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VÝROČNÍ ZPRÁVA  - REPORT 2015 - 17 

Green Victory Capital Ltd. - dříve zn. Wave-promotion.cz  

 

 

Vážení partneři dovolte, abych vám zaslal několik důležitých informací o vývoji naší 

společnosti a připravovaných projektech, které vám mají pomoci k lepší budoucnosti. 

V úvodu bych chtěl všem poděkovat za svěřenou důvěru, kdy celý náš tým pracuje 

na tom, abychom ji stále posilovali. 

V minulosti jste byli zvyklí dostávat tištěnou a obrázkovou výroční zprávu, od které 

nyní upouštíme a zasíláme vám spíše textová fakta na firemním podkladu. 

Dnes je doba internetu a podnikající vědí, že i na úřadech začali vyžadovat 

internetové podávání dokumentů s tím, že osobní papírové podání je penalizované. 

I naše společnost rozhodla částečně pro tento směr. 

Slíbili jsme vám, že jedenkrát za 12 až za 24 měsíců dostanete informace o vývoji naši 

společnosti a tedy vašich aktiv. 

Termín pro tuto zprávu přichází právě teď. 

Poslední info. bylo rozesíláno v lednu a únoru 2016, někteří se však ozývali, že 

zprávu neobdrželi. Tehdy přišla zpráva rovněž elektronicky. 

Pokud se dozvíte, že někdo zprávy nedostává, sdělte nám tuto informaci pro 

vzájemnou nápravu. 

Máme zjištěno, že technické záležitosti se v minulosti řešily na obou stranách. 

 

Máme za sebou náročné, ale velmi plodné období, které slaví úspěchy a posunuje nás 

k vytyčeným cílům. 

 

Naše společnost Green Victory Capital Ltd. má za sebou tři důležitá období. 

1. První skupina vstoupila do našich projektů jako tiší společníci značky 

Wave-promotion.cz, Jiří Vlk, jako věřitelé českého podnikatelského 

subjektu pod českou hlavičkou.  

Na těchto projektech pod touto značkou a jménem jsme začali pracovat na 

sklonku roku 2012. 

2. Plán a i dle uzavřené smlouvy pod značkou Wave-promotion.cz bylo, že 

účast v projektech předpokládá transformaci na akcie a převedení pod 

právnickou osobu. 
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3. Platilo a platí, že tiší společníci a následně držitelé dalších aktiv se účastní  

projektů v oblasti ekologie, výroby energií z obnovitelných zdrojů, 

především plánovaných větrných farem aj., s tím i projektů v oblasti 

elektromobility a elektromobilní dopravy. 

4. V roce 2014 byl podle plánu nastartován proces přesunu aktiv pod 

hlavičku zahraniční firmy. Bylo rozhodnuto, že sídlo firmy bude zvoleno 

ve Spojeném Království. 

5. Po překonání určitých strastí a legislativních nástrah jsme otevřeli sídlo 

firmy v Londýně, řídící se pravidly Spojeného Království, odkud jsou 

rozvíjené obchodní aktivity do celého světa. 

6. Společnost Green Victory Capital Ltd. se jměním 10 000 000 Liber přešla 

pod naši plnou zprávu v květnu 2015 a pracovat začala 1. 7. 2015. Historie 

naší společnosti však sahá až do roku 2005. 

7. Tímto dnem jsme zahájili přesun tichých společníků pod hlavičku této 

firmy. Informace o tomto přesunu proběhla několikrát v odborném tisku. 

8. Proces přesunu tichých společníků byl zahájen 1. 7. 2015 formou příprav 

s aktivní částí od 1. 7. 2016 a dokončen k 31. 12. 2016. 

9. Společnost Green Victory Capital Ltd. převzala závazky společníků a jejich 

vklady přeměnila na akcie. 

10. Tímto krokem všichni tiší společníci se stali akcionáři společnosti  

Green Victory Capital Ltd. London. 

11. Generálním ředitelem společnosti zůstává Dr. Jiří Vlk Ceo, s jehož fyzickou 

osobou a značkou Wave-promotion.cz byly smlouvy původně uzavřeny. 

12. Značka Wave-promotion.cz stále funguje na webovém portále s proklikem 

na nový web. www.greenvictorycapital.com. 

