svůj 
skvělý výkon zopakoval i v neděli 
v kole finálovém a ze své premié-
rové účasti na Czech Disabled 
open si tak zaslouženě odvezl 
titul Czech International Stroke-
play Champion (74, 74). Stříbrnou 
pozici vybojovala jeho krajanka 
Jennifer Sräga (76, 78) a bronz 
obhájce loňského vítězství Jaro-
slav šalaváry (78, 78) ze Slovenska. 
Z českých paragolfistů se v této 
kategorii nejlépe umístil Zbyněk 
Kotek, kterému patří příčka čtvrtá.

Zbyněk Kotek (GK Hluboká nad 
Vltavou) tak zároveň obhájil titul 
národního mistra v těsném sou-
boji s miroslavem Lidinským (GK 
Hluboká nad Vltavou), kterého 
od zlata dělily dvě rány. Bronz 
vybojoval junior Lukáš šnobl (Park 
Golf Club Hradec Králové), pro 
nějž je tento výkon obrovským 
úspěchem a povzbuzením do příš-
tích sezon. Nutno dodat, že nejen 
na příčkách nejvyšších byl k vidě-
ní skvělý golf a gratulace a obdiv 
patří všem hráčům, kteří opět 
ukázali, že golf je sport, který lze 
hrát rovnocenně se zdravými bez 
ohledu na zdravotní hendikepy.

upřímná slova díků patří Golf re-
sortu Česká Lípa za vynikající servis 
a zázemí pro všechny zúčastněné 
a samozřejmě též partnerům a pod-
porovatelům CZDGA, kteří dlouho-
době pomáhají naplňovat myšlen-
ky projektu Golf bez bariér. 
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Na trhu dnes naleznete spoustu značek krmiv.
Vytvořit si vlastní značku a napsat na první pohled hezkou etiketu

je jednodušší, než se může zdát. Pravdou ale je, že hezký obal
a dobře vypadající složení ještě nemusí znamenat kvalitní krmivo.

 Protože jeho kvalita se pozná především na kvalitě použitých
surovin – ty z obalu nevyčtete. Vnímavý majitel ale pozná, jak

prospívá jeho pes. Ty nejlepší firmy proto neinvestují peníze do
marketingu, ale právě do vstupních surovin. Neuvidíte je v televizi 

a možná vás ani na první pohled nezaujmou obalem.
Když je ale vyzkoušíte, uvidíte rozdíl.

My proto volíme Annamaet,
krmivo pro ty, kteří chtějí skutečnou kvalitu od výrobce, 

jemuž prostě můžete důvěřovat.

Opravdu kvalitní krmiva
pro psy a kočky

www.annamaet.eu



Již 22 let sokolíci sportují se 
svými psími parťáky, a to 
jako jediný oddíl v rámci 
České obce sokolské a jako 
jeden z nejstarších klubů 
v tomto sportu vůbec. 
Zároveň je řádným členem 
Českého svazu sportu 
psích spřežení (ČASS) 
a Evropské canicrossové 
federace (ICF).

Sportovní klub, respektive oddíl 
sportu psích spřežení Tělo-
cvičné jednoty Sokol maxič-

ky byl založen přibližně 15 členy 
v roce 1998, a to jako klub pro indi-
viduální musherské disciplíny, kte-
rými jsou canicross (běh za psem), 
bikejöring (cyklista a pes), scooter 
(koloběžka a pes), skijöring (běžkař 
a pes) nebo dogtrekking. Někteří 
členové v posledních letech začali 
závodit i v klasickém psím spřežení, 
a to převážně se zapřaženými čtyř-
mi či šesti psy. „Členové patří mezi 
top závodníky, a to nejenom v Čes-
ké republice,“ říká pyšně současná 
předsedkyně Kamila šrolerová.

