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Marek Čiliak: 
„Nejdůležitější 

vlastností každého 
brankáře je jeho 

celková povaha.“

Marek Čiliak: 
 “The most important 

characteristic of every 
goalkeeper is his 

overall temperament.” 
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Vážení cestující,

vítejte na palubě šestého letu airbusu Flying Mag, který odstartujeme citátem: 
"Motor je srdcem letadla, ale pilot je jeho duší." Tentokrát Vás pozveme do 
Mnichova, kam se nyní můžete pohodlně dostat šestkrát týdně pravidelnou 
přímou linkou z brněnského letiště. Pokud se chcete vypravit o trochu dále, 
využijte lety do nizozemského Eindhovenu, odkud můžete pokračovat třeba 
do sídla králů a města mrakodrapů – Haagu. Hlavní osobností, se kterou jsme 
tentokrát vedli rozhovor, je brankář HC Kometa Brno Marek Čiliak. Ten sice 
pochází ze Slovenska, ale cítí se doma v Brně, a tak se rozpovídal nejen o svém 
životě na ledě, ale přidal střípky i ze svého soukromí. Protože naše rozhovory 
patří mezi nejčtenější, nemohli jsme vynechat ani povídání s talentovanými 
architekty ze studia AEIOU a oslovili jsme rovněž mladého designéra Jakuba 
Macu a známou brněnskou módní návrhářku Kateřinu Jarou.

Přinášíme několik tipů, kam vyrazit během zimy za pohybem či relaxací a pokud 
neradi opouštíte Brno, můžete si vybrat z přehledu akcí, které jsou v plánu ve 
městě a okolí. Flying Mag stejně jako vždy přináší zajímavé tipy na knihy, s nimiž 
se můžete zavrtat pod peřinu, až zima skutečně udeří. Číslo, které právě držíte 
v ruce, Vás pozve na návštěvu dalších jedinečných míst na jižní Moravě, jako 
jsou architektonická perla Vila Stiassni, barokní zámek ve Slavkově u Brna nebo 
unikátní Lednicko-valtický areál.

Přejeme Vám zimu podle Vašich představ, ať už budete na horách nebo se 
budete ohřívat v teplých krajích.

Váš tým magazínu Flying Mag

Dear passengers,

welcome aboard the sixth issue of the Flying Mag “airbus”. Let us start with 
the quotation: “The engine is the heart of an airplane but the pilot is its soul.” 
This time we invite you to Munich – there is now a convenient connection from 
Brno airport to the Bavarian capital six times a week. If you feel like going a little 
further, take a fl ight to the Dutch city of Eindhoven from where you can easily get 
to The Hague, which we also introduce in this issue. The main interview features 
HC Kometa Brno goalkeeper Marek Čiliak who spoke to us both about his sports 
career and private life. Although he comes from Slovakia, he now feels at home 
in Brno. As always, Flying Mag brings you an interview with talented architects, 
this time with Jan Vojtíšek and Jakub Staník from the AEIOU Studio. We also 
interviewed the acclaimed young designer Jakub Maca and Brno fashion 
designer Kateřina Jará.

Moreover, you will fi nd a number of tips for places to do sports or relax in winter. 
And if you prefer to stay in Brno, you will defi nitely be able to choose from the 
events taking place in the city and its surroundings. Apart from providing tips for 
interesting books which can accompany you on dismal winter days, this issue 
of Flying Mag introduces some noteworthy sites in South Moravia, such as the 
architectural jewel of the Villa Stiassni, the baroque chateau in Slavkov u Brna 
and the unique Lednice-Valtice Complex.

We wish you a pleasant winter no matter whether you are in the mountains or 
somewhere sunny and warm.

Your Flying Mag Team
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HLAVNí MěSTO BAVORSKA LEŽí V PODHůŘí ALP NA ŘECE ISAR. S 1,4 MILIONY 
OBYVATEL JE MNICHOV PO BERLíNě A HAMBURKU TŘETíM NEJVěTŠíM MěSTEM 
NěMECKA. MNICHOV PATŘí K NEJBOHATŠíM A NEJRYCHLEJI SE ROZVíJEJíCíM 
MěSTůM NěMECKA, JE VýZNAMNýM PRůMYSLOVýM, DOPRAVNíM A FINANČNíM 
STŘEDISKEM S CELOU ŘADOU VYSOKýCH ŠKOL, MUZEí A GALERIí. KROMě 
TOHO JE TAKé SíDLEM ARCIBISKUPA. 

THE CAPITAL OF BAVARIA LIES AT THE 
FOOTHILLS OF THE ALPS ON THE BANKS OF 
THE RIVER ISAR. WITH 1.4 MILLION INHABITANTS, 
MUNICH IS THE THIRD LARGEST CITY IN 
GERMANY AFTER BERLIN AND HAMBURG. IT IS 
AN IMPORTANT INDUSTRIAL, FINANCIAL AND 
TRANSPORT CENTRE AND ONE OF THE RICHEST 
AND FASTEST GROWING CITIES IN GERMANY 
WITH NUMEROUS UNIVERSITIES, MUSEUMS AND 
GALLERIES. MUNICH IS ALSO THE SEAT OF THE 
ARCHBISHOP OF MUNICH AND FREISING.

MNICHOV
MUNICH

kosmopolitní město tRadic, umění, 
kultuRy a pRůmyslu
a cosmopolitan city full of tRaditions, 
aRt, cultuRe and industRy
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Na pivo, za poznáváním 
pamětihodností nebo jen 
na nákupy

V Mnichově tepe kosmopolitní 
srdce a na každém rohu lze vnímat 
ctěné tradice. Nejen v centru je celá 
řada pivních zahrádek a na své si 
přijdou milovníci umění, kultury, 
kreativity a malebných zákoutí. Pro 
Mnichov jsou typické protiklady, 
kdy je v ulicích možné spatřit 
stopy moderní kreavity a natrefit na 
celou řadu malebných historických 
zákoutí. Přijdou si zde na své ob-
divovatelé pamětihodností. Nejvý-
raznějším poznávacím rysem jsou 
na první pohled patrné kontrasty 
mezi barokem a modernismem. 
Fanoušci motoristického sportu by 
měli určitě zavítat do BMW muzea 
nacházejícího se nedaleko Olym-
pijského parku, který rovněž stojí 
za návštěvu. Pozornost poutá jeho 
stanová architektura a návštěvu si 
zaslouží i atrakce přímo v parku. 
Chcete-li pročistit kreditní karty, 
určitě se vydejte na Marienplatz, 
kde je celá řada exkluzivních butiků 
stojících samostatně nebo sdruže-
ných v nákupních centrech. 

Zahrádkám se přezdívá 
sklepení

Holdujete vysedávání na za-
hrádkách? Jestli ano, čekají na 
vás v Mnichově místa, která se 
oficiálně nazývají sklepeními, např. 
Salvatorkeller, Löwenbräukeller či 
Hofbräukeller. S jejich pojmenová-
ním je spojená zajímavá legenda. 
Pivovarníci skladovali pivo v chlad-
ném podzemí, ale brzy se rozhodli 
čepovat ho na místech, kde se 
scházeli lidé. To se však nelíbilo 
hospodským starousedlíkům, a tak 
protestovali u krále Ludvíka I. Ten 
obě strany rozsoudil vskutku ma-
zaně: zakázal pivovarníkům prodej 
všech pokrmů a povolil čepování 
piva v pivních zahrádkách. Takže 
kdo si chtěl dopřát něco k snědku, 
musel si přinést vlastní občerstvení. 

Beer, sightseeing  
and shopping

Munich is a truly cosmopolitan city 
while at the same time you can find 
highly-valued traditions on every 
corner. The city offers something 
to lovers of art, culture, creativity 
and picturesque beauty spots. 
Munich is full of contrasts. In the 
streets, you will find a mixture of 
modern and historic buildings; the 
city’s distinctive feature is contrast 
between Baroque and modern 
architecture. Fans of motor racing 
should definitely visit the BMW 
Museum located near the Olympic 
Park, which is also worth seeing 
due to its specific tent-like architec-
ture. You can spend quite a long 
time in the Olympic Park enjoying 
the attractions it offers. If you feel 
like spending lots of money, visit 
Marienplatz where you will find 
plenty of opportunities to shop in 
exclusive boutiques and shopping 
malls.

The history of beer  
gardens

Do you enjoy spending time in 
beer gardens? In Munich, they 
are many of them. They are often 
called “Kellers”, e.g. Salvatorkeller, 
Löwenbräukeller and Hofbräukeller. 
The birth of the beer garden came 
about in the early 19th century. 
Bavarians were only allowed to 
brew beer in winter, so to keep it 
cool for sale in the summer it was 
stored in cellars along the River 
Isar in the shade of chestnut and 
linden trees. These shaded areas 
soon became popular spots for 
those wanting to sample the goods 
before taking them home. In 1812, 
King Maxmilian Joseph I stated in 
the Bavarian beer garden decree 
that these places could serve 
both beer and food – and the beer 
garden was born.

Hlavní turistická lákadla:

Mariánské náměstí 
(Marienplatz) s nejstarším 
mariánským sloupem 
v Evropě, se starou i novou 
radnicí

Olympijský stadion – 
ojedinělá architektura stanové 
konstrukce z roku 1972 

Munich’s top tourist 
attractions:

Marienplatz – the square 
with the oldest Marian 
column in Europe and with 
the New and Old City Halls.