13. Všichni původně tiší společníci mají garantované i nadále firemně 

historicky nejlepší zhodnocení s možností následné renty, které už bude 

plnit společnost Green Victory Capital Ltd. 

 

DLUHOPISY 

 

V roce 2015 byla vydaná limitovaná edice certifikovaných dluhopisů 

s garantovaným výnosem 15 % p. a. s ISINEM od ČNB. 

Vydání dluhopisů proběhlo i na žádost některých členů. Praxe však 

ukázala, že i když byl prodej úspěšný, nesplnila očekávání. Společnost, 

která pomáhala zajišťovat dluhopisy se neprojevila spolehlivě a způsobila 

http://www.greenvictorycapital.com/
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časové prodlevy. Dluhopisová forma celkově nenaplnila očekávání a proto 

jsme v dalších kolech od této formy upustili. Pro další období se vracíme 

k původně plánované a nastavené akciové formě. 

Pro upřesnění dodáváme, že dluhopisy jsou vydané pod hlavičkou  

Green Victory Capital Ltd. 

 

 

ČASOVĚ OMEZENÁ NABÍDKA DRŽITELŮM DLUHOPISŮ. 

 

Společnost GreenVictoryCapital Ltd. vypisuje pro všechny držitele 

časově omezenou nabídku. Každý kdo si zakoupil v daném období 

dluhopisy má možnost od  1. 7. 2017 požádat o přetransformování 

dluhopisů na akcie. Nabídka bude časově omezená a nabídne vám očité 

zvýhodnění. 

Každý držitel akcií si může vyžádat pravidla nabídky.  

Na aktuálních mailových adresách: sales@greenvictorycapital.com, a 

vlk.jiri@email.cz  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOVÁ VLNA AKCIÍ  

 

Cirka na tři měsíce byl přerušen prodej jakýchkoliv papírových aktiv 

investorům. 

Důvodů bylo hned několik: 

1.  Jeden z hlavních důvodů byla příprava nové 

legislativy a přechod na nová pravidla, přesně podle 

plánu jak bylo v minulosti prezentováno. 

2. Slavili jsme mnohé úspěchy, které nám dovolují 

dočasně pozastavit přístup menším investorům a 

zvážit do jaké míry dáme možnost velkým a větším, 

kteří se nám nabízejí z různých stran světa a jsou 

kdykoliv připraveni poskytnout svůj kapitál. 

                    

 

 

mailto:sales@greenvictorycapital.com
mailto:vlk.jiri@email.cz
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NAKONEC BYLO ROZHODNUTO NÁSLEDOVNĚ: 

Ještě nějakou dobu bude otevřena možnost malým a středním investorům – 

akcionářům. Byl zvýšen minimální vklad na 3 000 000 eur na hlavu nebo firmu. 

Pokud má zájem o partnerství fond nebo investiční firma, popř. banka, řeší se výše 

prodaných akcií individuálně. Tato nová akciová vlna má dvě varianty. Variantu na 

5 nebo 10 let. Každá varianta má na danou dobu garantovaný roční zisk. Ten je 

možno prodlužovat nebo odprodávat firmě do doby, než budou akcie 

obchodovatelné na burze. Předpokládaný dřív prezentovaný vstup na burzu stále 

trvá, bude – li pro to vhodná doba a nebude – li nahrazena variantou výhodnější. 

Podrobnosti se dočtete v nové investiční akciové smlouvě, která vám bude zaslána na 

vyžádání. 

 

CHOD FIRMY – PLÁN REALITA 

 

V minulém čase jsme vás informovali o plánovaném zajištění společnosti nadací, 

která slouží jako pojistka a pojišťovna vašich vkladů. Z důvodu málo kvalitního 

partnerského servisu obslužných firem byl tento krok odložen na dobu pozdější. 

Tento cíl jsme si dali na příští období. 

V roce 2015 – 16 fungovala komunikační a korespondenční kancelář naší společnosti 

ve městě Žďár nad Sázavou, odkud pocházel náš externí manager pan F. Doskočil. 

Pan Doskočil nás z rodinných důvodů opustil a začal se věnovat rodině a rodinné 

firmě svého tchána. Tímto panu Doskočilovi gratulujeme před časem k narození 

druhého dítěte, syna a přejeme mu pevné zdraví a trvale rostoucí prosperitu. 