„možná se to obecně neví, ale 
již v 90. letech byly Čechy plné 
nadšenců do musherských sportů 
– voněl dálkou, cizinou, dobro-
družstvím a láskou ke psům. Jenže 
nás bylo mezi mushery pár, těch, 
co v zimě nejezdili na saních, ale 
na běžkách. Skijöring byl standartní 
součástí zimních závodů, ale na su-
chu (tedy mimo zimní období) se 
víceméně jezdilo na kole za psem. 
Pár sportovních nadšenců zkou-
šelo běhat. Až se k nám doneslo, 
že na západ od našich hranic se 
této naší podzimní přípravě říká 
canicross a jedná se o regulérní 
celoroční sport. Ještě větší moti-
vaci jsme dostali v roce 1998, kdy 
přišla pozvánka na říjnový Euroca-
nicross, a to do belgického mallone 
u Namuru. A protože byly avizo-
vané hromadné starty (závodníci 
startují v jednu chvíli všichni na-
jednou – pozn. autora), v Čechách 
neznámé, domluvili jsme se mezi 
sebou, že se sejdeme v září právě 
na maxičkách a zkusíme si závod 

s hromadným startem. Tehdy jsme 
netušili, že pokládáme tímto nultým 
ročníkem základní kámen maxič-
kovskému canicrossu. Následně 
jsme nechali u Svazu sportu psích 
spřežení zaregistrovat oddíl čís-
lo 58 Sokol maxičky, s dodatkem 
Individual mushing Sports, a stali 
se tak prvním oddílem v republice, 
který sdružoval ty, kteří nechtějí pr-
voplánově jezdit závody na saních 
a kárkách s velkým spřežením,“ 
zavzpomínal na historii zakladatel 
oddílu a první dlouholetý a velmi 
oblíbený předseda Petr Toncar. 

„Náš oddíl, tedy maxičky, je pro 
mě spojením nových myšlenek, 
směrů, udává vývoj tohoto spor-
tu v České republice. A to vlast-
ně od začátku, co jsem do klubu 
vstoupil, což bylo asi před osm-
nácti lety,“ říká dlouholetý a je-
den z nejúspěšnějších závodníků 
tohoto oddílu, michal ženíšek. 

V současné době je se svými 120 
členy největším oddílem v tomto 
sportu. „myslím si, že to je záze-
mím klubu, nikoliv tím fyzickým, 
ale mentálním, a sportovní úrovní. 
Přátelství mezi členy, kteří spo-
lu tráví volný čas i mimo závody. 
Přestože jsme z různých stran Čr, 
každý víkend se potkáme někde 
na tréninku, závodech nebo výle-
tech. Zní to možná trochu nad-
neseně, ale jádro maxiček, které 
funguje již pěknou řádku let, je víc 
než rodina. A nové členy to inspiru-
je, chtějí být součástí této rodiny,“ 
zamýšlí se nad neustále se zvyšují-
cím počtem členů michal ženíšek. 

A přesně takto to vnímají noví 
členové, například naše úspěš-
ná závodnice Lucie Dvořáková. 
„Sokolské závody v Sadské u Prahy 
a musherský workshop, na kte-
rém se tento oddíl organizačně 
podílel, mě přesvědčily, že je 
v oddíle super parta lidí, a jsem 
ráda, že patřím k nim. Dokonce 
i můj pes, Evropský saňový pes, 

se kterým závodím na koloběžce, 
se narodil přímo na maxičkách.“ 

Sokolíci posunuli tento sport bě-
hem dvaadvaceti let svého působe-
ní na vysokou úroveň, a to neje-
nom v závodních výsledcích, ale co 
se týče samotné úrovně pořádání 
a organizace závodů, a také pře-
devším v propagaci tohoto sportu. 

„mistrovství Evropy v roce 2016 
ve Vysočina Aréně v Novém městě 
na moravě posunulo úroveň těchto 
mezinárodních akcí o mnoho 
příček výš, přiblížilo tento sport 
široké veřejnosti a změnilo i vní-
mání tohoto sportu ostatními 
sportovními odvětvími. V sou-
vislosti s touto akcí mě potěšilo 
i ocenění v anketě Kynolog roku, 
a to za Kynologický počin roku 
2016,“ konstatuje Kamila šrolerová. 

