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Jaké zázemí hotel golfi stům nabízí?

R.M.: Hotel je připraven nabídnout služby 

všem klientů, nejen klasickým lázeňským 

hostům. Golfi sta obecně potřebuje pro-

storné pokoje pro uskladnění sportovní 

výbavy, výbornou snídani a pak relaxační 

služby po hře. To vše náš hotel nabízí; re-

konstruované pokoje různých kategorií 

s WiFi připojením zdarma, snídaně for-

mou bohatých bufetových stolů a volný 

vstup do wellness centra, jehož součástí 

je krytý bazén, whirlpool, suchá fi nská 

sauna, parní lázeň, infrakabina, Kneippův 

chodník a fi tness.

Co speciálního můžete golfi stům 

poskytnout?

T.K.: Karlovarsko je známé největší kon-

centrací golfových hřišť v České repub-

lice. Samotný název speciálního balíčku 

Z golfu do lázní napovídá, že host do-

stane kromě ubytování s polopenzí nejen 

green fee na 18 jamek, ale i well-

ness proceduru po hře. K ba-

líčku je možné doobjed-

nat green fee pro děti 

nebo trenéra pro 

začátečníky. Jedná se o víkendový balíček 

s předem daným hřištěm, ale v případě 

pobytu na víc než 2 noci zabezpečíme 

green fee na jakékoliv další hřiště v okolí.

Jaké novinky mohou vaši hosté oče-

kávat na podzim?

T.K.: Na podzim bude v provozu nová 

webová stránka, na kterou se moc tě-

šíme. Bude moderní, svěží a hlavně plně 

funkční pro rezervaci všech pobytů. Právě 

probíhá dokončení změny designu lobby 

baru FILM CAFÉ, kde se již teď nachází 

nová FILM FESTIVAL GALLERY s fotogra-

fi emi z Mezinárodního fi lmového festivalu. 

Dále začneme hostům promítat různé 

fi lmy z předchozích ročníků festivalů. Mi-

lovníci tohoto festivalu si budou moct 

zakoupit suvenýry ve FILM FESTIVAL 

SHOPU, který se nachází přímo v hotelu.

Součástí hotelu je největší kongre-

sové centrum v západních Čechách. 

Jak jej využíváte v době, kdy se fi l-

mový festival nekoná?

T.K.: Celková kapacita centra přesahuje 

2 000 konferenčních míst. Vzhledem 

k propojení s hotelovou částí a bezkon-

kurenčními parkovacími možnostmi je 

hotel vyhledávaný nejen pro velké kon-

gresy, výstavy a konference, ale i pro spo-

lečenské akce. Od září se začínají termíny 

plnit fi remními a vánočními večírky, 

pro které je náš hotel skutečně ideální 

– pod jednou střechou nabízíme ubyto-

vání, variabilní prostory, možnost soukro-

mého baru, parkování a wellness centrum 

zdarma pro každého.

Který balíček byste golfi stům dopo-

ručili v zimě?

R.M.: Zima je nejlepší čas pro relaxaci 

a regeneraci. Proto doporučuji balíček 

Chuť Thermalu. Je to relaxační program, 

kde si host užijete procedury a ještě mu 

zbude hodně času na poznávání Karlo-

vých Varů a okolí. Balíček je možné za-

koupit již od 2 nocí. Kromě ubytování 

s polopenzí zahrnuje jednu proceduru 

denně a volný vstup do wellness centra.

(PR)

Více na www.thermal.cz  

facebook.com/thermalhotel

Z golfu do lázní
Léto pomalu končí, ale pro golfi sty budou hřiště otevřená ještě několik následujících 
týdnů. Proč je právě SPA HOTEL THERMAL**** v Karlových Varech ideálním hotelem pro 
milovníky golfu? Na to jsme se zeptali generálního ředitele Rudolfa Mašaty a obchodní 
a marketingové ředitelky Tamary Klein.
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»   Ubytování na 2 noci
»   Polopenze
»   1 procedura denně
»   Pitná kúra
»   Volný vstup do Wellness centra:  krytý bazén, 

Whirlpool, fi tness, Kneippův chodník, suchá 
fi nská sauna, parní lázeň, infrakabina

»   1x green fee 18 jamek 

Z golfu do lázní

THERMAL-F, a.s., I. P. Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary  |  www.thermal.cz  |  reservation@thermal.cz  |  +420 359 002 201

Cena od 4 850 CZK/osobu 
a pobyt v dvoulůžkovém pokoji

Užijte si skvělou hru a relaxujte v lázeňském SPA HOTELU THERMAL ! 