Přírůstek v rodině je hlavní z důvodů, který ho odvolal k volnějšímu pracovnímu 

nasazení v rodinné firmě. Zároveň děkujeme za odvedenou práci. 

NOVÁ ADRESA PRO STŘEDNÍ EVROPU 

Od 01. 12. 2016 pro vás začala fungovat nová korespondenční adresa ve městě Brno. 

Přesná adresa: 

Green Victory Capital Ltd., 

P.O. Box 12., 

Gorkého 90 / 48 

 602 00 Brno. 

Na této adrese je kancelář pro nejdůležitější administrativní záležitosti. 

Předpokládáme z důvodu růstu společnosti bude v roce 2017 brněnsko - 

středoevropská kancelář přestěhována do transparentnějších prostor s otevřením 
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obchodního a prezentačního showroomu. Předpokládaná adresa zůstane 

v jihomoravské metropoli. 

Na žádost zahraničních partnerů se vyřizují další evropské pobočky. 

Současná adresa figurovala i na smlouvách značky Wave-promotion.cz  

Vzhledem k omezené kapacitě našich pracovníků, náročnosti jejich práce a 

vytíženosti je osobní schůzka možná jen po předchozí dohodě.   

 

VELETRHY a DALŠÍ AKCE 

 

Společnost Green Victory Capital Ltd, dříve Wave-promotion.cz, je pravidelným 

vystavovatelem a partnerem různých veletrhů, výstav a dalších významných akcí 

v ČR, SR, ale i jinde v Evropě. Nabídka našich služeb je tak lukrativní, že o ni mají 

zájem významní partneři. Např. v roce 2015 jsme byli hlavními partnery celosvětové 

soutěže Miss princes World. 

Nyní jsme kandidáty na partnery Miss Česká i Slovenská republika. 

EXPOZICE NEPLATÍME, NÝBRŽ – BARTERUJEME NEBO NÁM PLATÍ. 

JAK JE TO MOŽNÉ? Tím pádem, že poskytujeme exkluzivní nabídku v několika 

směrech a jsme tím jedineční – je o ni zájem. Pohybujeme se v oblastech, kde je jen 

minimální konkurence a snažíme se mít prvenství. Z toho důvodu jsme žádaní na 

více polích a získáváme tak prestižní výstavní expozice zdarma, nebo za ně 

dostáváme zaplaceno.  

V některých případech je to vykoupeno tím, že nejsme v katalozích uvedení jako 

vystavovatelé, avšak jsme partnery a mnoho firem nás má jako partnery ve svých 

katalozích, webech, článcích, atd. Dále si nás objednávají na firemní prezentace.. 

Jako příklad partnerství uvádím kooperaci s německým výrobcem nejluxusnějších 

evropských obytných autobusů, kteří nás uvádí jako partnery ve svých katalozích a 

jsme společně partnery na exkluzivních golfových turnajích a dalších akcích. Pro 

představu ceny těchto autobusů Morelo se pohybují od 3 do 15 000 000 Kč. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VELETRHY A DALŠÍ AKCE PODRUHÉ 

;Dostávají se nám do rukou zprávy, od některých klientů, jestli ještě existujeme, jestli 

něco děláme a podobně. Všichni víte, že v minulosti jste dostávali od našeho 

managementu pozvánky na veletrhy a různé akce, kterých se účastníme. 2 x jsme vás 

zvali i na konference a veletrhy mezinárodního charakteru o větrných elektrárnách 

s výletem lodí na větrné farmy na moři a možností poznat osobně některé naše 

zahraniční partnery. Jen hrstka z vás to využila. Co se týče větrných mezinárodních 
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konferencí a veletrhů, tam jsme schopni vám zajistit někdy snížené vstupné, někdy 

nikoliv. CO SE TÝČE ČESKO – SLOVENSKÝCH AKCÍ, mnozí z vás jste se 

přesvědčili, že jsme schopni vám poslat VIP vstupenku zdarma. Tady se můžete na 

vlastní oči i uši přesvědčit, že stále fungujeme a směřujeme k realizaci vytyčených 

cílů, ve kterých jste nám dali důvěru nebo zvažujete, že nám dáte důvěru, za což vám 

děkujeme a vážíme si toho. 