Nadále oddíl každoročně pořádá 
přibližně 10 akcí, a to jak zimních, 
tak i těch tzv. off -snow závodů. 
mezi tyto závody patří například 
mistrovství Čr ve skijoringu, ale 
na druhou stranu pořádá i závo-
dy určené široké veřejnosti, a to 
například oblíbený závod u Prahy, 
tzv. Klánovický canicross. Pořádá 
také různé semináře či sportovní 
víkendy pro „profíky“ či začátečníky. 
Je velmi aktivním zástupcem v me-
zinárodní canicrossové federaci, 
kde stojí u zrodu úprav pravidel 
pro mezinárodní podniky, kterými 
jsou mistrovství světa či Evropy. 

Většina členů oddílu se shoduje 
v tom, že především individuální 
mushingové disciplíny se budou 
nadále rozšiřovat mezi lidi a budou 
čím dál populárnější. už nyní lze 
potkat spoustu lidí, kteří si chodí 
rekreačně zaběhat se svým psem. 

T. J. Sokol maxičky rád vítá mezi 
sebou nové členy, s nadšením po-
řádá závody pro širokou veřejnost, 
ale zároveň s hrdostí poskytuje 
zázemí pro ty sportovce, kteří chtějí 
své výkony poměřovat již na vyso-
ké mezinárodní úrovni. obě strany 
tvoří základ sokolského oddílu. 

Kamila Šrolerová
předsedkyně oddílu sportu psích 

spřežení T. J. Sokol Maxičky 
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nete snadno, ale tam už riskujete, 
že narazíte na hejna cykloturistů, 
která se v poslední době rozrostla 
i kvůli stoupající oblibě elektrokol. 
Cykloturistika, tato chvályhodná 
volnočasová aktivita, se v posled-
ní době stala téměř „nepřítelem 
lidu“, ale na druhou stranu – není 
lepší najít zalíbení ve vyjížďkách 
do přírody než trávit volný čas 
v nákupních centrech? A když už 
jsem v úvodu zmínil jednu hlášku 
z filmu, připomenu, že ve vimper-
ském zámku se točilo několik scén 
filmu Božská Ema. Jedna z nich 
představuje ve filmu dvůr vězení, 
kde byla držena Ema Destinová 
v podání Božidary Turzonovové. 

Ve Vojslavicích však cyklopřemno-
žení nehrozí. Nevede tudy žádná 
oficiální cyklostezka, přetíná je jen 
zelená turistická trasa pro pěší. 
Po ní se můžeme vydat na další 
filmové místo do 5 km vzdálené 
osady Lštění. Na první pohled vás 
určitě zaujme půvabný kostelík. Já 
se tam tedy vydal na kole, a když 
jsem jel kolem, něco mě přinutilo 
zastavit. Dostavilo se podprahové 
déjà vu a já až po návratu zjistil, že 
právě tady otakar Vávra v roce 1954 
filmoval jednu ze scén Jana Husa 
(1954). už je to dost dávno, kdy 
jsem ho viděl poprvé, takže na ten 
kostelík s přilehlou farou, který se 
ve filmu objeví jen na pár minut, si 
opravdu nemůžu pamatovat. Nevi-
ditelný bůžek s rohem hojnosti mne 
pobídl k hledání odpovědí – prostě 
zafungovalo tajemno a nutno říct, 

tip na Výlet: VojslaVice                  
Šumavské Hoštice

Jsou nádherné kouty přírody, které končí zvoláním. A jsou místa, která hlasitě 
mlčí a zanechávají nezodpovězené otázky. Přitahují nás, vzbuzují touhu 
neustále se vracet a hledat odpovědi. S každým návratem objevujeme nové 

věci a ptáme se dál. Čím to? Jednu z odpovědí snad nalezneme v tomto citátu: 
To, co je důležité, je očím neviditelné. (Antoine de Saint-Exupery)