Akce dýchala exkluzivitou a luxusem 

nádherných modelů, pod slupkou vnější 

krásy ale byla k obdivování i desetiletími 

vybroušená technika hodinářských mis-

trů v často rodinných podnicích, kterým 

se odjakživa v branži říká manufaktury.

Dalším, neméně zajímavým názvem 

je v hodinařině slovo komplikace. Zna-

mená funkci. Šest komplikací znamená 

šest různých funkcí, dvanáct funkcí je 

dvanáct komplikací atd. A v Brně bylo 

možné shlédnout skutečnou raritu, co 

se počtu komplikací týče – nejsložitější 

hodinky světa, které jich mají 36! Ne-

uvěřitelnou mašinku představila firma 

Franck Muller.

K vidění byla spousta dobré hodinařiny, 

od kousků s nižší cenou až k hodně 

drahým. Jedním z výrazných rysů zvy-

šujících cenu hodinek je přítomnost 

tourbillonu, nepatrného tepajícího zaří-

zení o váze kolem dvou gramů. Skládá 

se klidně i z více než stovky dí-

lečků: miniaturní gyroskop, 

kompenzující rozdíly 

chodu v různých po-

lohách hodinek. 

Tourbillon bývá na hodinkách viditelně 

umístěn, je pýchou hodináře (i maji-

tele) a cena hodinek jím opatřených 

začíná někde na milionu korun. Tourbil-

lony kmitaly téměř na všech stáncích...

Pláště běžných levnějších hodinek bývají 

z oceli. Návštěvníci mohli spatřit i pláště 

ze zlata v jeho bílé, růžové či červené 

podobě (ty dvě poslední se od sebe bar-

vou moc neliší). A aby toho nebylo málo, 

osazují mnozí hodináři svoje výrobky 

drahými kameny, velmi často diamanty 

miniaturních rozměrů. Největší 

počet, který jsme vypátrali, 

byl 434 „kamínků“.

Nejdražší ho-

dinky vysta-

vovala firma 

Parmigiani. 

Ta už deset 

let spolupra-

cuje s au-

tomobilkou 

Bugatti a vy-

rábí luxusní 

limitované 

série hodinek 

korespondující 

s typy bugatek. 

V Brně prezento-

vali typ Parmigiani 

Bugatti Super Sport za, 

bratru, sedm a půl milionu.

Hodinky vyrobili ve třech sériích po třiceti 

(tři různá zlata), zvláštností je, že jejich – 

poměrně malý – ciferník je kolmý k ruce, 

tudíž i strojek musí být postavený kolmo. 

Vývoj trval tři roky.

Další zajímavostí byly hodinky ukazu-

jící fáze měsíce v téměř centimetrovém 

okénku. Jejich ciferník zasadili do mete-

oritu, který spadl před dvěma sty lety 

v Africe. Jinde jste mohli vidět oválné 

hodinky, jejichž ručičky se prodlu-

žovaly a smršťovaly podle 

toho, ve které části oválu 

se právě nacházely.

Technickou lahůdkou 

a unikátem, který ni-

kdo jiný nemá, byl 

strojek firmy Carl 

F. Bucherer. Nata-

huje se pomocí ro-

toru, pohybujícího 

se blízko obvodu 

pláště, a na rozdíl 

od jiných rotorových 

systémů se tento po-

hybuje oběma směry. 

Jak se to přenáší dál do 

hodinek, to už je nad 

chápání laika, ale zaří-

zení patřilo k technickým 

špičkám výstavy.

změrů. Největší 

me vypátrali, 

ků“.

o-

ani

port za, 

půl milionu.

žova

to

se

Ja

ho

ch

zen

špič

Veletrh hodinek dýchal exkluzivitou
Jediná výstava luxusních hodinek v České a Slovenské republice proběhla 18.–19. září 
v Brně. Za jejím uskutečněním stála brněnská společnost pohanka&co a na veletrhu 
zaměřeném na horní segment hodinářského trhu se sešly opravdu špičkové značky.