V minulosti jsme vám v některých případech rozesílali odkazy na VIP vstupenky 

automaticky. 

Nyní jsme to z časových důvodů nestíhali, ale ti kdo si o ně napsali, je ve většině 

případech obdrželi. 

Někteří jste si stěžovali, že vstupenku nelze vytisknout. 

Ano tj. zcela možné a je to dané tím, že VIP nebo volné vstupenky mají omezený 

počet.  V takovémto případě je nutné se domluvit osobně, kdy někdo 

z vystavovatelského týmu naší skupiny pro vás dojde k turniketům nebo na 

dohodnuté místo. 

TO JSEM ZKOUŠEL, ALE NOMOHU SE DOVOLAT. 

Toto je opravdu bod, který vás při nedostatečné komunikaci může zklamat. PROSÍM 

UVĚDOMTE SI : Jsme velice vytížený tým, pracující na naší všestranné společné 

prosperitě. Mnohdy neslyšíme mobil, vedeme různá jednání a konference, kde 

musíme mobily vypínat. Musíte použít vice cest, jak se s námi spojit. Tzn., pokud se 

nedovoláte, zkoušejte to vícekrát nebo napište mail, nebo pošlete několik sms. 

Ti kdo to dělají, se s námi nakonec spojí a je jim zajištěno všechno potřebné. 

OSOBNÍ SCHŮZKY S Dr. Jiřím Vlkem Ceo 

Z důvodu náročnosti našich projektu a vytíženosti pracovního týmu chceme požádat 

všechny partnery, pokud chtějí osobní schůzku s vedením společnosti, aby nežádali 

mimořádné osobní schůzky, ale využívali právě možnost osobního jednání na 

různých veletrzích, kterých se ve většině případů účastní i sám Dr. Jiří Vlk. 

V některých případech v omezeném čase. Je-li to možné, čas si pro vás vždycky 

udělá. 

V roce 2017 již máme za sebou dva tuzemské veletrhy, kde jste tuto možnost mohli 

využít a někteří ji využili. Pokud vám nedojde pozvánka nebo info. o veletrhu s naší 

účasti na něm, může se tak stát i z časových důvodů. 

Pokud víte, že tyto veletrhy jsou, zadejte na firmu dotaz nebo sérii dotazů a pokud 

budou volné vstupenky, tak vám je zajistíme. V každém případě je lepší pro všechny 

zúčastněné strany potkávat se na těchto akcích a využívat možnoti osobního setkání 

s vedením společnosti, než být zklamán z toho, že z nějakého důvodu vám musela 

být osobní schůzka zamítnuta. Využívejte tedy prosím tyto akce. 
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SÍDLA FIRMY GREEN VICTORY CAPITAL 

Centrála firmy Green Victory Capital Ltd. je v Londýně na výše v hlavičce uvedené 

adrese. Někteří máte ve smlouvách trochu jinou adresu. Je to tím, že na doporučení a 

z bezpečnostních důvodů jsme měnili sídlo firmy a předpoklad je ten, že se ještě 

zřejmě změní. Pokud máte ve smlouvách jakoukoliv jinou adresu, tak to ničemu 

nevadí, VAŠE SMLOUVY JSOU PLATNÉ A AKCEPTOVANÉ. Jde pouze o 

legislativní záležitost. Pro rekapitulaci dodáváme, že sídlo firmy je na výše 

zmiňované londýnské adrese a pobočka pro kontinentální Evropu je nyní v Brně v 

České Republice na výše uvedené adrese. Akceptovatelnost všech smluv platí 

stejným způsobem i pro hlavičku Wave-promotion.cz do doby, než bude předán 

všem nový desing smluv. Viz. nová akciová smlouva, která doplňuje a upřesňuje 

původní. 

 

PLÁN JE 

 

Otevřít franchisingovým způsobem další země. Pokud znáte někoho z jiných 

evropských zemí a má vůdčí schopnosti, můžete mu ukázat tuto možnost. 

Nyní se pracuje na otevření pobočky v regionu Ukrajina, dále zájem projevili Číňané, 

Američani a Němci. V Anglii pro nás již pracují externisté. 

Dále pro vás připravujeme pravidelné internetové webináře. 