The Olympic Stadium – 
unique tent-like architecture, 
built in 1972 
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A zrodila se tak tradice, kterou ctí 
Mnichované dodnes. 

Krása a vznešenost = 
Marienplatz 

Chcete-li prozkoumat Mnichov 
a nechat na sebe dýchnout pravou 
kosmopolitní atmosféru, nemůžete 
si nechat ujít Marienplatz (Mari-
ánské náměstí), který je tepajícím 
srdcem města. Rozhlédnete-li se 
kolem sebe, uvidíte celou řadu 
zajímavých budov, z nichž je takřka 
každá významnou stavební památ-
kou. Náměstí dominují Nová a Stará 
radnice spolu s kostelem sv. Petra. 
V historickém jádru lze dále narazit 
na kostel Panny Marie – impozant-
ní gotickou stavbu Frauenkirche 
s poznávacím znakem v podobě 
zelených kopulí a nepřeslechnutel-
nou zvonkohrou. 

Muzejní dny a divadelní 
noci 

Rádi poznáváte, objevujete, noříte 
se do historie a bádáte? Pak se 
zcela spolehlivě v Mnichově 
vyřádíte. Je zde celá řada galerií, 
muzeí a divadel. Na oficiálních 
internetových stránkách města se 
dokonce píše o neuvěřitelných 
89 jevištích, z nichž nejznámější 
jsou Komorní, Německé a Rezi-
denční divadlo nebo Bavorská 
státní opera. Na své si přijdou také 
milovníci muzeí, kteří si mohou 
vybírat ze široké palety – Pinako-
téka modernismu, Lenbachhaus, 
Glyptotéka, Státní antické sbírky 
a muzeum Brandhorst, za návště-
vu stojí jistě také Paleontologické 
muzeum a Přírodovědecké státní 
sbírky i Židovské muzeum. 

Co si tedy přibalit navíc na cestu 
do Mnichova? Určitě jen dostatek 
času, který využijete na poznávání 
spousty dalších míst, která se nám 
do Flying Magu nevešla. 

Více informací o Mnichově načer-
páte z www.muenchen.de. 

Marienplatz – a place  
of beauty and grandeur

If you want to explore Munich and 
feel its truly cosmopolitan atmos-
phere, you must not miss a visit to 
Marienplatz (Marian Square), the 
hub of the city. It is full of interesting 
buildings, most of which are signifi-
cant historic sights. The square is 
dominated by the New and Old City 
Halls and St. Peter’s Church. Other 
noteworthy sites in the historic city 
centre are the Church of the Virgin 
Mary and the imposing gothic 
cathedral Frauenkirche with its dis-
tinctive green domes and famous 
glockenspiel. 

Days in museums and 
nights in theatres

Are you keen on history and art? 
Then you can choose from a wide 
range of museums and galleries – 
e. g. the Pinakothek der Moderne, 
Lenbachhaus (art museum), the 
Glyptothek (ancient sculpture gal-
lery), the Bavarian State Archaeo-
logical Collection, the Brandhorst 
Museum (modern art), the Palaen-
tological Museum, the Bavarian 
Natural History Collections, and the 
Jewish Museum. Theatre lovers will 
be excited about this city as well 
because there are a stunning 89 
theatres in Munich. The most well-
known are the Munich Kammer-
spiele, the Deutsches Theatre, the 
Residenz Theatre and the Bavarian 
State Opera. 

If you are wondering what else to 
pack for your journey to Munich, 
the answer is simple: just plenty of 
time to get to know this wonderful 
city. 

You will find more information 
about Munich at  
www.muenchen.de.

Další turistická lákadla:

Divadla – Komorní, 
Německé, Rezidenční 
a Bavorská státní opera

Königsplatz – antikizující 
budovy z 19. století, 
mezi nimi nejznámější 
mnichovská muzea a galerie 

Other tourist attractions:

Theatres – Munich 
Kammerspiele, the 
Deutsches Theatre, the 
Residenz Theatre and the 
Bavarian State Opera

Königsplatz (King’s 
Square) – 19th century 
Neo-Classicist buildings with 
the most famous Munich 
museums and galleries
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Zarezervujte na flybmi.com,
LH.com, nebo u vaší cestovní agentury.



MNICHOVSKé LETIŠTě JE JEDNíM Z NEJMODERNěJŠíCH 
A NEJEFEKTIVNěJŠíCH NA SVěTě. V LETNí SEZóNě SPOJUJE BAVORSKOU 
METROPOLI S 228 DESTINACEMI. V ROCE 2014 ODBAVILO LETIŠTě V MNICHOVě 
PŘIBLIŽNě 40 MILIONů CESTUJíCíCH. 

MUNICH AIRPORT IS ONE OF 
THE MOST ATTRACTIVE AND 
EFFICIENT HUBS IN THE 
WORLD. IT CONNECTS THE 
BAVARIAN CAPITAL WITH 
228 DESTINATIONS DURING 
THE SUMMER. IN 2014, 
APPROxIMATELY 40 MILLION 
PASSENGERS PASSED 
THROUGH THE GATES OF 
MUNICH AIRPORT. 

letiŠtĚ MNicHov 
MuNicH airPort 

modeRní bRána 
pRo lety do celého 
světa

a modeRn gateWay to the WoRld
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Mnichovské letiště je prvním a zatím jediným letiš-
těm v Evropě, které získalo prestižní pětihvězdičko-
vé hodnocení udělované respektovaným britským 
výzkumným ústavem pro letectví Skytrax. Klidné, 
přehledně značené a velmi moderní terminály 
umožňují příjemné cestování s minimálními odbavo-
vacími časy, které někdy trvají pouhých 30 minut.

Arriving passengers soon realize why Munich 
airport is Europe’s first and only airport to earn the 
coveted five-star airport designation by Skytrax, the 
highly respected London-based aviation research 
institute. Quiet, clearly marked, state-of-the-art 
terminals make it easy to connect with minimum 
connecting times as short as 30 minutes.

Cestující mohou dobu čekání na svůj spoj strávit 
relaxací nebo prací ve vkusně zařízených odpočin-
kových zónách, které se nacházejí v odletové hale 
Terminálu 2. Bezdrátové připojení k internetu je na 
mnichovském letišti nyní zdarma a neomezené. Od-
letové zóny v obou terminálech jsou plně vybaveny 
elektrickými zásuvkami a USB porty. U odletových 
bran jsou umístěny automaty na kávu a čaj a k dis-
pozici je zde mezinárodní tisk.

V orientaci na letišti pomáhají cestujícím informační 
kiosky InfoGate, kde se mohou spojit s anglicky 
mluvícím personálem; hovor je promítán na obra-
zovku v životní velikosti. Letiště Mnichov zavedlo 
také systém pro ověření totožnosti cestujících, tzv. 
EasyPASS, který urychluje a usnadňuje proces 
odbavování. 

Letiště svým cestujícím nabízí širokou škálu mož-
ností občerstvení od biopotravin přes gurmánskou 

Passengers can spend their waiting time relaxing 
or working in tastefully designed recreation areas 
located in Terminal 2’s departure areas. Wireless 
Internet access at Munich Airport is now free and 
unlimited. The departure areas in both terminals 
have also been fully equipped with electrical outlets 
and USB connections, and coffee/tea stations and 
international newspapers are available in the gate 
area of Terminal 2.

InfoGate kiosks have been designed to help pas-
sengers find their way around Munich Airport by 
connecting to English-speaking personnel for real-
time dialogue on life-sized screens. The airport has 
also implemented the EasyPASS identity screening 
system to accelerate and simplify the entry and 
departure in Munich.

Passengers can enjoy what’s known as the 
“Gourmet Hub”, a wide array of dining options, from 
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italskou kuchyni až po luxusní speciality asijské 
kuchyně. Tyto služby jsou známé jako „Gourmet 
Hub“ (Gurmánské centrum). Mnichovské letiště má 
dokonce svůj vlastní pivovar Airbräu, který kromě 
svých piv nabízí i tradiční bavorskou kuchyni a za 
příznivého počasí také venkovní pivní zahrádku. 
Během letošních vánočních svátků bude na letišti 
Mnichov opět probíhat tradiční trh, jehož součástí je 
i venkovní kluziště. 

Speciální VIP zóna (VipWing) má svou vlastní paso-
vou a bezpečnostní kontrolu a nabízí svým klientům 
služby na špičkové úrovni. Osobní asistent vám 
pomůže s odbavením, zavazadly, vyřízením celních 
záležitostí, vrácením DPH a zajistí vám přepravu 
limuzínou k letadlu a od letadla. Služby VipWing 
si můžete zarezervovat bez ohledu na leteckou 
společnost a třídu, kterou cestujete.

V dubnu 2016 bude pro pravidelný letový provoz 
otevřena nová přístavba Terminálu 2, která umožní 
odbavení dalších 11 milionů cestujících ročně. Ter-
minál 2, který byl otevřen před 10 lety, nyní odbaví 
zhruba 25 milionů cestujících ročně a protože již 
dosahuje svých limitů, bylo nutné jej rozšířit. V nad-
cházejících měsících bude dokončen interiérový 
design a technické vybavení přístavby terminálu.

Více informací na www.munich-airport.com.

organic food and gourmet Italian and deluxe Asian 
cuisine. The airport has got its own brewery, Air-
bräu, which offers house-brewed beers, traditional 
Bavarian cuisine and even a typical outdoor beer 
garden, when the weather permits. This holiday 
season, the airport will host its Winter Market again, 
including an ice skating rink and market stands 
offering Bavarian specialties, handcrafted items and 
holiday food and beverages.