Text a foto: Ivo Doušek

Technickou lahůdkou a unikátem, který nikdo jiný 
nemá, byl strojek firmy Carl F. Bucherer. Natahuje 
se pomocí rotoru, pohybujícího se blízko obvodu 
pláště, a na rozdíl od jiných rotorových systémů se 
tento pohybuje oběma směry.

Technickou lahůdkou veletrhu byl strojek 
fi rmy Carl F. Bucherer.

Franck Muller Aeternitas Mega 
a jejich komplikace.
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Třeba velkorysé wellness pobyty ve spo-

lečnosti Imperial Karlovy Vary. Samo-

zřejmě v kombinaci s hrou na některém 

z vyhlášených golfových hřišť v západo-

českém lázeňském regionu.

Na výběr tu jsou tradiční osmnáctijam-

ková hřiště Golf Resort Karlovy Vary 

a Royal Golf Club Mariánské Lázně, z těch 

moderních pak Astoria Golf Resort Ci-

helny, Golf Club Sokolov a Golf Club Kynž-

vart, v dosahu jsou navíc devítky Háje, 

Klášter Teplá či Golf & Racing Club na zá-

vodišti přímo v centru Karlových Varů.

Navíc je tu všude tak krásně, že 

je opravdu dobré se sem vy-

dat ve dvou. Zvlášť, když 

si romantiku, dobré 

jídlo a pití spolu 

s vynikajícím golfem můžete doplnit vy-

branými lázeňskými procedurami.

Pokud oba hrajete golf, stačí se rozhod-

nout mezi pobytem v hotelu Impe-

rial **** Superior, který tvoří dominantu 

Karlových Varů od roku 1912 už více než 

sto let, a mezi moderním Spa Resort 

 Sanssouci ****. Hosty zde byli králové, 

prezidenti i slavné celebrity z celého světa. 

Nyní společnost Imperial Karlovy Vary vytvo-

řila třídenní Golfový balíček přímo pro vás!

Jestliže však platí varianta, kterou jsme 

zmiňovali v úvodu, že váš protějšek golf 

nehraje a dlouhé čekání na golfovém hřišti 

rozhodně odmítá, dobrým řešením je 

některý z wellness programů (mimo-

chodem: ke svému golfovému balíčku je 

získáte se zajímavou slevou). Samozřejmě 

nabídka platí i naopak, pokud golfi stkou je 

žena a doprovodem muž! I pro něj tu jsou 

nachystány zajímavé nabídky

Jak vám třeba zní program hotelu Imperial 

„Romantika v lázních“? V rámci roz-

mazlovacího programu nestačí „obyčejná“ 

perličková lázeň! V nabídce je Thallaspa, 

skořicový zábal a lávové kameny. Nic lep-

šího snad ani nemůže existovat! Možná už 

jenom spánek ve stylovém pokoji, třeba 

právě v tom, ve kterém nocovaly hollywo-

odské hvězdy Douglas Fairbanks a jeho 

druhá žena Mary Pickfordová.

V moderním Spa Resortu Sanssouci je 

zase nutné sáhnout po originálních rela-

xačních procedurách – dámy zcela jistě 

Tajemství pohody 
na golfu
Ne vždy se podaří, že partneři sdílejí stejnou vášeň 
pro báječnou hru zvanou golf. A protože nejde 
o sport na pár minut, může dlouhá nepřítomnost 
vyvolávat určitou nepohodu. V takovém rozpoložení 
se ovšem, jak známo, dobré výsledky nezahrají. Proto 
je dobré mít v záloze alternativní řešení.

 
t 
í 

o 

Spa Resort Sanssouci

Hotel Imperial
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neodolají! Stačí otevřít dveře do nádher-

ných místností, které voní růžemi, mlé-

kem, čokoládou a vychutnat si wellness 

program „Dámská jízda“.

Základ špičkové nabídky procedur, které 

podávají skuteční mistři svého oboru, tvoří 

unikátní karlovarská vřídelní voda. Uvnitř se 

podává Kleopatřina koupel se syrovátkou, 

provádí se indická masáž hlavy nebo čoko-

ládový zábal. Pak už se vám vrátí odpočatá 

kráska s růží v ruce, která s velkým potěše-

ním vyslechne vaše barvité popisy úspěš-

ných ztečí jednotlivých jamek na některém 

z golfových hřišť v okolí.