 

NAŠE PROJEKTY A  AKTIVITY,  VE KTERÝCH SE REALIZUJEME, 

 STRUČNÝ PŘEHLED – PŘEHLED NĚKTERÝCH VÝZNAMNÝCH PARTNERŮ: 
VĚTRNÉ PARKY, EKOLOGICKÁ MĚSTA A BYZNYS CENTRA, 

 DALŠÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE, 

 ELEKTROMOBILITA, 

 TOVÁRNA NA ELEKTROMOBILY, 

PARTNEŘI A PARTNERSKÉ FIRMY, 

ELEKTROMOBILNÍ SPORT A DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY. 

EKOLOGICKO – ELEKTROMOBILNÍ LETIŠTNÍ MĚSTO – 70 % PARTNERSTVÍ, 

PŘEDNÁŠKY, VZDĚLÁVÁNÍ  
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BREXIT 

 

Od roku 2011, následně 13 a 14 jsme ušli dlouhou cestu a máme za sebou celou řadu 

kladných výsledků, i když jsme museli překonávat legislativní překážky a řešili 

spolehlivost spolupracujících firem a partnerů. 

Byly navázány nové partnerské kontrakty v různých částech světa a získali jsme 

celou řadu významných partnerů. 

Jelikož jsme v současné době pod hlavičkou anglické společnosti, zasíláte nám 

dotazy, nebude-li v našich aktivitách překážkou BREXIT ??? 

V současné době našim aktivitám nevadí. Je pravdou, že Angličanům roste hrdost, 

avšak Anglie je stále rozdělena na dva tábory,  jeden tábor chce z Unie, druhý v ní 

chce zůstat. Přesto je na 99,9 % rozhodnuto a vyhrává odchod z Unie s podporou 

USA. 

Anglie dělá vše proto, aby se tento odchod uskutečnil co nejdřív a vítězství Donalda 

Trumpha celý proces urychlila. Anglie získává podporu USA. Je otevřena nová brána 

spolupráce těchto dvou velmocí na starých hodnotách. 

To má v celkové realitě za výsledek, že některé firmy a instituce se přestaly hýbat 

nebo zpomalili svůj chod a vyčkávájí, co bude, což by se v byznysech stávat nemělo. 

Toto má vliv samozřejmě na mnoho sektorů nejen v celé Evropě. Předpokládáme, že 

pro naši společnost tyto politické kroky vyjma časových zdržení nebudou mít žádné 

negativní důsledky. Časové posuny jsou v podnikání běžné a naše projekty s nimi 

počítají od začátku. 

  

OCHRANA INVESTIC 

 

Výše je uvedená osnova našich hlavních projektů a aktivit, ve kterých se realizujeme. 

Tímto chceme zdůraznit, že vaše výnosy nemusí jít 100 % z větrných parků, ale i 

z dalších aktivit, které máte výše uvedené. Je to jeden z kroků, který chrání a 

pojišťuje vaše aktiva. 

Bylo prezentováno, že hlavním cílem je offshore větrný park, což potvrzujeme. 

Klademe však velký důraz i na další projekty a aktivity, které máte v osnově 

uvedené. 

 

Několik slov k výstavbě a spuštění větrného parku. 

Od roku 2014 do současného stavu jsme se posunuli mílovými kroky. Někteří z vás, 

kteří s námi byli na veletrzích větrných elektráren v zahraničí, kde máme partnerské 
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firmy, mohli nasát atmosféru a přesvědčit se o realitě tohoto oboru a projektů. 

Některým jsme umožnili cestu lodí k větrným elektrárnám. Stále však platí, že jsme 

vázáni smlouvami mlčenlivosti a nemáme práva pouštět do éteru jakékoliv konkrétní 

informace. 

Nevíme, jak dlouho tento stav potrvá. Původně se předpokládalo, že některé turbíny 

by se mohly začít stavět s předstihem již letos. Výše uvedená fakta zahajovací proces 

trochu zpomalila a my jsme na některých závislí. To nás vrací do původního plánu, 

dle kterého podstatná informace pro vás zní, že prezentované turbíny a projekty mají 

odstartovat v letech 2019 a stát od 2019 nejpozději však do roku 2021. Tyto roky jsou 

pro nás zásadní. 

V plánech s těmito možnými zdrženími je na základě zkušeností z historie počítáno. 