VipWing has its own passport and security controls 
and offers superb service. A personal assistant will 
assist with check-in, baggage handling, customs 
clearance, VAT refund and limousine transfers to 
and from the aircraft. The VipWing experience can 
be booked regardless of airline or ticket class.

In April 2016, the new satellite of Terminal 2 will 
open its doors for regular flight operations. The 
extension of Terminal 2 by the satellite allows the 
handling of an additional 11 million passengers 
per year. The new satellite terminal is necessary 
since the now 10-year-old Terminal 2, which is 
designed for 25 million passengers, is reaching its 
limits. In the coming months, the interior design 
and the technical equipment of the satellite will be 
completed.

For more information visit www.munich-airport.com
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○   30 % na hodinový pronájem beachvolejbalového kurtu, 
kterou je možné využít čase 8:00 – 15:00

○   20 % na hodinový pronájem kurtu na squash, 
badminton nebo wellness v čase 8:00 – 15:00

○  10 % na výukový kurz plážového volejbalu

E.ON BEACH ARENA – LÉTO PO CELÝ ROK

Uvedené slevy si mohou zákazníci E.ON stáhnout na www.ekobonus.cz.

Jste zákazníci E.ON? Využijte slevy.

E.ON Beach Arena
Vodařská 232/2
619 00 Brno



RADOST ZE ZIMY  
A SUPER ZIMNÍ NABÍDKY

Hotely Falkensteiner zaručují pestrou nabídku zimní a  
wellness dovolené na slunečných svazích rakouských Alp  
a Jižního Tyrolska!

Bližší informace o zimních nabídkách najdete na:  
www.falkensteiner.com

Welcome 
        winter!

FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7-8, A-1100 Wien, Firmenbuch: HG Wien, FN 304169 h, Firmensitz: Wien
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wellness dovolené na slunečných svazích rakouských Alp  
a Jižního Tyrolska!

Bližší informace o zimních nabídkách najdete na:  
www.falkensteiner.com

Welcome 
        winter!

FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7-8, A-1100 Wien, Firmenbuch: HG Wien, FN 304169 h, Firmensitz: Wien



MarEk Čiliak
hokeJový bRankář hc kometa bRno

hc kometa bRno goalkeepeR 
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Jak jste s hokejem začínal? 

Ve Zvolenu jsem tlačil židličku po ledě (smích). Bylo 
to v nějakých třech letech. Táta byl trenér, a tak 
mě brával s sebou na tréninky. Začal jsem bruslit 
hodně brzy.

Měl jste od začátku jasno, že chcete být bran-
kářem? 

Neměl. Po přípravce se trenér ptal, kdo chce být 
brankář, tak jsem se přihlásil. Líbila se mi výstroj, 
takže to bylo kvůli tomu. Masku jsem měl z nějaké-
ho sportu, co tenkrát ve Zvolenu býval. Rodiče to 
ani nevěděli, ale přihlásil jsem se. Předtím, než se 
trenér ptal, jsem hrával v útoku. 

Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti každého 
brankáře? 

Těžko říct, možná někoho překvapím, ale jednou 
z nejdůležitějších věcí je, jakou má brankář povahu. 

Máte nějaký rituál, na který nikdy nezapomenete, 
než vyjedete na led? 

Moc rituálů nemám, jen si nasazuji jako první levou 
brusli. 

PěTADVACETILETý PROFESIONáLNí SPORTOVEC MAREK ČILIAK SE SICE 
NARODIL VE SLOVENSKéM ZVOLENě, ALE JIŽ PŘED PATNáCTI LETY HO ZAVEDLY 
HOKEJOVé KROKY POPRVé DO BRNA. V SOUČASNé DOBě JE BRANKáŘEM 
NEJZNáMěJŠíHO ExTRALIGOVéHO HOKEJOVéHO TýMU V ČESKé REPUBLICE – 
HC KOMETA BRNO. A PROTOŽE MU ZDEJŠí KRAJ UŽ DáVNO UČAROVAL, VYBRAL 
SI SPOLU SE SVOU PŘíTELKYNí “ŠTATL” COBY MíSTO PRO ŽIVOT, KDE VYRůSTAJí 
JEHO DVě DěTI A KDE ZANEDLOUHO ROVNěŽ POSTAVí DůM. 

MAREK ČILIAK, THE 25-YEAR OLD PROFESSIONAL SPORTSMAN, WAS BORN 
IN ZVOLEN, SLOVAKIA. BUT IT WAS FIFTEEN YEARS AGO THAT HE FOUND 
HIMSELF IN BRNO FOR THE FIRST TIME – OWING TO HOCKEY. CURRENTLY, HE 
IS THE GOALKEEPER OF THE BEST KNOWN ExTRA LEAGUE HOCKEY TEAM 
IN THE CZECH REPUBLIC: HC KOMETA BRNO. AND BECAUSE HE’D FALLEN IN 
LOVE WITH THIS REGION, HE AND HIS GIRLFRIEND CHOSE BRNO TO BE THEIR 
HOME WHERE THEY’VE BEEN BRINGING UP THEIR TWO CHILDREN AND WHERE 
THEY’LL SOON BUILD A HOUSE.

hokej od prvNích 
krůčků po 
současNost 

hockey: from first 
steps till today 
When did you begin with hockey?  

When I was around three years old, I pushed 
a chair around the ice rink in Zvolen (laughter). My 
dad was a coach so he’d bring me to the practice 
sessions with him. I started to skate very early.

Have you always known you wanted to be a go-
alkeeper? 

No I haven’t. After the youth prep course the 
coach asked he wanted to be a goal keeper and 
I volunteered. I liked the gear, so that’s why. I had 
a mask from some kind of sporting activity I did 
in Zvolen back then. My parents had no idea that 
I volunteered. Before the coach asked this question 
I’d played in the attack. 

What are the most important characteristics of 
a goalkeeper? 

It’s hard to say, maybe this will come out as a sur-
prise for someone, but the most import thing is the 
goalkeeper’s nature. 

Do you have any ritual you never forget to do 
before you step out on the ice? 

I don’t have many rituals, I just put my left skate on 
fi rst.

... 15

FACE2FACE



Byla Vaše cesta do Brna, a tedy do týmu HC 
Kometa Brno, dlouhá?

V patnácti letech jsem byl v Brně poprvé. Do „áčka“ 
jsem se dostal postupně přes tým Třebíče.  

V čem se Kometa liší od ostatních týmů? 

Hlavně ve fanoušcích. Celé město Brno žije 
hokejem a Kometa je v Čechách a ve světě pojem. 
I historie klubu je slavná. Tohle všechno dohromady 
je prostě Kometa.

Jak vypadá Váš běžný den a jaký je rozdíl v tom 
předzápasovém? 

Běžný den: ráno vstanu, nasnídám se, jdu dříve do 
kabiny. Když jsou tam nějací spoluhráči, díváme 
se spolu na televizi, dáme si kávu, v nepříznivém 
počasí i vitamín C. Po tréninku se naobědvám 
a doma si pak lehnu se synem. Pak jdu do školky 
pro dceru a buď se vracíme rovnou domů nebo se 
procházíme. 

V den utkání mám odlišný harmonogram. Po tré-
ninku chodím na jídlo domů. Jsem zvyklý obědvat 
přesně ve dvanáct. Následně se vyspím a jakmile 
se probudím, ještě se trochu rozhýbu a jedu 
většinou s velkým předstihem na stadion. Bývám 
v kabině první. Pak dojdou kluci, dáme si kávu, roz-
cvičíme se... Po zápase mám problémy se spaním, 

Was your way to Brno and to HC Kometa Brno, 
long?

I was fifteen the first time I came to Brno. I got to the 
“A” league gradually, first I played for Třebíč.  

What makes Kometa different from other teams? 

It’s about its supporters. The entire Brno lives for 
hockey and Kometa is a big name both in the 
Czech Republic and abroad. Even the club’s history 
is impressive. All that together, that’s Kometa.

What does your ordinary day look like and how 
does it differ from a match day? 

On ordinary days, I get up, have breakfast and go 
to the booth first. When I find other team members 
there, we watch TV, have a cup of coffee or a vitamin 
drink if the weather is bad. After the morning practice 
session I have lunch and then go home to take a nap 
with my son. Then I pick my daughter up from school 
and we return home or stay out and walk around. 

My match days are different. After the practice 
I go back home to have lunch. I’m used to eating 
precisely at noon. Then I take a nap, then I do 
warm-up exercise and go to the stadium, usually 
well in advance of the match. I’m usually the first 
one in the booth. Then the others come, we have 
coffee and warm up… I find it difficult to go to sleep 

Marek Čiliak s brankářskou legendou Komety Vladimírem Nadrchalem.  / Marek Čiliak with the former legendary  goalkeeper of HC Kometa Brno 
Vladimír Nadrchal.
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takže se buď dívám na televizi, pouštím si zápasy, 
co se odehrály, nebo sleduji, co běží na ČT Sport. 

V čem se liší tréninky brankáře od tréninků 
útočníků a beků? 

Kromě společných tréninků máme speciální 
tréninky pro brankáře, kde hráči, dalo by se říct, 
stojí a střílí. Pohybujeme se jen my. Na společném 
tréninku hráči jednoznačně více bruslí (úsměv). 

A jak se Vám trénuje pod taktovkou Aloise Ha-
damczika? 