Příjemným završením dokonale prožitého 

dne může pro oba být večerní bazén 

s vířivkou a saunou, který patří rovněž 

zdarma ke golfovému programu. Je šest-

náctimetrový, nachází se přímo ve vlast-

ním Spa & Wellness centru Villa Mercedes 

a patří k němu celá řada vodních atrakcí.

A pokud poté najdete ještě dost sil, tak 

je možné volit například mezi tanečním 

večerem v Blues Café Spa Resortu Sans-

souci či intimním posezením u vybraných 

nápojů v nočním baru Club Imperial. 

Když budete mít štěstí, zažijete tu napří-

klad skvělý živý jazzový koncert či se tu 

potkáte s vynikajícími interprety dalších 

hudebních žánrů z domova i ciziny.

Tak hezkou hru a příjemnou relaxaci v ho-

telu Imperial a Spa Resortu Sanssouci!

(PR)

Více informací na 

www.spa-hotel-imperial.cz

www.spa-resort-sanssouci.cz

GOLFOVÝ BALÍČEK IMPERIAL
Třídenní golfový balíček začíná welcome drinkem a zahrnuje dvě noci v luxusním hotelu Imperial s polopenzí 

formou švédských stolů při bohaté snídani a večeři. V nabídce jsou 2 green fee na některé z pětice vyhlášených 

18jamkových hřišť v okolí Karlových Varů a na další dvě devítijamková. Na každou hru dostanete golfovou 

svačinu, čeká na vás i golfový dárek.

Příjemným zpestřením pobytu je volný vstup do vlastního Spa & Wellness centra, které mimo jiné nabízí taktéž 

bazénový komplex, samozřejmostí je parkování a WiFi připojení zdarma, možnost zvýhodněné objednávky 

lázeňských a wellness procedur, zajištění transferů a další služby.

Web: www.spa-hotel-imperial.cz/cz/golf-v-karlovych-varech/

GOLFOVÝ BALÍČEK SANSSOUCI
Spa Resort Sanssouci nabízí golfistům seznámení se dvěma z vyhlášených hřišť na Karlovarsku dle vlastního 

výběru. Třídenní golfový balíček obsahuje dvě noci v hotelových budovách Blue House nebo Green House, 

welcome drink a polopenzi formou bohatých švédských stolů při snídani a dvěma večeřemi. Samozřejmostí je 

golfová svačina na každou hru a příjemným překvapením golfový dárek.

Relaxaci po hře nabízí Spa & Wellness centrum Villa Mercedes s volným vstupem do 16metrového bazénu s vodními 

atrakcemi, sauny a parní lázně, k dispozici je také vířivka a Kneippův chodník. Parkování a WiFi připojení jsou zdarma.

Web: www.spa-resort-sanssouci.cz/cz/golf-v-karlovych-varech/

RELAXUJTE S PROFESIONÁLY
Ne každý miluje golf, a dokonalý víkend si představuje plný hýčkání a rozmazlování. Přesně takovou nabídku 

mají karlovarské hotely Imperial a Spa Resort Sanssouci pro negolfový doprovod. Relaxační víkend v hotelu 

Imperial obsahuje mimo jiné aromaterapeutickou masáž, minerální perličkovou koupel a oxygenoterapii, balíček 

Romantika v lázních je obohacen o indickou masáž hlavy, v programu Pohoda a uvolnění je navíc Hot 

Stone Therapy, masáž horkými kameny.

Také Spa Resort Sanssouci nabízí romantiku a rozmazlování. V balíčku Romantika pro dva najdete harmonizující 

koupel se speciálními přísadami a okvětními plátky růží či fl oating, společná „plavba“ v Mrtvém moři. Program 

Dámská jízda nabízí navíc parafínové rukavičky či solnou jeskyni. A protože víme, že negolfi stou může být i muž, 

stačí sáhnout po nabídce Pánská jízda a užít si klasickou celkovou masáž, hydroxeur, oxy active či solnou jeskyni.