Odvážný rok 2017 jako předčasný start zahájení staveb vznikl v době, kdy v těchto 

oborech nebyla tak velká konkurence a všude nám otvírali dveře. Byla to doba, kdy 

mnohé firmy se bály v těchto oborech investovat nebo jen sledovaly a vyčkávaly. 

Velkou roli zde vždy hraje i politika. Potom přišel zlom, kdy se rozpoutala horečka 

horlivých investorů, což nyní zpomaluje v malé míře Brexit a přibývající legislativa. 

Najednou vznikl přetlak zájmu o tyto investice a dá se říct, že karty jsou z větší části 

rozdané. Samozřejmě budou vznikat další projekty, o které se budou dělit spíše velké 

korporace a jen tak mezi sebe někoho nepustí. Tyto projekty se dnes vyvažují zlatem 

a každá firma si chrání informace o nich jako své know – how. 

Na veřejnost se dostávají informace jen okrajové. Vše ostatní je vázáno smlouvami 

mlčenlivosti. Viz. systém Siemens ( podrobnosti o systému Siemens jen ústně ). Přísná 

ochrana všech dat platí i pro účetní data, která si každá firma hlídá. Všechna data 

mají mnohonásobné použití druhými stranami. Naše společnost plánuje své 

akcionáře v těchto věcech postupně informovat způsobem popsaným v nové 

smlouvě, avšak musíme respektovat ostatní partnerské dohody. 

I tato zpráva, kterou čtete, musela projít kontrolou a být schválena k publikování 

smluvními partnery. ( tento povinně nařízený krok zdržel doruční této zprávy vám o víc jak 7 týdnů ). 

 

ELEKTROMOBILITA A ELEKTROMOBILNÍ SPORT. 

 

Mnozí z vás jste si mohli všimnout, že nejen v rámci ČR a SR patříme mezi leadery 

v oblasti elektromobility a OZE. 

Máme za sebou mnoho úspěšných akcí a již výše zmíněných konferencí, veletrhů, 

politických zasedání a závodů sledovaných v médiích. 

Nejhodnotnější úspěchy, které nám přinesly dividendy jsou několikánásobná účast 

v mezinárodních závodech elektromobilů, kde pravidelně dosahujeme skvělých 



 

Green Victory Capital Ltd.. 
  20-22 Wenlock Road, 

N1 7GU London 

United Kingdom 
 

 

 

www.greenvictorycapital.com  Page 10 

umístění a získáváme pravidelná ocenění prince Alberta II. Monackého a dalších 

vlivných osobností. 

V roce 2015 se Dr. Jiří Vlk stal držitelem mimořádné ceny prince Alberta a 

monackého konzula. 

Účast proběhla úspěšně i v dalších evropských soutěžích. 

Jedním z největších úspěchů, kterého se nám dostalo je zápis Dr. Jiřího Vlka do 

Guinnessovy knihy rekordů. V roce 2016 proběhl mezinárodní závod elektromobilů 

kolem světa www.80edays.com, Tento závod organizovaný španělským 

organizátorem přivítal na startu 11 týmů z celého světa. 

Tým Green Victory Capital pod vedením Jiřího Vlka dokázal dojet do cíle 

v rekordním čase 80 dní a spolu se 7 dalšími týmy se zapsali do Guinnessovy knihy 

rekordů. Zápis do Guinnessovy knihy byl schválen komisaři v březnu 2017. Závod 

probíhal od 16.06.2016 do 04.09.2016, start i cíl byl v Barceloně. 

Dr. Jiří Vlk je první Čech, který objel planetu elektromobilem a byl ve skupině, která 

to stihla historicky nejrychleji. Planeta byla elektromobilem objeta celkem 4x. 

Při této akci jsme měli za partnery společnost Eon, Tron, Radio Krokodýl, Amway, 

Allrisk a Asep, kteří pomohli cestu zrealizovat. Tímto jim děkujeme. Dále jsme 

propagovali dětskou charitu Modrý Hroch a Zlatá Brána 2012. 

Po cestě bylo zasazeno několik desítek stromů, které zpětně vyčistí uhlíkovou stopu, 

která byla vytvořená přepravou aut a posádek přes oceány letadly. 

K cestě již byl natočen jeden film, natáčený čínským štábem pod názvem Cesta kolem 

světa očima Číňanů. Nyní je v přípravě další film, který natáčí organizátor. 