Mně dobře, jsem spokojený. 

Daří se Vám stále nacházet dostatečnou motivaci 
pro tvrdou přípravu profesionálního sportovce? 

Abych řekl pravdu, jakmile máte děti, je někdy těžší 
se motivovat. Máte méně času, oddychu. Ale sna-
žím se vynahrazovat si to. Malá už začala chodit do 
školky, ale pro změnu máme malého (smích). Když 
máme hodně zápasů v řadě, jen oddychuji. 

„Nejdůležitější 
vlastNostí 
každého braNkáře 
je jeho celková 
povaha.”

“the most 
importaNt 
characteristic of 
every goalkeeper 
is his overall 
temperameNt.”

after a match so I either watch TV, recorded hockey 
matches or ČT Sport to wind down. 

In what ways do goalkeepers’ practice sessions 
differ from those of forwards and defencemen? 

In addition to joint practice sessions, there are 
special sessions for goalkeepers where other players 
are more static and just try to score. It’s just us, goal-
keepers, who keep moving. At our joint practices 
it’s definitely the other players who move more. 

And how do you like to practice under Alois 
Hadamczik, the coach? 

It’s good, I’m happy. 

Are you still motivated enough to carry on with 
the hard practice you, as a professional player, 
must do? 

To tell the truth, motivation becomes harder to 
generate, once you’ve had kids. There’s less time 
and less rest. But I try to make it up to myself. My 
daughter has started school already, but now we 
have our little boy, for a change (laughter). When 
we have a lot of matches in a row I just relax. 

What or who is your driving force when things 
are not going your way?  And, in contrast, who 
do you celebrate your success with?

I celebrate with the team (laughter). When things 
are not going well, we’re all driven to break through 
and change the situation. Make an extreme effort to 
gain success. 

How many goalkeepers, except for you, have 
also successfully scored? 

I don’t know the exact number. Just to give you an 
example: Furch, Križan in Slovakia or Hovi from Fin-
land. Hovi used to be a goalkeeper for Kometa, too. 

Co nebo kdo je pro Vás  hnacím motorem, 
když se nedaří? A s kým naopak oslavujete své 
úspěchy?

Oslavujeme s týmem (smích). Když se nedaří, je 
hnacím motorem jednoznačně snaha protrhnout 
neúspěchy. Zamakat tak, aby se zase začalo dařit.

Kolika hráčům historie se vyjma Vás povedlo stát 
střelcem? 

Nevím přesně kolika brankářům se to povedlo. 
V povědomí mám Furcha, na Slovensku Križan 
nebo Fin Hovi. Hovi také chytal v Kometě. 

Máte mezi svými spoluhráči opravdového 
přítele? 

Musím říct, že nám to klape jako celé partě. Moc se 
nerozdělujeme. Když se dohodneme, jde kdokoliv, 
s kýmkoliv, kamkoliv. Tak to vlastně ve správné 
partě musí být. 

... 17
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Jaké jsou Vaše další hráčské mety? Například 
reprezentace atd.

Nejsem úplně přesvědčený, zda mě do slovenské 
reprezentace zavolají (úsměv). Ale jednou z met, na 
kterou bych v budoucnu rád dosáhnul, je například 
ruská KHL. Už jsem tam mohl jít. Byl by to takový 
splněný sen, ale ještě jsme si řekli, že je čas. Uvidí-
me, jak to celé dopadne v budoucnu. 

Do you have a real friend among your teamma-
tes? 

I must say we all work well together. We don’t split 
into groups much. When we make a decision, 
every teammate will be happy to go anywhere with 
anyone else. And that’s how it should be in a good 
team. 

What are your other hockey-related objectives 
you’d like to attain? For instance being part of 
the SR representation team, etc.

I’m not entirely sure whether they’ll invite me to be 
part of the Slovakia’s representation team (smile). 
But among my objectives for the future is Russian 
KHL, for instance. I’ve already had an opportunity 
to join them. It would be a dream-come-true job but 
we decided there was still time for that. We’ll see 
what the future will bring. 

Do you work with some kind of mental mentor or 
psychologist or can you deal with everything by 
yourself? 

I use my mom (laughter)! When everything goes 
well she’s my mental coach (laughter).

Is the atmosphere in the stadium and support 
from your fans important for you? 

Využíváte služby nějakého mentálního mentora 
či psychologa, nebo se se vším dokážete vypo-
řádat sám? 

Moji mámu (smích)! Když se daří, tak je mým men-
tálním trenérem (smích).

Je pro Vás důležitá atmosféra v hale a podpora 
fanoušků? 

Určitě. V Brně je neskutečná atmosféra. Ale někdy 
i svazuje. Když se nám doma daří, tak si vše kolem 
užívám. Většinou ze mě opadne nervozita až po 

rodiNa, soukromí  
a volNý čas 
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povedeném zákroku. Občas si dokonce s fanoušky 
pobrukuji jejich chorály. Ale rozhodně ne ve chvíli, 
kdy se na nás řítí útok. 

Máte nějaký vzkaz pro své fanoušky a pro fa-
noušky Komety celkově? 

Že jim děkujeme za podporu. Jsou určitě nejlepší.

Jak s Vámi mohou fanoušci komunikovat aneb 
ujíždíte na sociálních sítích? 

Nově mám facebook, který mi založil soused. Když 
mám čas, snažím se odepisovat na vzkazy, ale 
někdy mi dojde během minuty deset zpráv, takže se 
to nedá stíhat. Mám také Instagram @marekciliak 
a Twitter @MCiliak.  

Jaký je podle Vás stav hokejových přípravek na 
Slovensku i v ČR, respektive myslíte si, že se ješ-
tě v ČR může narodit více hráčů typu Dominika 
Haška, Jaromíra Jágra a dalších legend? 

Nemám přehled, jak se pracuje s mládeží na 
Slovensku. Jde to trošku mimo mě. Ale v Česku 
je mládež na vysoké úrovni. Podle mě se časem 
můžeme nové legendy těšit. Na druhou stranu Jágr 
je jen jeden (úsměv).  

Jak dlouho žijete v Brně? 

Deset let. 

Certainly. The atmosphere in Brno is pretty incred-
ible. But sometimes it’s also limiting. When things 
go well at home, I enjoy everything around it.  
I usually stop being nervous only after a successful 
action. Sometimes I even chant along with the fans. 
But definitely not when we’re under attack! 

Would you like to say something to your fans and 
Kometa supporters in general? 

I’d like to thank them for their support. They’re 
definitely the best.

How can your fans be in touch with you, or, in 
other words, are you into social networks? 

A neighbour has just set up a Facebook account for 
me. When I have time, I try to answer messages but 
sometimes I get ten messages in a minute so I can’t 
keep up. I also have and Instagram (@marekciliak) 
and Twitter (@MCiliak) accounts.  

What is your opinion on the level of hockey 
preparatory clubs in Slovakia and in the Czech 
Republic? Do you think players such Dominik 
Hašek, Jaromír Jágr and other legends can still 
be born here? 

I don’t know much about working with the youth 
in Slovakia. I haven’t gotten involved in it. But the 
youth’s level in the Czech Republic is high. I think 
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bleskový výslech / Rapid  
inteRRogation:  
datum a místo naRození / date and place 
of biRth:
2. 4. 1990, zvolen (slovensko) / 
2/4/1990, zvolen (slovakia)

přechodné bydliště / tempoRaRy addRess:
brno

výška, váha / height, weight:
184 cm, 91 kg

první sklouznutí na ledě / first time on the ice: 
ve 3 letech / 3 years
první profesionální zápas (a tým) / first 
professional match (“a” team): juniorská 
kategorie / Junior category

můj životní vzor / my role model:
moji rodiče / my parents

sportovní vzor / sports role model: 
všichni lidé, kteří něco dokázali / all people who 
have succeeded

hokejová kariéra je přehledně zmapovaná 
v hráčské kartě marka na oficiálním webu 
hc komety brno: www.hc-kometa.cz. / 
marek’s hockey career is clearly laid out 
in his player card available at the kometa 
brno’s official website: www.hc-kometa.cz
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Hodně lidí tvrdí, že je Brno ideálním městem pro 
rodinu. Myslíte si totéž? 

Určitě ano. S přítelkyní jsme se rozhodli, že chceme 
zůstat i nadále v Brně či okolí a v blízké budoucnos-
ti vyměnit byt za rodinný dům. 

Čím Vám Brno učarovalo? 

Když jsem sem v 15 letech přijel ze Zvolena, Brno 
pro mě bylo velkým městem. Líbí se mi tady celko-
vě. Praha už by pro mě byla příliš velká. 

Poměrně nedávno jste se stal podruhé otcem 
syna, který rozšířil Vaši rodinu po dceři. Jak se 
sžíváte se staronovou rolí.

Jsem spokojený. Užívám si chvíle, kdy mi oba 
doma skáčí doslova po hlavě, když si lehnu.  A moc 
dobře si uvědomuji, že nyní všechno nedělám už 
jen pro sebe, ale také pro ně, aby se děti měly 
dobře. 

Budete vést své děti ke sportu? 

Určitě ano a uvidíme, jaký sport je bude bavit. 

Daří se Vám kombinovat život profesionálního 
sportovce s tím rodinným? 

Myslím, že to není tak těžké. Mám dostatek volného 
času, protože jsme v hale po ranním tréninku max. 
do odpolední jedné hodiny a potom už mám čas 
na rodinu.

we’ll see new legends emerge in the future. But, on 
the other hand, there’s just one Jágr (smile).  