ZAPOMEŇTE NA SHON A STRES!
Se zcela speciální nabídkou Medical Wellness pobytů přichází společnost Imperial Karlovy Vary. Antistresový 
program nastartuje změnu životního stylu. Plná penze, speciální pitný režim a deset procedur zaměřených na 

okamžitou úlevu a zklidnění organismu. Samozřejmostí je lékařská konzultace, volný vstup do bazénu, vířivky 

a sauny. Další novinou je pak Detoxikační program. Pět dnů s individuálním stravovacím plánem, pitným 

režimem a 10 procedurami nastartuje novou životní energii, přirozeně pomůže upravit hmotnost, zlepší kvalitu 

kůže, vlasů i nehtů. Darujte si aspoň pět mimořádných dnů zdraví!

Web: www.spa-resort-sanssouci.cz/cz/lazenske-pobyty-spa-resortu-sanssouci/

Web: www.spa-hotel-imperial.cz/cz/lazenske-pobyty/
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Jak je možné, že se o kosteleckých 

lázních příliš neví?

Je to určitě škoda a do velké míry se na 

tom podepsala historie. Lázně v Kostelci 

totiž byly po několik desetiletí uzavřené 

veřejnosti. Lidé tak o zdejších lázních 

ztratili povědomí, i když jejich tradice je 

poměrně dlouhá a významná. Už dvacet 

let je ale celý areál opět otevřený.

Nyní tedy máte status ofi ciálního lá-

zeňského místa?

Ano, už od roku 1995 máme souhlas 

k provozování léčebné lázeňské péče. Dě-

láme lázeňské pobyty pro přespolní, ale 

lázně jsou pochopitelně otevřené i míst-

ním. Nesnažíme se profi lovat jako well-

ness hotel. Díky přírodním léčivým zdro-

jům můžeme držet poskytované služby 

na odbornější úrovni, nabízet léčebné 

procedury s využitím odborných postupů 

a zdravotnického personálu.

Čím jsou kostelecké lázně 

výjimečné?

Opravdovou devizou je zdejší sirný zdroj. 

Minerální voda s tak vysokým obsahem 

sirovodíku je v českých zemích napro-

sto unikátní. Její složení je ideální k léčbě 

chorob pohybového ústrojí, jako je revma 

a ischias. Velice dobré výsledky máme 

s léčbou Bechtěrevovy nemoci. 

A také u kožních chorob, na-

příklad ekzémů a lupénky. 

Spousta lidí trpících 

kožními problémy 

ví, že nemá příliš mnoho možností léčby, 

navíc bez chemických přípravků se toho 

moc dělat nedá. My sice nedokážeme 

kožní nemoci zcela vyléčit, ale prostřed-

nictvím sirné vody dokážeme zmír-

nit jejich průběh a minimalizovat vnější 

projevy. Obecně se dá říct, že si velmi 

ceníme přírodního bohatství a rádi ho 

v léčbě využíváme. Mimo sirné vody vy-

užíváme suroviny například z Mrtvého 

moře, sibiřské tundry a spoustu tuzem-

ských bylinných přípravků.

Kromě léčby poskytujete i masáže 

a další wellness služby?

Samozřejmě děláme i relaxační procedury. 

Bez nich to nejde. I lidé, co se léčí, si to zá-

roveň chtějí užít a odpočinout si. Celkem 

nabízíme 70 typů procedur, z toho více 

než polovinu relaxačních. Masáže, koupele, 

zábaly. Ty samozřejmě nejsou jen pro ne-

mocné. Velmi oblíbené jsou relaxační po-

byty, jejichž součástí je pestrý koktejl zají-

mavých procedur. Takových pobytů máme 

asi 50, takže si vybere každý dle vlastní 

„chuti“. Tyto pobyty jsou výkladní skříní naší 

nabídky a tvoří pilíř obsazenosti našich lázní.

Od května do září je pro klienty atrak-

tivní naše koupaliště. Vyhřívaná voda na 

 20–30 °C, zcela nové povrchy na slunění, 

zrekonstruovaný plavecký bazén, ba-

zén pro neplavce a brouzdaliště pro ty 

nejmenší. To vše naši klienti milují.

Další věcí, kterou vyniká váš areál, 

je golfové hřiště...

Naše hřiště je ve srovnání s ostatními 

poměrně malé, máme 9 jamek plus tré-

ninkové plochy. Vyplývá to z možností 

daných krajinou i z omezení při získávání 

pozemků. Hřiště je ale velice hezky pří-

rodně namodelované, s příjemnými zá-

koutími a spoustou vzrostlých stromů. 

