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Head Chef Restaurace Nobu Hervé 

Courtot v nově otevřeném Bistru Provo-

cateur. Hervé se již tradičně postaral 

o naše nevšední gastronomické zážitky.

Bistro 
PROVOCATEUR



Obchodní komora, která ve spolupráci s vůdčími osobnostmi českého byznysu i politiky 

stojí za podporou českých obchodních aktivit v Zálivu, představuje pro desítky českých 

fi rem významnou pomoc na jednom z nejtvrdších trhů současného světa.

1  Na první oběd jsme pozvali účastníky do nové 

pražské restaurace Bistro Provocateur

2  Jiří Stopka, Stopka Exclusive Living, a Hervé 

Courtot, michelinský šéfkuchař který 

tady připravil oběd pro naše hosty

3  Fadi Mehio a organizátorka celé akce, Victoria 

Tortorici, Escape Event Management

4  Scuderia Praha Offi  cial Ferrari a Maserati 

dealer představil Ferrari 488 GTB

Czech Gulf Business Council



Sousloví Stopka Exclusive Living 

se stalo synonymem dokonalosti –  

přes dvacet let reprezentuje špičkový 

design i technologie předních světo-

vých značek. Ale nejen, že tyto značky 

reprezentuje. Na jejich základě vytváří 

vlastní, osobitý styl, v němž interiér 

respektuje individualitu i potřeby,  

a je vlastně jedno, zda jde o prostředí 

privátní či veřejné. Protože život 

je utvářen emocemi, nepřekvapí, 

že nové pražské Bistro Provocateur 

nese právě podpis Stopka. Spolumaji-

teli jsou i Martin Kadlec a Martin 

Beck, který je výborným kamarádem 

Jiřího Stopky.

Stopka
Exclusive living

5  Eva Frindtová, vydavatelka 

magazínu Be the Best 

(uprostřed)

6  V programu prvního dne 

byla i charitativní dražba, 

jejíž výtěžek byl věnován 

nevidomým v Centru 

Dědina 

7  Módní přehlídka značky 

Bogner byla vrcholem 

večera

8  Management fi rmy Preciosa, která připravila 

dekoraci z křišťálového kaviáru, se velmi

příjemně bavil

9  Dubai cola a český myslivec – symbolické vyjádření 

nového přátelství mezi Dubají a Českem vymyslel Hervé

10  Hervé Courtot připravil speciální menu ze surovin 

fi rmy La Maison Nordique z Paříže a výhradního 

dodavatele ústřic, společnosti Delwa



Sklo je zrádné. Chcete-li z něj získat jedinečnost, představuje to hodiny rukodělného zpra-

cování s ne vždy jistým výsledkem. Taje manuální zručnosti mistrů sklářů se předávají v Česku 

od generace na generaci. A byť se zdá, že moderní doba s výrobou automatizovanou již 

od myšlenek tradičním výrobám nepřeje, značka Moser si jde dál svou vlastní cestou, na kte-

rou ji kdysi, před více než sto lety, nasměroval zakladatel Ludwig Moser.

Moser

11  Charitativní

dražba

12  Jan Holásek

13  Martin Niklfeld, 

spolumajitel společnosti 

fl yDubai, má do Dubaje 

samozřejmě blízko a také 

tam často pobývá

14  Fauzia Elfeki, 

majitelka dubajského 

strojírenského holdingu 

Mammut Group



Advokátní kancelář Pavelka Partners je odpovědí na poptávku po komfortu a standar-

du služeb, jak je poskytují špičkové specializované evropské a světové advokátní kance-

láře či privátní banky. Významná podnikatelská uskupení, rodinné fi rmy i individuální 

podnikatelé a investoři je využívají především ze tří důvodů. Jsou jimi profesionalita, 

důvěra a individuální přístup.