šumAVSKé TAJEmNo
Jeden takový bůžek se nade mnou 
vznášel ve Vojslavicích – šu-
mavských Hošticích u žárovné. 
V nadmořské výšce 820 metrů 
nad mořem tam najdete ubytování 
v penzionu Horský statek, a právě 
tam mi tázací pocit splynul s poci-
tem prvního dojmu. odpovědi jsem 
našel v archivech: V roce 1658, kdy 
„v času památky svatého marti-
na v nedostatku piva v krčmách 
knížecích jistý Lorenc Kubovic, 
poddaný z panství vinterberského 
ve vsi Vojslavice přivezl jeden sud 
piva z pivovaru vinterberského 
a ve svém příbytku složil. učinil 
tak k svátku svadebnímu (přesný 
přepis) své dcery.“ Svatba sama je 
historická událost, v tomto případě 
ještě podtržena dramatickými okol-
nostmi, neboť kněžna Anna marie 
z Eggenberku, majitelka panství 
Vimperk, žalovala Antonína Lokha 
z Netky a na Lipovci, že jeho pod-
daný Lorenc Kubovic sud ukradl. 

Do Vimperka je to z Vojslavic 
jen deset kilometrů, snadno tam 
můžete dorazit třeba na kole 
a navštívit zdejší hrad. Původně si 
na kopci Winterberg (někde udá-
váno i původní české Venterberg) 
postavili svá obydlí mniši. V letech 
1251–1260 tam Purkart z Janovic 
z pověření Přemysla otakara II. vy-
budoval hrad. od 13. do 17. století 
bylo město cílovou stanicí jedné 
ze tří větví Zlaté stezky, po které se 
z Pasova do Čech dopravovala sůl. 
Do Vimperka se sice na kole dosta-

Ta místa po staletí žijí „vedle 
tohoto světa“ a nepotřebují 
zkrášlovací komerční ma-

ke-up. mají v sobě tajuplno, tedy 
příběh. Začal už velmi dávno, ale 
doznívá dodnes. obklopuje nás, 
aniž bychom o něm věděli, jen ho 
„tušíme“, což vyvolává přesvěd-
čení, že se sem musíme vracet. 
Jedno zvolání se do tohoto kon-
textu možná ani nehodí, jenže já 
si ho odpustit nemohl: „Ta příroda, 
to je chrám… to je žrádlo…“ Tuto 
slavnou větu určitě znáte v podání 
Jiřího šebánka alias otce Homolky.

Tímto úvodem mířím nenápadně 
na šumavu. Tam je pořád co obje-
vovat a vůbec nestačí ty nádherné 
kouty vidět jednou, i když na první 
pohled máte pocit, že už se na nic 
ptát nemusíte. mám na mysli napří-
klad modravu, cesty kolem Vchy-
nicko-tetovského plavebního kaná-
lu přes Antýgl do Prášil a zpět přes 
Poledník a Javoří Pilu. Připadá mi, 
jako by všechny otázky zodpově-
děli spotřební turisté a namísto nich 
nastoupila příjemně šimrající nos-
talgie. rád se jí občas poddám, ob-
zvlášť tady, ale pro pocit nezodpo-
vězených otázek spěchám na „jiná“ 
místa. A jak je poznám? Jednoduše. 
Dostaví se instituce prvního dojmu. 
očím neviditelné tajemno, genius 
loci. V římské mytologii to byl bů-
žek ochraňující určité místo. Často 
byl zobrazován jako had nebo 
postava s rohem hojnosti. Dnes 
ho chápeme jako nějakého ducha, 
který má nad místem svou moc. 
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Horský statek Vojslavice.

Po náročném výletu relax ve weellness.

že i nostalgie. Kromě Zdeňka štěpánka v hlavní roli si 
totiž vybavuji i černobílou kredenciózní televizi, která 
dominovala obývací místnosti. Pamatuji si také, že film 
má značný patetický nádech poplatný tvorbě v duchu 
socialistického realismu. Tak mě napadá – kdyby se 
nového zfilmování ujali hollywoodští tvůrci, patosem by 
určitě také nešetřili. Jen ten závěr by asi nebyl v jejich 
módu. Pokud byste chtěli navštívit skutečné mistrovo 
rodiště Husinec, museli byste zajet o jedenáct kilometrů 
dál východním směrem. rodný domek je rekonstruován 
jako muzeum, a když narazíte na skvělého průvodce, 
jako se to stalo mně, pobudete hodinu a půl. Ale pojď-
me zpět do Lštění. Z mistrova filmového domova jsem 
pokračoval dál po turistické modré značce až na mařský 
vrch. Na této bývalé Liščí skále můžete navštívit rotundu 
svatého Václava a vyšplhat na deset metrů vysokou roz-
hlednu. Celé okolí je vyhlášenou přírodní památkou díky 
žulovému kamennému moři o rozměrech 40 krát 150 
metrů. moře je to sice malé, ale kameny jsou trochu ob-
jemnější, takže by se spíše hodil název balvanové moře. 