Není to umělá placka vybudovaná na 

poli. Respektuje poměrně členitou kra-

jinu, která je devizou golfového areálu. 

Velkou výhodou je dostupnost. Z kraj-

ského města se sem dostanete za pět 

minut, jiná golfová hřiště bývají od měst 

vzdálenější.

Co vše nabízí váš golfový klub?

Golfový areál nabízí zázemí kvalitního 

devítijamkového hřiště, driving range 

s 15 odpališti, tříjamkovou akademii, dva 

cvičné greeny. V případě nepříznivého 

počasí je k dispozici indoor golf s celo-

ročním provozem s pěti tréninkovými 

odpališti a jemně modelovaným cvičným 

greenem se šesti jamkami. Součástí klubu 

je také virtuální 3D simulátor. Takže mož-

nosti jsou i přes zimu velké.

(PR)

Díky Kostelci je Zlín městem lázeňským

Víte, že Zlín je lázeňské 
město? Díky místní části 
Kostelec, kde najdete hned 
tři minerální prameny. 
Podle manažera Lázní 
Kostelec Jiřího Fadlera mají 
výjimečné složení a jsou 
zvláště účinné při léčbě 
pohybového ústrojí 
a kožních chorob.

GOLF & SPA RESORT

Lázně Kostelec u Zlína
Lázně 493
76314 Zlín 12
Tel.: 577 152 111
E-mail. info@hotel-kostelec.cz
www.laznekostelec.cz
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Proč jste se jako úspěšná advokátka 

pustila i do psaní knih?

Příběhy píšu od dětství, takže jsem psala 

mnohem dřív, než jsem se setkala s prá-

vem. Začínala jsem s povídkami SCi-Fi 

a s horory, později jsem psala povídky 

z právnického prostředí. Pravidelně se 

věnuji krásné literatuře přibližně od roku 

2008. Je to dobrá relaxace vedle drastic-

kých příběhů, které slýchám ve své kan-

celáři. Specializuju se na rodinné právo, 

takže mám kolem sebe dostatek inspi-

race pro psaní.

Proč golfové prostředí? Neobá-

váte se, že si tím zúžíte cílovou 

skupinu již tak nepočetné české 

čtenářské obce?

V roce 2010 jsem začala hrát golf a jako 

většina nových hráčů jsem měla spoustu 

předsudků. Těšila jsem se, že budu po-

malu procházkovým krokem chodit po 

hřišti a občas pošlu míček přesně tam, 

kam patří. Netušila jsem, že jde o adre-

nalinový sport, že nachodím deset ki-

lometrů a manžel se se mnou bude 

zuřivě hádat. Golf mě ovšem okouzlil 

a dnes ho vedle manžela a dvou našich 

dětí hrají i mí rodiče a moje nejlepší 

kamarádka.

Navíc jsem příběh od počátku psala 

tak, aby byl srozumitelný i pro ne-

hráče. Ti na konci knihy najdou stručný 

golfový slovníček. Koneckonců 

vyšetřování vede detektiv 

Šimon Hájek, který si, mi-

nimálně na počátku 

příběhu, o golfu nic 

dobrého nemyslí a jako o hře o něm 

nic neví.

Co bylo spouštěcím mechanismem 

vzniku knihy. Šlo o impulsivní ná-

pad, nebo dlouho zrající záměr?

Brzy po získání zelené karty jsem začala 

hrát turnaje a k mému údivu 

jsem je nevyhrávala, ani jsem 

se nezlepšovala tak, jak jsem 

očekávala. Po několika letech 

jsem měla pocit, že se má 

hra spíš zhoršuje. Vystřídala 

jsem dva trenéry, ale moje 

neúspěchy mě občas na hřišti 

dohnaly i k slzám. Loni na 

jaře jsem propadla hluboké 

beznaději, a tak jsem se roz-

hodla použít psaní jako te-

rapeutickou pomůcku. Při 

psaní mi také pomohlo, 

že jsem pomstychtivě ne-

chala zemřít mistryni klubu. Kromě toho 

jsem objevila trenéra, díky němuž mi za-

čal golf docela jít a který se posléze stal 

mým kamarádem a jedním z odborných 

poradců při psaní. I když, mám-li být 

upřímná, taky jsem konečně začala pra-

videlně cvičit.