17  Jan Pavelka, zakladatel butikové 

advokátní kanceláře Pavelka Partners

18  V rámci akce se v prostorách sklárny 

Moser odehrál i křest prvního plně 

elektrického vodního skútru 

z produkce Ferrari s názvem

Quadrofoil

19  Jaroslav Červinka, Moser, 

Victoria Tortorici, Escape,

a Pascal Boris

15  Charitativní dražba 

ve prospěch centra 

pro nevidomé Dědina

16  První večer účastníky 

třídenního programu 

přivítaly Victoria 

Tortorici, Escape, 

a Gabriela Ben Ahmed, 

C.O.T. media

Pavelka Partners



Scuderia Praha již více než deset let dělá v Česku radost přede-

vším pánům. Protože co by byl mužský svět bez značek, jako jsou 

Ferrari, Maserati či Abarth? K luxusním značkám patří samozřej-

mě i luxusní služby s osobním přístupem. Přesvědčí o tom i nový 

showroom v Praze-Řepích. Novinkou roku je ale bezesporu první 

SUV značky Maserati, dlouho očekávané Levante. Podle zájmu, 

obdivu a prvních objednávek je zřejmé, že automobilka vykroči-

la správným směrem. A Levante boduje nejen u pánů…

SCUDERIA PRAHA

21  Kamil Ouška, Daniel Strejc a Jakub Zamrazil,

The Oppidum

22  Karel Vágner, Vagner Design, se zamiloval nejen do designu, 

ale i do kostkovaného světa Hästens

23  Uprostřed Marianna Krausová , partnerka společnosti Lexxus 

Norton, která se účastnila turnaje i v St. Tropez a v Dubaji, 

aby podpořila svou dceru Patricii – ta je jednou z nejlepších 

golfi stek týmu Beauty & Golf Tour.

20  MC Mani, Royal Gulf,

Sunny Augustine, White 

Sands Tours & Travel

a Martin Niklfeld, fl yDubai 

(zcela vpravo)



Nobu je světoznámá síť několika desítek luxusních restaurací, kuchyním tam vládnou mágové 

gastronomie, mezi něž bezesporu patří jeden z nejuznávanějších šéfkuchařů světa, michelin-

ský Hervé Courtot. Bylo nám potěšením se s ním a jeho menu opět setkat – až na jedinou vý-

jimku byl právě Hervé tím, kdo ve spolupráci s dokonale sehranými týmy českých restaurací 

provokoval vaše chuťové pohárky. 

24  Věra Hampl, Prague Boats, a Eva Frindtová, 

C.O.T. media, pozvaly účastníky na plavbu 

po Vltavě

25  Jaroslav Kašický, spolumajitel luxusního 

módního salonu Delor, a Aneta Zárubová 

z týmu Beauty & Golf Tour

26  Hervé Courtot a Simona Dvořáková, která 

je tváří Beauty & Golf Tour, na obědě v Bistru 

Provocateur

27  Pěva Holancová, 

jednatelka 

a spolumajitelka úspěšné 

společnosti PROTECO 

nářadí

28  Oživením všech akcí 

a ve fi nále i golfového 

turnaje byl tým půvabných 

golfi stek, které jsou 

nedílnou součástí 

každé Beauty & Golf

Tour

Nobu



Francouzské vinařství je vnímáno jako měřítko kvality – svět tak oceňuje osobitost 

francouzských vín i péči francouzských vinařů.  A jestli Francie tvoří vinařskou kulturu, 

pak značka Maison CASTEL ztělesňuje francouzské vinařské dědictví. Nabízí řadu kvalit-

ních, příjemných vín, vyrobených s tradiční francouzskou péčí. Výběr je jen na vás. Není 

to víno pro všechny – je to víno pro každého, komu záleží na správné, osobní… a velmi 

francouzské volbě. 

Maison CASTEL

29  Marina Naymushina, 

Jadran Šetlík a Anna 

Margarian

30  Na lodi společnosti 

Prague Boats Richarda 

Vojty

31  Petr Kotýnek, 

spolumajitel tiskárny 

Triangl – tiskne pro vás 

mimo jiné i magazín 

Be the Best



Dlouhodobě a úspěšně ochránit 

a zhodnotit majetek je možné za po-

moci jeho diverzifi kace a efektivního 

investování. Docílit toho lze pouze 

na základě detailních znalostí a stálé-

ho přísunu informací ze světa kapitá-

lových a fi nančních trhů. Zakladatelé 

a klíčoví lidé z týmu české investiční 

společnosti Carduus Asset Manage-

ment se opírají o letité zkušenosti, 

získané v mezinárodních i tuzem-

ských fi nančních institucích v Praze, 

Londýně a Curychu.

32  Golf resort Cihelny byl v sobotu 

hlavním dějištěm všeho – greeny 

patřily golfi stům v soutěži 

fl ightů, ale dokázali jsme ocenit 

i šarm a charisma jednotlivých 

hráčů. Nepřekonatelný mezi 

všemi byl ovšem Fadi Mehio

33  Rozlosování turnaje v golfu 

si vzaly za své organizátorky 

Eva Frindtová, C.O.T. media,  

a Victoria Tortorici, Escape

34  Soutěžilo se v celých 

fl ightech – tým je přece víc 

než jednotlivec

35  Krassimir Guergov, majitel 

jednoho z nejhezčích 

golfových hřišť Tracian 

Cliff  Golf  & Beach Resort, 

s Viktorii Tesarovou, členkou 

týmu Beauty & Golf Tour

36  Jeho Výsost Quadrofoil v celé 

své kráse – jestli zatoužíte 

po skutečném adrenalinu, 

vyzkoušejte ho, nejlépe 

skutečně na vodě

CARDUUS 
Asset
Management



Saxo Bank je tak trochu jiná banka. 