Šéf českého týmu, dále šéf české elektromobilní reprezentace a místopředseda Asepu 

v jedné osobě Dr. Jiří Vlk dostal požadavek napsat o této cestě knihu. 

V rámci účasti na těchto závodech a provozování výdělečného parku exkluzivních 

elektromobilů se otvírají možnosti a kontakty, díky kterým můžeme lépe expandovat 

do různých částí světa. Tak jako se některé podnikatelské skupiny k domlouvání 

obchodů schází na dostizích a golfu, tak jsou další skupiny, které se setkávají na 

elektromobilních akcích a závodech, mimo uvedených veletrhů. Všechny tyto akce 

hrají v konání naší společnosti svoji významnou roli a mají cílené záměry. 
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TOVÁRNA NA ELEKTROMOBILY. 

 

Tato několik let prezentovaná a připravovaná vize se posunula do své finálové fáze. 

Díky již zmíněným podnikům a akcím se dokončuje projekt na toto dnes více než 

kdykoliv předtím aktuální a žhavé téma. 

Původní plán byl pouze přestavovat historické, supersportovní a drahé vozy na 

elektromobily se zaměřením na výkon a dojezd, spolu s rychlým nabíjením, 

popřípadě možností rychlé výměny baterií s určením pro celosvětovou VIP klientelu. 

Dnes se vývoj a pokrok posunul tak daleko, že projekt rozšiřujeme o výrobu se 

specializací na terénní a vojenské speciály. 

V nástavbovém programu je plán elektrických lodí, přesněji milionářských yacht, což 

doplňuje nový významný kontrakt, kterého jsme se stali partnery na sklonku roku 

2016. Rozvedeno bude níže. 

Pokrok jde stále dál a my jsme v týmu s různými vývojáři bateriových technologií, 

kdy hlavním cílem je posunout dojezd elektromobilů nad 1000 km na jedno nabití. 

Tyto technologie již tady jsou, IBM pokus o dojezdy 800 km, izraelské společnosti 

testují 1600 km.  

Dostáváme nabídku z Kanady na dojezd baterií s velikostí Tesla baterie na dojezd  

1 200 km s možností nabití v rozmezí 10 až 20 min. 

Dále kooperujeme s novou českou společností s pomocným norským kapitálem, 

která nyní testuje dojezd nové baterie o velikosti Tesla baterie s dojezdem také 1 600 

km. 

Tyto a následné projekty zajišťují vaše investice a otvírají následné možnosti dalším 

investorům. 

Momentálně mají zájem s námi spolupracovat další investoři z výše uvedených zemí.  

Pro příklad uvádíme :  Slovinská elektromobilní společnost již několik let jezdí 

závody s přestavěnou Mazdou 626 combi s udávaným dojezdem 700 km plus. 

Vize pokrokovými lobby neovlivněnými firmami do roku 2020 realizovat dojezdy 

elektromobilů 1 000 km na jedno nabití v zimních a stížených podmínkách s rychlou 

možností nabití. 
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LETIŠTNÍ EKOLOGICKÁ MĚSTA 

 

Dalším žhavým želízkem, které se nám podařilo uzavřít, je stavba dvou ekologických 

letištních měst. Díky významné již zmiňované partnerské firmě v ČR a naší kladné 

historii se nám dostalo té cti, že nám byla nabídnuta možnost spolu zrealizovat a 

provozovat letištní ekologické město v ČR s mezinárodním osobním i Cargo letištěm. 

Tento projekt je teprve v plenkách a prochází sestavováním úvodních dohod a plánů. 

Jelikož se jedná o spolupráci s gigantickými korporacemi, tak jde o dlouhodobé 

plánování.  

 

CO JE VŠAK ŽHAVÁ AKTUALITA ( s daleko pružnější akcí realizace ). 

Právě probíhá schvalovací stavební řízení projektu letištního města v lukrativní 

přímořské tropické zemi. Kde je nám dána šance stát se 70 % realizátorem, majitelem 

a provozovatelem dalšího letištního města s ekologickým energetickým provozem. 

Elektromobilita a energetická samoziskovost je samozřejmostí. Destinace je slunečná 

a větrná. Země produkuje energii i pro sousední zemi, ale neekologickým způsobem.  