Family, Private Life and Leisure Time 

How long have you been living in Brno? 

Ten years. 

life motto: live 
aNd let live.

životNí motto:  
žij a Nechej žít.

Čím jsou pro Vás rodina a přátelé? 

Rodina vším a i přátelé jsou nepostradatelnou 
součástí mého života. 

Jak se stravujete? Dodržujete nějaký přísný 
režim? 

Stravu příliš neřeším, jím úplně všechno. Když 
potřebuji zhubnout pár kilogramů,  jídelníček 
přizpůsobuji. 

Když se řekne ideální relaxační den...

Vyspat se déle, ale už jsem bohužel zvyklý vstávat 
tak brzo, že se mi to ne vždy podaří. Rád jezdím 
zpět domů na Slovensko, kde máme i koně, které 
jsou pro mě příjemným relaxem. Většinou si dáme 

Many people claim Brno is an ideal city to raise 
a family in. Do you agree? 

Certainly. My girlfriend and I decided to stay in 
Brno or nearby and move from an apartment into 
a house soon. 

What do you find charming about Brno? 

When I arrived in Brno from Zvolen at the age of 15, 
Brno was a large city for me. I like everything about 
it. Prague would be too big for me. 

Recently, you’ve become a father for the second 
time, when your son was born. Now you’re 
a family of four. How are you getting used to this 
new/old role?

I’m happy. I enjoy the times at home when both 
the kids literally jump on my head when I lie down.  
And I’m very aware of the fact I no longer do things 
for myself but also for the children’s well-being.  

Are you going to encourage them to do sports? 

Surely, we’ll see what sports they’ll enjoy. 

How successful are you in combining the life of 
a professional sportsman and your family life? 

I think it’s not so difficult. I have enough free time. 
After the morning practise, my teammates and 
I stay in the stadium maximally until 1 pm. Then I’m 
free to be with my family.

What does family and friends mean for you? 

My family and friends are an indispensable part of 
my life. 

What do you eat? Are you on a special diet? 

I don’t think much about food, I eat everything. 
When I need to lose a few kilograms, I just adjust 
my diet. 

FACE2FACE
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Imagine an ideal relaxing day ...

To sleep in ... unfortunately, I’m so used to getting 
up early that I rarely succeed.  I like going back 
home, to Slovakia, where my family has horses. 
I find them a nice way to relax. When I go back, my 
family and I usually have a nice dinner and I treas-
ure these moments. I like to spend all my free time 
with my family. 

Would you recommend any interesting place for 
relaxation, sightseeing, fun, gastronomy, etc. in 
Brno and South Moravia? 

There are a number of good restaurants. I like eat-
ing, a new restaurant in Brno-Bystrc, that my friend 
opened and continues to improve. My girlfriend and 
I often take our children to Wikyland or Olympia 
and, when we’re by ourselves, we go to a wellness 
centre. 

Do you have an unusual hobby? Do you do any 
other sport in your leisure time? 

I haven’t had much free time recently, but I like 
horse-riding and like driving, which is not just about 
speed, in my case. I’m no fine collector. 

What about travelling? 

I’m not a big traveller, I practically travel exclusively 
by car. It’s because I kind of panic about flying. 
When, some time in the future, a holiday destination 
is chosen where you need to fly, I’ll do it but I’ll be 
a difficult passenger on board.  Among the reasons 
why I haven’t opted for playing hockey in Russia is 
my fear of flying. 

What would you never like to experience? 

Panic on-board a plane (laughter).

dobrou večeři a jsou to pro mě vzácné chvíle. 
Veškerý volný čas trávím s rodinou. 

Doporučil byste v Brně a na jižní Moravě nějaká 
zajímavá místa pro relaxaci, poznávání, zábavu, 
gastronomické zážitky atd.? 

Je tady spousta dobrých restaurací. Rád chodím  
do nové restaurace, kterou otevřel kamarád  
v Brně-Bystrci a snaží se neustále zlepšovat servis. 
S rodinou chodíme nejčastěji do Wikylandu,  
do Olympie, s přítelkyní do wellness centra. 

Máte nějakou neobvyklou zálibu? Věnujete se ve 
volném čase třeba i jinému sportu? 

Na jiné sporty nemám poslední dobou moc čas, 
ale jezdím na koni a baví mě jízda autem, která 
v mém případě není nutně jen o rychlosti. Nejsem 
sběratelem pokut. 

Jak jste na tom s cestováním? 

Hodně špatně, v podstatě se přepravuji jen autem. 
Mám totiž z létání paniku. Až bude jednou v plánu 
nějaká dovolená, kam bude nutné odletět, tak po-
letím, ale v letadle to se mnou bude těžké. Jedním 
z důvodů, proč jsem se  zatím nerozhodl pro hraní 
v Rusku je právě možná i můj strach z létání. 

Co byste nechtěl nikdy zažít? 

Paniku v letadle. (smích)

hc kometa bRno
 
hokejový klub se slavnou historií vznikl 
v roce 1953 jako Rudá hvězda brno. s tímto 
a následným názvem zkl brno se v brně 
slavilo 11 mistrovských titulů, ke kterým 
přibylo ještě 7 stříbrných a 3 bronzové 
medaile! na slavné legendy nyní navazují 
jejich nástupníci včetně marka Čiliaka, 
kteří se sami v posledních čtyřech letech 
zasloužili o dvě stříbra a bronz. více na 
www.hc-kometa.cz 

hc kometa bRno
 
a hockey club with a renowned past that 
originated in 1953 under the name of Rudá 
hvězda brno. under this name and the 
subsequent zkl, brno saw celebrations 
of 11 championships won and further 7 
silver and 3 bronze medals! the work of 
legendary players is now extended by their 
successors, including marek Čiliak, who 
helped their team win two silver medals 
and one bronze medal over the past four 
years.  learn more at www.hc-kometa.cz. 
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ziMa Jako v PoHÁDce, 
to Je skiaReál kRaliČák

that’s kRalicak ski ResoRt

VYDEJTE SE S NáMI DO úTULNéHO ZIMNíHO STŘEDISKA V JESENíKáCH, KTERé 
VZNIKLO SPOJENíM DVOU MENŠíCH LYŽAŘSKýCH AREáLů V HYNČICíCH POD 
SUŠINOU A VE STŘíBRNICíCH.

LET US INVITE YOU TO A COSY SKI RESORT IN THE JESENíKY MOUNTAINS, 
WHICH WAS CREATED BY MERGING TWO SMALLER SKI AREAS IN HYNČICE POD 
SUŠINOU AND STŘíBRNICE. 

Skiareál Kraličák nabízí deset sjezdovek o celkové 
délce 7,96 kilometru a jako bonus snowpark s dva-
nácti jibbingovými překážkami, skoky a několika 
terénními vlnami různých obtížností. Skiareál je 
vybavený pro moderní zasněžování a nabízí jednu 
dvousedačkovou lanovku spolu s dalšími osmi 
vleky. Celková přepravní kapacita je cca 5 800 osob 
za hodinu.

Pohodový a rozmanitý pobyt na horách 

Na Kraličáku je vše připravené, abyste si užili zimní 
pobyt na horách se vším všudy. Nezbytností je 
bezdotykový skipas na všechny vleky a lanovku, 
běžecké tratě jsou rovněž pravidelně udržované, 
nechybí relaxační zóny přímo na sněhu, doprovodný 
kulturní program a sportovní akce a ani kvalitní uby-

a FairY tale WiNter –

Kralicak ski resort offers ten slopes with a total length 
of 7,96 kilometers and a snow park with twelve jib-
bing obstacles, jumps and terrain waves of several 
different levels. The ski area is equipped with mod-
ern snowmaking facilities, a two-seat chairlift and 
eight other lifts. The resort’s total transport capacity 
is approximately 5,800 persons per hour.

A relaxing and varied holiday in the 
mountains

In Kralicak, everything is ready for you to enjoy 
your winter holiday in the mountains: a contact-
less ski pass for all the lifts, regularly maintained 
cross-country trails, a relaxation zone directly on 
the snow, cultural programmes and sports events, 
and quality accommodation. When you have 
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tování. Když vás lyžování nebo snowboarding omrzí, 
můžete si vyzkoušet snowtubing. Děti mají k dispo-
zici vlastní sjezdovku s osvětlením a zasněžováním, 
nechybí ani dětský kolotoč a další zimní atrakce. 

Na Kraličáku se nebudou nudit ani 
běžkaři 

Jestli se potřebujete zdokonalit v dovednostech na 
sněhu, můžete využít lyžařskou školu, která je přímo 
ve Skiareálu Kraličák, kde si můžete navíc nechat 
vyladit vlastní výbavu, nebo otestovat sjezdové lyže 
značky ELAN v Testcentru ELAN nedaleko sjez-
dovky Pevnůstka. K zapůjčení je samozřejmě také 
výbava pro běžkaře nebo pěší turisty (sněžnice). 
Pro běžkaře jsou připravené dva kratší okruhy přímo 
v areálu (0,7 a 3 km) s minimálním převýšením, 
a tak jsou vhodné i pro malé děti. Zdatnější jedinci 
pak mohou vyrazit na pravidelně upravované běžec-
ké stopy propojené z Hynčic ve směru na Paprsek, 
Kladskou bránu a Návrší, dále stopy vedou na Dolní 
Moravu. Sportovci a milovníci krásných výhledů jistě 
ocení možnost vyjet vlekem až téměř na hřeben 
a napojit se na Jesenickou magistrálu. Její celková 

A long lift for children – „Kinder vlek II“ – in 
Stříbrnice under the Loviště ski slope

The new ski slope Stříbrnická II., running 
from Stříbrnická I. to the Loviště ski slope

FATBIKE – snow rides on winter bikes 

Improved parking – below the lift in Stříbrnice

A new heated dining tent at Kralicak guest 
house in Hynčice pod Sušinou

If you want to experience a fairy tale winter, 
come to Kralicak ski resort!