Investiční. Původně vznikla jako dánská 

brokerská fi rma, ale po necelých deseti 

letech zakladatelé pochopili, že pro 

komplexní přístup k fi nancím pro exklu-

zivní klientelu je nutností statut banky. 

Prvotní záměr ovšem nikdy neopustili, 

naopak – za svůj přístup k online obcho-

dování získala několik mezinárodních 

ocenění, hodnota fi rmy se odhaduje 

na dvacet miliard dánských korun a ope-

ruje dnes ve více než sto osmdesáti ze-

mích světa.

Saxo BANK

37  Maketou dronu se prezentovala společnost Land of 

Drones, v jejíž nabídce naleznete nejrůznější modely 

téhle hračky dneška

38  Petr Blecha, UJAK, Victoria Tortorici, Escape,

Daniel Strejc, Kamil Ouška 

a Beauty Adéla

39  Klid před bouří – ta naštěstí zuřila pouze mezi hráči, 

nikoliv nad Cihelnami

40  Aqua Angels – voda z islandských ledovců

přišla vhod nejen na greenu



Pražská čokoláda je česká rodinná firma, která se zabývá výro-

bou luxusních čokoládových produktů. Veškerou produkci zho-

tovuje v České republice. Při výrobě je kladen důraz na spolu-

práci s lokálními partnery a dodavateli. Také balení cukrovinek 

zdůrazňuje jejich původ – na většině z nich jsou vyobrazeny 

motivy Prahy. Pražská čokoláda provozuje osm vlastních znač-

kových prodejen a od roku 2015 také Café & Bistro v Nerudově 

ulici na Malé Straně. Na podzim roku 2016 otevře svůj první 

obchod také v Dubaji.

Pražská okoláda

41  Firma Nespresso, která byla jedním 

z hlavních partnerů,  zajistila golfová 

trička fi rmy Tony Trevis pro všechny 

hráče turnaje Beauty & Golf Tour 

2016. Jakub Schwarz, manažer fi rmy 

Nespresso, Andrea Sopovová, členka 

týmu B&GT, a Petr Kovařík,  spolumajitel 

společnosti Pražská čokoláda

42 Eva Vaňasová, Jan Motlík se svým 

týmem a Victorií Tortorici

43  Ferrari California T  je výjimečná 

prostorem na golfový bag, který si 

můžete zvolit i jako součást výbavy 

vozu

44  Hästens – odpočinek na jamce 

v tradičních barvách i vzoru



45  Společnost Bon Coeur, zastoupená Martinem 

Cerychem, věnovala na centrum pro nevidomé Dědina 

100 000 Kč

46  Večer po golfovém turnaji zahájila Gabriela

Ben Ahmed, C.O.T. media

47  Ceny od společnosti Preciosa přebírá fl ight 

na celkovém druhém místě – Petr Blecha, Kamil Ouška,

Daniel Strejc a Beauty Adéla

48  Centrum Maják manželů Kolínových představilo 

jedinečné rychlomasáže – za tři minuty se vám

srovná tělo i duše

49  Vítěz v soutěži Nearest to pin Jan Motlík získal sluchátka 

prominentní značky Bang & Olufsen

50  Pro vítězný fl ight byly připraveny ceny Hästens a Moser – 

převzali je Karel Vágner, Vagner Design, Karel Dyntar, Pavel Krůta 

a jejich Beauty

51  Ceny společnosti Atelier JM Lesov těší v pořadí třetí nejlepší 

fl ight – Tomáš Neubauer, David Snášel, Ledmultimedia,

a Anna Dzurenda

52  Golfi stou s největším charisma se stal Fadi Mehio

a získal dron od Land of Drones

53  S účastníky turnaje i celé báječné třídenní akce 

se rozloučily Gabriela Ben Ahmed a Eva Frindtová, 

jednatelky spolupořádajícího vydavatelství C.O.T. media

Atelier JM Lesov navazuje na tradice karlovarské porcelánky 

v původní manufaktuře, jedné z mála u nás, která nejen udržuje, 

ale rozvíjí ve spolupráci se špičkovými výtvarníky a designéry ruko-

dělnou uměleckou výrobu. Porcelánka v Lesově vznikla v prvním 

roce minulého století, v poválečném období byla začleněna 

do státního podniku Karlovarský porcelán a dnes je již čtyři roky 

opět samostatnou výrobou tradičního porcelánu se značkou Thun, 

která proslavila um českého řemesla po celém světě.

Atelier JM Lesov