Je zde poptávka po čistých zdrojích.  Vedle letiště máme možnost vybudovat 

mezinárodní přístav pro proplouvající milionářské yachty. Prezident země je 

nakloněn naší realizaci, má k nám výborný vztah, vysokou školu absolvoval ve 

městě Brně CZ. 

Destinace protějšího břehu je celosvětově vyhledávaný ráj. Yachtaři poptávají v této 

zemi přístav, jelikož jsou jim známé mnohem nižší ceny a poplatky než v protilehlém 

ráji. 

Právě probíhá schvalovací řízení pro projekt letištního ekologického města. 

Stavba je plánovaná a podporovaná, jen se čeká na odklepnutí konkrétního projektu 

typů staveb. Předpokládaný termín schválení je 6 -7 / 2017. 

Projekt k realizaci nám nabídla partnerská německá firma, v jejímž vedení je bývalý 

vysoce postavený bankéř lucemburské banky, nyní majitel mezinárodní německé 

společnosti specializující se na lukrativní světové investice a ekologické investice. 

V současné době nás firma vede na svých stránkách jako partnery a členy 

poradenského týmu. Je zde tým složený z mezinárodních odborníků. 

Tyto dva částečně spolu související projekty ( letištní město a přístav + továrna na 

elektromobily nejsou pod tak přísnou kontrolou a věříme, že vám k nim budeme 

moci zveřejnit fakta mnohem dříve než u větrných parků.  
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Konkrétní destinaci a spolurealizační tým je možné zveřejnit již nyní, avšak 

zveřejníme ho až v okamžiku, kdy budeme v ruce držet odklepnuté stavební 

povolení. 

 

V současné době vám můžeme odhalit několik významných partnerů, se kterým 

úzce spolupracujeme. 

Mezinárodní: EON, ABB, MORELO ( luxusní obytné autobusy ), Tesla club – Europe, 

world,ČR, SR, Belgium., TRON.DE, EWEA, ASEP, LIBROS a.s., 

ELECTRICMARATHON.COM, redakce ELEKTRO a TRH – odborný tisk, 

ELEKTRIKA.TV -  odborná televize,  SIEMENS.UK, BVV, ALLRISK – ( makléřská 

pojišťovací, realitní a právní společnost ). 

 

BONUS AKCIONÁŘŮM 

Vážení akcionáři s přechodem roku 2016 – 17 jsme se stali partnery německo – 

švýcarské společnosti, která vstoupila na akciový trh, majitel je členem 

evropského parlamentu. Firma provozuje slevový systém a vrací svým členům 

peníze za nákupy ve svých sítích. Tento systém byl vytvořen na protest proti 

bankovním poplatkům. Firma vám vytvoří účet a vrací vám zpět peníze z nákupů. 

Tyto peníze vám vrací na váš účet, který u firmy máte a nahrazuje vám bankovní 

kartu. Vrácené peníze si můžete vybírat ve vybraných bankomatech, nebo je 

můžete rovnou směnit za další nákupy. Funguje formou mobilního QUERT 

KODU, nebo je možné zaslat plastovou platební kartu, kam bude možné vám 

zasílat i výnosy z akcií anebo finance za zpětně odprodané akcie či za dluhopisy.  

Tento systém Vás zcela legálně může osvobodit od případných daní. Kartu můžete 

používat i při jiných transakcích vašeho vlastního portfolia a finančních pohybů, 

kde rovněž platí osvobození od daní. KARTU DOSTÁVÁTE S LOGEM NAŠÍ 

SPOLEČNOSTI GREEN VICTORY CAPITAL. 

Jelikož disponujeme omezeným množstvím – zasíláme ji pouze těm, kdo si ji 

objednáte. Firma vlastní tři švýcarské bankovní licence a postupně v jednotlivých 

zemích zavádí vlastní call centra. 
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V případě objednávky mějte na paměti, že jde o předběžnou objednávku a bude vám 

uvedena vaše doba dodání. 

 

Ještě jednou děkujeme za vaši důvěru 

a přejeme vše dobré. 

 

Tým Green Victory Capital Ltd., ( dříve pod zn. Wave- promotion.cz ). 

Dr. Jiří Vlk Ceo a partneři. 

 

 

 

 