Druhý vlek pro děti u lyžařské školky ve 
Stříbrnicích, včetně zázemí vleku.

Nová objízdná sjezdovka Stříbrnická II. 
o délce 1 300 m.

FATBIKE – vyjížďky na zimních kolech na 
sněhu.

Zpevněná a upravená parkoviště zdarma. 

Jeden skipas na všechny vleky a lanovku.

Nový prostor pro občerstvení u penzionu 
Kraličák, kde je připravené zázemí v podobě 
zatepleného stanu, který slouží jako jídelna 
nejen pro lyžaře.

Chcete-li zažít zimu jako v pohádce, vydej-
te se do skiareálu Kraličák.

Innovations at Kralicak ski resort: 

Novinky Skiareálu Kraličák: 

had your fill of skiing or snowboarding, why not 
try snowtubing? There is a special ski slope for 
children with snowmaking facilities and lighting, 
a merry-go-round and other winter attractions.

Trails for cross-country skiers  
in Kralicak

If you need to improve your skiing skills, you 
can use the services of the ski school located in 
Kralicak ski resort. You can also have your skis 
tuned there. Moreover, you can test ELAN skis 
at the ELAN Test Centre (near Pevnůstka ski 
slope) and rent downhill skis, cross country skis 
or snowshoes. Right in the ski resort, two shorter 
cross-country trails are maintained (0.7 and 3 km 
long); they have a minimum elevation and are 
therefore suitable for children as well. More ex-
perienced and better-trained cross country skiers 
can set out on the regularly groomed trails from 
Hynčice leading towards Paprsek, Kladská brána, 
Návrší, Mokřiny, U sedmi cest and U laviček near 
Slaměnka Chalet in the Dolní Morava ski resort. 
Lovers of beautiful views will certainly appreciate 
a chance to get close to the mountain ridge by ski 
lift, and continue along the Jesenická trunk cross 
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délka je přes 150 km, je propojená se střediskem 
Dolní Morava. 

Ubytování v útulné chatě či penzionu 

Součástí skiareálu je nový penzion Kraličák 
s vlastním zázemím, restaurací a otevřenou terasou 
s novým stravovacím stanem se samými dobrotami. 
Architektonicky neobvykle vyhlížející penzion je si-
tuovaný v horní části Hynčic pod Sušinou nedaleko 
lyžařského vleku a má kapacitu dvaadvaceti lůžek 
v sedmi moderně vybavených pokojích s vlastním 
sociálním zázemím.

Jednou z novinek Kraličáku je nabídka pobytů 
v nekuřácké chatě Erlina (dříve Obchodka), která 
je v horní části Hynčic pod Sušinou. Je zařízená 
v domáckém stylu a nabízí příjemnou rekreaci. Ka-
pacita chaty je zhruba osmdesát lůžek. Pokoje jsou 
čtyř i vícelůžkové, a některé (z nich) mají vlastní 
sociální zařízení. Erlina se hodí zejména pro větší 
skupiny, školy, školky, firmy atd., ale nevylučuje ani 
individuální rekreaci. Má vlastní kuchyň s jídelnou, 
ale je možné domluvit se s provozovateli také na 
polopenzi či plné penzi. 

Kontakty / Contact Skiareál Kraličák: 
GSM: +420 603 150 184, +420 734 836 709 
e-mail: info@mujkralicak.cz

country trail. It runs through the resort of Dolní 
Morava and its total length is over 150 km.

Accommodation in a cosy mountain 
chalet and guest house

The new guest house of Kralicak offers various 
services, including accommodation, a restaurant, 
and an open terrace with new dining tent. This 
unusual-looking guesthouse is located directly in 
the upper part of Hynčice pod Sušinou near the 
ski lift. It sleeps 22 people in seven comfortable en 
suite rooms with modern furnishing. 

Another new accommodation facility is the non-
smoking Erlina Chalet (the former Obchodka), also 
situated in the upper part of Hynčice pod Sušinou. 
It is furnished in a homely style and its capacity is 
around eighty persons. The rooms have four or 
more beds and some are also en suite. Erlina is 
especially suitable for larger groups, e.g. schools, 
kindergartens and companies, but accommodation 
for families or individuals is also possible. It has its 
own kitchen and dining room and it is possible to 
book full or half board.

www.mujkralicak.cz
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Otevření nového ročníku 
degustační expozice Salonu 
vín ČR / Wine Salon of the 
Czech Republic – the launch 
of the new season
30. 1. 2016
Zámek Valtice – Salon Vín / 
Valtice Chateau – The National 
Wine Centre
Pro veřejnost celoročně otevřená 
degustační expozice 100 
nejlepších vín z ČR. / A wine-
tasting exposition of the top 
100 wines produced in the 
Czech Republic, open to the 
public all year round.
www.salonvin.cz

Rybí speciality / Fish 
Specialities
12. – 17. 1. 2016
Bukovany, Bukovanský mlýn /  
The Bukovany Mill
Gastronomická událost 
umožňující ochutnat rybí 
speciality od šéfkuchaře 
Bukovanského mlýna. /  
A unique opportunity to taste fish 
specialities made by the chef of 
the Bukovany Mill.
www.bukovansky-mlyn.cz

Vánoce na Brněnské radnici/ 
Christmas at Brno City Hall
23. 12. 2015
Brno, Nová radnice /  
New City Hall
Hudební i divadelní vystoupení 
a na závěr ohňostroj. / Music and 
theatre performances followed 
by a firework show.
www.snip-brno.cz

Vánoce na zámku / Christmas 
at Lysice Chateau
25. 12. a 31. 12. 2015
Zámek Lysice / Lysice Chateau
Netradiční prohlídky zámku 
s vánoční atmosférou. / Special 
Christmas tours of the chateau.
www.zameklysice.cz

brno a okolí
tipy na akce pRosinec 2015 až květen 2016

www.brno.cz

www.jazzfestbrno.cz

www.bukovansky-mlyn.cz

www.bvv.cz/go

Veletrhy GO a Regiontour / 
GO and Regiontour Trade 
Fairs
14. – 17. 1. 2016
Výstaviště Brno / Brno Exhibition 
Grounds
Jedny z nejvýznamnějších 
veletrhů cestovního ruchu ve 
střední Evropě. / These travel 
and tourism trade shows  belong 
to the most significant ones in 
the Central Europe.
www.bvv.cz/go

Novoroční Brno – PF 2016 / 
New Year‘s Brno – PF 2016
1. 1. 2016
Brno
Slavnostní ohňostroj s hudbou 
na Špilberku, Novoroční koncert 
Filharmonie Brno v Janáčkově 
divadle. / New Year‘s firework 
show with music at Špilberk 
Castle; New Year‘s concert of the 
Brno Filharmonic Orchestra in 
the Janáček Opera House.
www.brno.cz

Jazzfest Brno
únor–duben 2016 /  
February–April 2016, Brno
www.jazzfestbrno.cz

Fašank / Carnival Festival 
„Fašank“
6. 2. 2016
Veselí nad Moravou, 
Bartolomějské náměstí / 
Bartolomějské Square
Veselský fašank tradičně patří 
zabijačce a prodejním trhům 
s nejrůznějšími „zabijačkovými“
pochutinami. / A traditional 
carnival festivity with a fair 
offering various pork secialities.
www.kultura-veseli.cz
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brno anD its
tips foR  
events in

www.vslechovice.cz

sUrroUnDinGs decembeR 2015 – may 2016

Tour de sklep Popice / 
Popice Wine Cellar Tour
20. 2. 2016
Popice
Akce určená pro milovníky 
malebných moravských vesniček 
a především pak lahodného 
vína. / An event aimed at lovers 
of picturesque Moravian villages 
and quality wines.
www.tourdesklep.cz

Slovenská kuchyně / Slovak 
Cuisine Days
10. – 13. 3. 2016
Bukovanský mlýn / The Bukovany 
Mill
Ukázky a ochutnávky tradičních 
slovenských pokrmů. / Tasting of 
traditional Slovak dishes.
www.bukovansky-mlyn.cz

Velikonoční jarmark / Easter 
Fair
13. 3. 2016
Ždánice, Kulturní dům / Ždánice 
Cultural Centre 
www.zdanice.eu

Velikonoční festival duchovní 
hudby / Easter Festival of 
Religious Music
20. 3. – 3. 4. 2016, Brno
www.arskoncert.cz
www.mhf-brno.cz

Hodonínská zahrada Jaro 
2016 / The Hodonín Garden – 
Spring 2016
1. – 3. 4. 2016
Hodonín, Kulturní dům Horní  
Valy / Hodonín, Horní Valy 
Cultural Centre
Prodejní výstavní trhy / Garden 
exhibition and fair 
www.dkhodonin.eu
www.hokus.cz

Mezinárodní prodejní výstava 
minerálů, drahých kamenů 
a šperků / International 
Sales Exhibition of Minerals, 
Gemstones and Jewels
16. – 17. 4. 2016, Oslavany
www.oslavany-mesto.cz