Vyrazíte-li směrem na jih, doporučuji podívat se 
na Boubín. Pod tímto názvem si většina z nás vybaví 
slovo prales. Pamatuji, že jsme se to učili ve škole, ale 
paní učitelka nám asi zapomněla říct, že Boubín je také 
hora v Boubínské hornatině (1362 metrů nad mořem), 
pátý nejvyšší vrchol české části šumavy a třetí nejvyšší 
v Jihočeském kraji. Patří k vrchům, které pro svou do-
minantní polohu v krajině odedávna poutaly pozornost 
obyvatel širokého okolí, a byly proto obestřeny nejrůz-
nějšími mýty a pověstmi zejména v době národního 
obrození, kdy jim byl přidělen status památných hor. 
Stáří pralesa na svazích se odhaduje na dvanáct tisíc let. 
Vystoupit na Boubín můžete z několika směrů. Nejkrat-
ší pětikilometrová cesta vede z Kubovy Hutě, po modré 
turistické značce, ale protože naším výchozím mís-
tem je Horský statek Vojslavice, doporučuji vyrazit 
pěšky po zelené značce směr škarez a po necelých 
dvou kilometrech narazíte na žlutou, která vás zave-
de přímo na Boubín. od roku 2006 vede na samotný 
vrchol dřevěný chodník. Dvacet jedna metrů vysoká 
rozhledna vám pak nabídne rozhled na celé panorama 
šumavy – Libín, Kleť, Chlum, Bobík, Smrčinu, Poledník 
či Křemennou. Na druhé straně pak spatříte Vimperk, 
Brdy, Hlubokou nad Vltavou, ale také jadernou elek-
trárnu Temelín. A když bude dobrá viditelnost, vynoří 
se v dálce Dachstein. Alpy přece nejsou tak daleko.

místa s nezodpovězenými otázkami nejsou obklope-
na davy turistů, i když by si to zasloužila. Jenže o ně 
nestojí. A komerční turista má „vzájemný“ pocit. Jenže 
– na jedné straně se chcete podělit o krásný a nepro-
bádaný kout přírody, na straně druhé pak onen kout 
kvůli turistům ztratí své kouzlo nedotčeného. Anebo 
– díky turistům přinese pracovní příležitosti místním 
obyvatelům. Změní se v parkoviště, bůžek s rohem 
hojnosti zmizí a nastane pocit, že už se není na co ptát. 
Přiznám se, že mám rád obojí. Klidně podlehnu pato-
su nádherných koutů i s přemnoženými turisty a pak 
utíkám k těm neznámým, abych se mohl zeptat. 

Martin Severa

Horský statek Vojslavice – bowling.
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noVý názeV hotelu

Absolutum 
v Praze   

Hotelové wellness centrum Infinit vyniká kvalitou svých slu-
žeb, velice příjemným zázemím a dokonalou čistotou. Nabízí 
hostům rustikální finskou saunu s ochlazovacím bazénkem 
a relaxační místností, širokou nabídku masáží, solární stu-
dio s kolagenem a privátní koupele různého druhu. Zažij-
te pocit uvolnění, radosti a vnitřního klidu v útulném wel-
lness s rodinnou atmosférou a usměvavým personálem.
Na oficiálních stránkách hotelu www.absolutumhotel.cz 
jednoduše a rychle rezervujete nejen ubytování za nejlep-
ší cenu, ale také máte na výběr z mnoha zvýhodněných 
relaxačních balíčků a dárkových voucherů. To vše onli-
ne, z pohodlí vašeho domova a možností vygenerová-
ní dárkového poukazu s motivem a vlastním textem. 