Děj jste zasadila na své domovské 

hřiště, nebojíte se, že budou prota-

gonisté reality srovnáváni s posta-

vami z knihy?

Když jsem ve svém domovském golfovém 

klubu vyprávěla o nápadu napsat golfo-

vou detektivku, bylo vedení klubu nad-

šeno a Vojta Matějček mi nabídl, abych 

děj umístila na reálné hřiště. Ani jsem 

si nemusela příliš vymýšlet a upravovat 

hřiště. Zjistila jsem, že šestnáctá jamka je 

pro účely mého příběhu ideální. Příběh 

je naprosto fi ktivní, žádná postava nemá 

svůj reálný vzor. Jen klubovně jsem přidala 

několik pater.

Jaký osud 

byste své knize 

popřála?

Chtěla bych, aby se lí-

bila golfi stům a neod-

radila ty, kteří zatím 

o golfu mnoho nevědí. 

Přeji tedy knize, aby ji 

objevilo mnoho čte-

Šestnáctá jamka je pro účely 
mého příběhu ideální
Přesně to tvrdí v následujícím rozhovoru spisovatelka 
a golfi stka Daniela Kovářová. Psaní detektivního pří-
běhu jí dokonce posloužilo jako terapeutická pomůc-
ka v době, kdy se svou hrou nebyla spokojená.

DANIELA KOVÁŘOVÁ: 

MRTVÁ Z GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ
Majitelka fi tness centra Mona Monhartová je 

jednoho dusného letního odpoledne nalezena 

mrtvá na šestnácté jamce na golfovém hřišti 

v Berouně. Proč a jak vlastně mistryně golfového 

klubu zemřela? Kdo měl motiv a příležitost, aby ji 

na dohled ostatních hráčů zabil? Šlo o dokonale 

promyšlený čin, anebo jen vrah využil příležitosti?

Vyšetřování se ujímá detektiv, golfem doposud 

nedotčený – bývalý voják Šimon Hájek, kterému 

s golfem a s důkazy pomáhá, ale i komplikuje 

život vnadná tisková mluvčí golfového hřiště 

Gábina Rezková.

Napínavý detektivní příběh z prostředí golfu 

s vysvětlivkami pro negolfi sty napsala pražská 

advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti 

Daniela Kovářová. Její devátá kniha vyšla 2. října 

2015 v nakladatelství Mladá fronta. Předpokládaný 

počet stran: 160.
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DANIELA KOVÁŘOVÁ:
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Architektonicky vyjímečný 4* lázeňský hotel Pyramida I nabízí luxusní péči nejen
o tělo. Okolní příroda, malebné prostředí Františkových Lázní a profesionální

péče Vám z všedního dne udělají jedinečný zážitek.

Nově otevřené Centrum pro zdravější záda PYRAMIDA nabízí léčbu onemocnění páteře pomocí špičkové tech-

nologie. MTT-Medicínská tréninková terapie je zaměřená na posilování hloubkového svalstva páteře, jehož oslabení je 

nejčastější příčinou onemocnění a vadného držené páteře, jako je např. výhřez ploténky či špatné zakřivení.

Lázeňský hotel Pyramida, a.s., Slatina 91, 351 01 – Františkovy Lázně
e-mail: reserve@hotelpyramida.com www.hotel-pyramida.cz tel: 00420- 354 401 500

Střešní kavárna s panoramatickou vyhlídkou

Bezbolestná terapie Vás přesvědčí, že život bez bolestí zad je opravdu možný.

Program je vhodný také jako prevence při sedavém zaměstnání nebo zaměstnání s nutností častého cestování.
Bolesti hlavy, bolesti zad – vrátíme Vaše záda opět do pohody!

 bazén prostorné komfortní pokoje s WiFi
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Hlavní relaxační a ozdravnou zónu předsta-

vuje Saunový svět s relaxačním bazénem, 

kde mohou návštěvníci vyzkoušet jak tra-

diční fi nskou či vario saunu, tak parní saunu 

a parní solnou inhalaci. Relaxaci si můžete 

užít také v bazénu se slanou vodou a per-

ličkami. Součástí Saunového světa je také 

venkovní Stromová sauna nebo Saunový 

Dóm, ve kterém probíhají oblíbené sau-

nové ceremoniály a show.