Festival otevřených sklepů 
– Jaro na Strážnicku / Open 
Cellar Festival – The Spring 
in the Strážnice Region
23. – 24. 4. 2016
Strážnicko (Strážnice, Petrov, 
Blatnice pod sv. Antonínkem, 
Kozojídky) / Villages in the 
Strážnice Region
www.otevrenesklepy.cz

www.carodejales.cz

www.bukovansky-mlyn.cz
www.oslavany-mesto.cz

Lisování slámového vína / 
Straw Wine Pressing
26. 2. 2016 
Vinné sklepy Lechovice / 
Lechovice Winery
Tradiční ruční lisování slámového 
vína. / Traditional manual 
pressing of straw wine.
www.vslechovice.cz

Slavnosti mandloní a vína 
březen 2016 / Almond and 
Wine Festival – March 2016
Hustopeče, mandloňové sady 
a Dukelské náměstí / Hustopeče, 
almond tree orchards and 
Dukelské Square
Hustopečské mandloňové 
sady jsou unikátní nejen v naší 
republice, ale i v Evropě. /
The Hustopeče almond orchards 
are unique in the whole of 
Central Europe.
www.hustopece.cz

Čarodějáles / Witch Festival 
„Čarodějáles“
30. 4. 2016
Multikulturní festival 
„Čarodějáles“ v areálu 
brněnského koupaliště Riviéra. / 
A multicultural festival on the 
premises of Riviéra Outdoor 
Swimming Complex in Brno.
www.carodejales.cz
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Odemykání Baťova kanálu / 
Unlocking of the Baťa Canal
1. 5. 2016
Přístaviště Baťova kanálu / 
The Baťa Canal wharfs
Zahájení plavební sezóny na 
přístavištích Baťova kanálu. / 
The launch of the boating season 
on the Baťa Canal.
www.batacanal.cz

Brněnský Majáles / Brno May 
Festival “Majáles”
6. 5. 2016
Brno
brno.majales.cz

Valtické vinné trhy / Valtice 
Wine Fair
13. – 14. 5. 2016
Valtice, zámecký areál / Valtice 
Chateau
Nejstarší, největší 
a nejprestižnější soutěžní 
přehlídka vín v ČR. / The biggest 
and most prestigiuous wine 
show and competition in the 
Czech Republic.
www.vinnetrhy.cz

Brněnská muzejní noc / Brno 
Museum Night
21. 5. 2016, Brno
Prohlídky, koncerty, tvůrčí 
dílny, ukázky řemesel. / 
Guided exhibition tours, 
concerts, workshops and craft 
presentations.
www.brnenskamuzejninoc.cz

Vzhůru na Cornštejn! / Let‘s 
Explore Cornštejn!
28. 5. 2016
Zřícenina hradu Cornštejn 
nedaleko Bítova / The ruins of 
Cornštejn Castle near Bítov 
Zahájení návštěvnické sezóny. / 
The opening of the tourist 
season. www.znojmuz.cz

Concentus Moraviae
1. 6. – 28. 6. 2016
Vybrané památky na jižní Moravě 
a Vysočině / Various venues in 
South Moravia and the Vysočina 
Region
Mezinárodní hudební festival 
vážné hudby. / International 
classical music festival.
www.concentus-moraviae.cz

www.batacanal.cz

www.slavnostichrestu.cz

www.ignisbrunensis.cz

www.spilberkfoodfestival.cz

www.brnenskamuzejninoc.cz

Slavnosti chřestu / 
Asparagus Festival
20. – 22. 5. 2016
Ivančice
www.slavnostichrestu.cz

Ignis Brunensis a Brno – 
město uprostřed Evropy / 
Ignis Brunensis Festival & 
Brno – the City at the Heart of 
Europe
27. 5. – 19. 6. 2016
Centrum města Brna, Brněnská 
přehrada, hrad Špilberk a Veveří / 
Brno city centre, Brno Reservoir, 
Špilberk Castle and Veveří Castle 
19. ročník mezinárodní soutěžní 
přehlídky ohňostrojů. / 19th 
edition of the annual international 
fi rework display and contest.
www.ignisbrunensis.cz
www.bmue.cz

Špilberk Food Festival 
3. – 5. 6. 2016
Brno, hrad Špilberk / Špilberk 
Castle
www.spilberkfoodfestival.cz

Noc kostelů / Night of 
Churches
10. 6. 2016
Kostely jihomoravského 
kraje připraví pro návštěvníky 
netradiční podívanou. / Special 
events held in churches 
throughout South Moravia.
www.nockostelu.cz

Mezinárodní folklorní 
festival Strážnice / Strážnice 
International Folklore 
Festival
23. – 26. 6. 2016
Strážnice 
Nechte se unášet vlnou
lidových tradic v podání našich 
i zahraničních souborů. / 
A traditional festival of folk music 
and dance, presenting groups 
from Moravia, Bohemia and from 
abroad.
www.nulk.cz
www.festivalstraznice.cz Au
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@dainesewinter

FLEX HELMET
Perfect fit, enhanced protection and unparalleled comfort. 
The new Dainese Flex Helmet redefines the standards for ski 
helmets. It can adapt to fit heads of any shape thanks to its innovative 
construction technology and the strength of the anti-penetration 
outer shell. Flex Helmet adapts to you, not the other way round.
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Je služba lidem

is a seRvice 
to people

Rozhovor Zuzany Morávkové s Janem Vojtíškem a Jakubem Staníkem 
An interview with Jan Vojtíšek and Jakub Staník by Zuzana Morávková



Je služba lidem

Rozhovor Zuzany Morávkové s Janem Vojtíškem a Jakubem Staníkem 
An interview with Jan Vojtíšek and Jakub Staník by Zuzana Morávková

MLADé ARCHITEKTONICKé STUDIO AEIOU, KTERé TVOŘí ARCHITEKT JAN 
VOJTíŠEK A STAVEBNí INŽENýR JAKUB STANíK, SE ZáJMEM SLEDUJI JIŽ DLOUHO. 
MOŽNá JE TO TíM, ŽE JSME VŠICHNI PROŠLI PODOBNOU ZKUŠENOSTí, KDY JSME 
JEŠTě ZA STUDIí PRACOVALI V ATELIéRU ARCHITEKTA MARKA ŠTěPáNA. Z JEJICH 
PRáCE JE CíTIT POKORA A DůVěRA, KTERá OSTATNě PROVáZí CELý PROCES 
TVORBY OD PRVOTNíHO NáVRHU PO SAMOTNOU REALIZACI.

AEIOU IS A YOUNG ARCHITECTURE STUDIO CONSISTING OF ARCHITECT JAN 
VOJTíŠEK AND CIVIL ENGINEER JAKUB STANíK. I HAVE ALWAYS WATCHED THEIR 
WORK WITH INTEREST, PROBABLY BECAUSE WE HAVE ALL BEEN THROUGH 
A SIMILAR ExPERIENCE WORKING FOR MAREK ŠTěPáN’S STUDIO WHEN WE 
WERE STUDENTS. I CAN FEEL THAT HUMBLENESS AND TRUST ACCOMPANY THE 
ENTIRE CREATIVE PROCESS OF THEIR WORK, FROM THE INITIAL DESIGN TO ITS 
IMPLEMENTATION. 

Jaká byla vaše cesta k architektuře?

Jan: Co si vybavuji, vždycky jsem chtěl být lékařem. 
V kvartě jsem začal chodit do výtvarky, a protože 
mi to docela šlo, rozhodl jsem se pokračovat; začal 
jsem navštěvovat výstavy, zajímat se o architekturu 
a obecně se připravovat na dráhu architekta. Možná 
mě ovlivnil také fakt, že jsem vyrůstal v domě, který 
navrhoval Jindřich Kumpošt (významný český archi-
tekt a urbanista 1. poloviny 20. století).

Jakub: Když jsem dokončil strojní průmyslovku, 
přihlásil jsem se na vysokou školu strojní a staveb-
ní, a protože mi budova strojní fakulty přišla strašně 
ošklivá, rozhodl jsem se pokračovat na stavárně. 
Možná jsem podvědomě hledal nějaké spojení 
s archeologií, neboť jsem v dětství rád navštěvoval 
hrady a zámky a profese archeologa byla mou 
vysněnou.

Jak vznikla vaše spolupráce?

Jan: Když nám bylo 15 nebo 16 let, potkávali jsme 
se v jednom klubu v Brně, jezdili jsme spolu na bri-
gády a snili o tom, že bychom jednou postavili mra-
kodrap. Potom jsme se potkali v ateliéru architekta 
Marka Štěpána (viz Flying Mag zima 2014/2015), 
dělali jsme společně nějaké soutěže a zjistili jsme, 
že se nám spolu dobře pracuje. Já jsem ještě chvíli 
pobýval v zahraničí a v září 2011 jsme ofi ciálně 
založili společný ateliér.

Jak funguje neobvyklé spojení architekta a sta-
vaře jako rovnocenných partnerů v jednom 
ateliéru? 

Jan: Funguje velmi dobře. Vlastně to nebylo nijak 
plánované, ale oba nás zajímal stejný obor a měli 

What was your path to architecture?