V posledních letech prošel hotel 
Absolutum kompletní rekonstrukcí. 

Naše pokoje nyní vynikají unikátním 
designem. Při jejich zařizování jsme 

kladli důraz na použití přírodních 
materiálů a interiérových doplňků, 

zejména dřeva a cihel. Vytvořili jsme 
tak příjemnou neformální atmosféru, 

která vás bude provázet celým 
pobytem, a dokonale tento vzhled 

propojili se stylem našeho wellness 
centra. Právě proto jsme se v červenci 

tohoto roku rozhodli pro změnu 
našeho názvu z Absolutum Boutique 

Hotel na Absolutum Wellness Hotel.
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u NÁS SE BuDETE CíTIT BEZPEČNě
V této nelehké době je u nás bezpečnost a zdraví našich klientů a zaměst-
nanců na prvním místě, proto jsme v hotelu Absolutum zavedli důsledná 
opatření. Všechny prostory hotelu jsou pravidelně dezinfikovány. Na toa-
letách, na baru v restauraci a na recepci jsou rozmístěny dezinfekční gely. 
roušky náš personál používá při své práci po celý den a totéž vyžadujeme 
i od hostů. Pokud jste si tu svou náhodou zapomněli, na recepci vám rádi 
dáme zdarma novou. Na recepci hotelu jsou ochranné bariéry. Precizní 
úklid je pro náš hotel samozřejmostí, momentálně se mu však věnuje-
me s ještě větší intenzitou a všechny pokoje kompletně dezinfikujeme.

rESTAurACE SALuT 
Neoddělitelnou součástí našeho hotelu je oblíbená Salut restaurant. 
Vychutnejte si výbornou snídani, přijďte na chutné obědové menu, nebo 
jen tak večer posedět u skleničky prvotřídního vína či tradičního českého 
piva a něčeho malého k snědku. V této moderní a příjemné restauraci si 
určitě vyberete. Nově máme pro stálé klienty připraven věrnostní pro-
gram. Vzhledem k tomu, že momentální situace přináší omezení v na-
vštěvování restaurací, museli jsme se přizpůsobit. Zavedli jsme rozvoz jídel 
a máme speciální nabídku „s sebou“, zahrnující chutné a zdravé sendviče, 
saláty a domácí ledový čaj. Veškeré informace, aktuální menu a novinky 
naleznete na oficiálních stránkách restaurace www.salutrestaurant.cz. 

HLEDASEHoTEL.CZ
obor hotelnictví, gastronomie a všeobecně celý cestovní ruch byly le-
tos značnou mírou negativně zasaženy pandemií a zásadně se změnila 
situace na tomto trhu. Počátkem minulého roku jsme rozběhli projekt 
Hledasehotel.cz, který se zaměřuje právě na tento náš nejvíce ovlivně-
ný obor. Jsme schopni pomoci majitelům hotelů s provozem či pro-
dejem nemovitostí. Provádíme analýzy a na základě předem určených 
kritérií sestavujeme krizový index hodnocených hotelů. V případě zájmu 
sestavíme plán k opětovnému rozběhnutí provozu a znovuotevření ho-
telu či restaurace. Více informací naleznete na www.hledasehotel.cz.

Pevně věříme, že i přes nepřízeň této doby se odvětví cestovního ruchu vrátí dří-
ve či později do normálního stavu a my si budeme moci užívat krásy nejen naší 
země, ale i celého světa. Držme si palce a hlavně si zachovejme životní optimi-
smus. Celý tým Absolutum Wellness Hotelu se již teď těší na vaši návštěvu. 
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ASOCIACE SPOLEČENSKÝCH KLUBŮ
Studi Životního Stylu
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Zveme Vás                           
DO KRÁSNÉHO 
PROSTŘEDÍ 
VZDÁLENÉHO            
JEN 15 KM OD PRAHY

www.zamekberchtold.cz
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ASOCIACE SPOLEČENSKÝCH KLUBŮ
Studi Životního Stylu

Exkluzivní veteráni značky Peugeot poprvé v Česku.
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2019
Článek najdete na str. 4–5.
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Pod hladinou,                       
i tak lze pomáhat…                
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