V zimním období si na své přijdou i rodiče 

s dětmi, pro které je saunování připravené  

na každou sobotu dopoledne. Saunový 

Dóm je vyhřátý na nižší teplotu a děti se 

pomocí dětských pohádkových ceremoni-

álů naučí základy saunování.

Kromě venkovních a vnitřních sprch slouží 

k ochlazení vyhřátého těla i 4 ochlazovací 

bazénky a sud s ledovou tříští. Cenově 

bezkonkurenční vstup zahrnuje zapůjčení 

osušky, prostěradla a volný pohyb po ce-

lém saunovém světě po dobu 135 minut.

Milovníci soukromí a romantických zá-

žitků si mohou vychutnat služby sauno-

vého světa v odděleném Soukromém 

Spa, jehož součástí je privátní whirlpool, 

parní lázeň a vario sauna. Zákazníci 

si též mohou užít Privátní 

Whirlpool, který přináší 

nejen příjemný od-

dech, ale současně 

stimuluje i „hormony štěstí“ a odstraňuje 

únavu a bolest.

K relaxaci dále nabízí rozmanité masáže. 

Kvalifi kovaní maséři ovládají kromě tra-

dičních relaxačních a sportovních i různé 

exotické masáže. Patří mezi ně rituály 

4Comfort nebo Pure Fiji, které využívají 

čistě přírodních produktů dovážených 

přímo z ostrova Fiji, či Ajurvédské masáže 

vycházející z individuálního přístupu ke 

klientovi dle jeho svalové struktury.

Ke zlepšení fyzické kondice slouží fi t-

ness centrum s moderními posilova-

cími stroji i tzv. kardio zónou. Wellness 

centrum 4Comfort disponuje dále celou 

řadou služeb z oblasti Beauty. Zejména 

dámy ocení nejrůznější kosmetická ošet-

ření, manikúru či pedikúru v komfortním 

masážním křesle. Nechybí ani kadeřnictví 

Ĺ Oreal nebo multifunkční solárium, ve 

kterém zároveň omlazujete pokožku po-

mocí kolagenu a cvičíte hýžďové svaly.

Neváhejte vychutnat si relax a pohodu, 

které wellness centrum 4Comfort nabízí. 

Přijďte se přinejmenším porozhlédnout 

a dát si kousek domácího moučníku s kva-

litní italskou kávou Corsini nebo posedět 

u sklenky moravského vína v útulné ka-

várně 4Café. Příjemný personál vás s ra-

dostí provede celým wellness centrem. Při 

návštěvě Saunového světa navíc uděláte 

něco pro své zdraví, ale i pro zdraví 

těch, kteří to potřebují nejvíce. Wellness 

centrum 4Comfort daruje z každého 

vstupného částku na pomoc nemocným 

dětem trpícím rakovinou. Pomáhá ve 

spolupráci s Nadačním fondem dětské 

onkologie Brno „KRTEK“.

(PR)

Více informací na www.4comfort.cz

Za kondicí i odpočinkem
Wellness a beauty centrum 4Comfort se nachází v Brně Obřanech na ulici Fryčajova 29. 
Svým komplexním přístupem nabízí celou škálu služeb z oblasti péče o tělo a mysl.



Tereza Fajksová
jedna z nejkrásnějších žen světa

Lukáš Hejlík
herec
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PARKHOTEL NEBESA

Nabízíme:
•  ubytování (58 lůžek: dvou a třílůžkové pokoje, apartmány s 2–4 lůžky)
•  restauraci s celotýdenním provozem (kvalitní česká i mezinárodní kuchyně)
• sál pro pořádání různých akcí
• terasa s posezením
• parkoviště pro návštěvníky hotelu
•  rybník s možností vlastnoručního rybolovu 

a následné úpravy úlovku ke stolování
•  autokempink (na přilehlém pozemku stanování 

ve vlastních stanech nebo karavanech, sociální 
zařízení je k dispozici v budově Parkhotelu)

Ubytování v překrásné části chráněné 

krajinné oblasti na západě Čech!

KONTAKT

Parkhotel NEBESA

František Švaňhal, 352 01 Aš – Nebesa

Telefon: +420 354 526 466

mobil: +420 723 043 644, +420 777 125 312

Email: hotel.nebesa@volny.cz 

Web: www.parkhotel-nebesa.cz

GPS: 50º11‘48.366“N; 12º13‘44.894“E