Jan: I remember I had always wanted to be a doc-
tor. When I was about 15, I started attending an art 
course and because I was quite good at it, I de-
cided to continue; I began going to art exhibitions 
and being interested in architecture. In preparing 
for the career of an architect, I was perhaps also 
infl uenced by the fact that I lived in a house which 
was designed by Jindřich Kumpošt (a signifi cant 
Czech architect and urban designer from the fi rst 
half of the 20th century).

Jakub: After I fi nished the secondary school of 
machine engineering, I applied to the Faculty of 
Mechanical Engineering and also to the Faculty of 
Civil Engineering at Brno University of Technology. 
And because I found the building of the mechanical 
engineering faculty really ugly, I decided to study 
civil engineering. Maybe I was subconsciously look-
ing for some connection with archaeology, which 
was my dream job when I was a child. 

How did your collaboration come about?

Jan: When we were 15 or 16, we used to meet at 
a club in Brno and did some part-time jobs together. 
We dreamt of building a skyscraper one day. Then 
we met in Marek Štěpán’s architectural studio (see 
the interview in Flying Mag Winter 2014/2015) and 
participated in some tenders together. We found out 
that we like working with each other. I spent some 
time abroad and in 2011 we founded our studio.

How does the unusual combination of an archi-
tect and a civil engineer working as equal part-
ners in one offi ce work?
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jsme dobré základy. Postupem času jsme zjistili, že 
spojení architekta a stavaře je skvělé a v mnohém 
se doplňuje. 

V čem spočívají výhody takové spolupráce? Jak 
vypadá samotný pracovní proces a jak probíhá 
dělba práce?

Jan: Není to tak, že bychom každý dělali na vlast-
ním písečku, vždycky pracujeme společně, ale jsou 
okruhy, kde si jeden z nás víc věří, více se danému 
problému věnuje a s tím druhým konzultuje. V reálu 
to vypadá tak, že já většinou projekt začínám a Ja-
kub dopracovává technické řešení.

Jakub: Pohledy architekta a stavaře jsou poměrně 
rozdílné, ale díky tomu, že se o projektu od začátku 
bavíme, tak se v průběhu práce výrazně nemění 
a spíše se zpřesňuje.

Jan: Osobně si cením určité volnosti, když vím, že 
mé návrhy projdou Jakubovou technickou korekcí 
a Jakub má zase důvěru, že mé nápady mají hlavu 
a patu. Postupně mezi námi začíná fungovat jakási 
telepatie a spoustu věcí už spolu vůbec nemusíme 
komunikovat.

Existují naopak nějaké nevýhody? 

Jakub: Samozřejmě, že naše spolupráce není bez-
kolizní, ale společná diskuse je většinou konstruk-
tivní, snažíme se navzájem pochopit a postupovat 
dál. Nikdy se nám nestalo, že bychom kvůli našim 
či jiným neshodám projekt zastavili.

Jan: Naše případné spory se odehrávají víceméně 
v rovině architekt – stavař, protože architekt ze 
své podstaty některé věci považuje za marginální 
a stavař naopak potřebuje mít vše předem jasně 
definované. 

Jaká byla vaše první společná zakázka a jaká 
byla vaše první realizace?

Jan: Naším prvním společným projektem a záro-
veň první realizací byl malometrážní byt v Brně. 
Majitelem byl náš dlouholetý kamarád, který chtěl 
v prostoru o rozloze 22 m2 vybudovat byt. Vzhle-
dem k vysokému stropu jsme se rozhodli prostor 
rozšířit vertikálně a navrhli jsme mezonet; díky 
tomu se podlažní plocha bytu zvětšila o polovinu 
na celkových 33 m2. Byt je vybaven poměrně luxus-
ně, a protože je určen k pronájmu, zájem o něj mají 
především manažeři, kteří nechtějí bydlet v hotelu. 
Byla to naše úplně první zakázka, kterou jsme řešili 
od prvotní skici až po návrh interiéru, samotná 
realizace trvala dva roky a podle nás jí k úplné 
dokonalosti ještě trochu něco chybí, ale na to už 
jsme neměli vliv. 

Jan: It works very well. At first we didn’t plan to 
work together, but we were both interested in the 
same field and we had good foundations to build 
upon. Over time, we found out that the combination 
of an architect and a civil engineer is great and that 
we complement each other in many ways.

What are the advantages of such collaboration? 
What do the actual working process and the 
division of labour look like?

Jan: It’s not that we work on our own turf, we al-
ways work together. But there are areas where one 
of us is more confident and experienced. In fact, 
I usually start a project and Jakub finalizes its tech-
nical solutions.

Jakub: The views of an architect and a civil en-
gineer are usually quite different but because we 
thoroughly discuss every project from the very 
beginning, we specify its details and agree on the 
solution.

Jan: I personally appreciate that my designs are 
technically corrected by Jakub and he believes that 
my ideas make good sense. We developed a cer-
tain kind of telepathy in the course of our collabora-
tion, so we don’t have to speak about some things 
any more.

Can you think of any disadvantages of working 
together?

Jakub: Our collaboration is not always completely 
harmonious, but our discussions are mostly con-
structive. We try to understand each others’ views 
and move forward. We’ve never had to stop a pro-
ject due to our disagreement.

Jan: Our potential disputes take place more or 
less on the architect – civil engineer level. For an 
architect some things are marginal while a civil 
engineer needs to have everything clearly defined 
in advance. 

What was the first contract that you did together 
and what was your first implemented project?

Jan: Our first joint project and implementation was 
a small flat in Brno. The owner was our long-time 
friend who wanted to build a flat in a space with 
an area of 22 m2. Because of the high ceiling, we 
decided to expand the flat vertically and designed 
a maisonette, so the floor area increased by half to 
a total of 33 m2. The flat is designed for rent and as 
it’s quite luxuriously equipped, it’s used mainly by 
managers who don’t want to stay in hotels. It was 
our very first contract that we dealt with from the ini-
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Z poslední doby si vybavuji další rekonstrukci 
a tou je přestavba a nástavba rodinného domu 
na ulici Lerchova, která proběhla odbornými 
médii a kterou já osobně považuji za mimořádně 
zdařilý příklad zhodnocení stávajícího genia loci. 
Čemu připisujete úspěch této zakázky? 

Jan: Jednalo se o dům z počátku 20. století  v krás-
ném prostředí brněnské Masarykovy čtvrti. Oslovil 
nás kamarád, který v té době čekal rodinu a zvažo-
val, jestli se má nastěhovat do domu svých rodičů, 
nebo koupit byt a upravit jej podle svých představ. 
Já jsem ten dům dobře znal, znal jsem jeho samot-
ného i jeho rodinu, a doporučil jsem mu pustit se 
do rekonstrukce. Původně chtěl jen posunout pár 
příček, ale nakonec se zadání rozrostlo na tři samo-
statné bytové jednotky, kde v přízemí bude bydlet 
otec, v patře mladí manželé a v podkroví vznikne 
byt k pronájmu. Nejdůležitější bylo vymyslet hlavní 
komunikační jádro. V domech pocházejících z toho-
to období obvykle bývalo velkoryse řešené schodi-
ště, rozhodli jsme se proto dům rozšířit a s ohledem 
na vnitřní potřeby jsme ke stávající stavbě přilepo-
vali různé krabičky, které jsme potom nechali oblo-
žit dřevem. Naprosto zásadní byla v tomto případě 
maximální důvěra a otevřenost klienta. Od úplného 
začátku, od první skici se mu naše práce líbila.

Jakub: Lerchova je taková naše srdcová záležitost 
a myslím nejen naše. Mimořádně se zde sešly tři 
podstatné faktory – klient, my jako architekti i sta-

tial sketches to the interior design. The implementa-
tion itself took two years and we think that a little is 
still missing to make it perfect, but unfortunately we 
couldn’t influence this.

One of your recent projects is the renovation 
and extension of a house in Lerchova Street in 
Brno. It was presented in the professional jour-
nals and I regard it as a wonderful example of 
appreciation of the genius loci. Why do you think 
this project was so successful?

Jan: The house was built at the beginning of the 
20th century in the beautiful neighbourhood of 
Masarykova čtvrť in Brno. We were approached 
by a friend of ours who was expecting a family at 
that time and was considering either moving to 
his parents’ house or buying a flat and renovating 
it. I knew his family and their house quite well and 
I recommended he rebuild the house. At the be-
ginning he only wanted to change a few walls but 
finally we ended up designing three separate flats: 
one for his father on the ground floor, the second 
for the young family on the first floor, and the third 
for rent in the attic. The most important thing was 
to devise a main communication core. The houses 
dating from this period usually have a generous 
staircase, so we decided to extend the house and 
with regard to the internal needs, we joined various 
boxes with wood siding to the existing building. 
Maximum trust and the client’s openness were ab-
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solutely essential in this project. He liked our work 
from the very beginning.

Jakub: We’re passionate about Lerchova Street, 
and it’s not only us. All three significant parties – the 
client, we as architects, and a construction com-
pany – were in a rare agreement here. We managed 
to convince everyone to produce the best possible 
outcome.

Jan: The building company was really excellent and 
I think that due to our tenacity we managed to make 
them think and build in a different way, as if they 
were doing the job for themselves. The construc-
tion supervisor even changed his job because of 
this experience – he found out that he wants to do 
things authentically.

Did national heritage officers have a word in this 
project?

Jan: The house is located in an urban conservation 
area, but it’s not a listed building, so we had no 
problems in this respect. The only thing which was 
a bit of an issue was a circular window in the gable, 
but it didn’t matter in the end.

Jakub: In general, we’ve had good experiences with 
national heritage officers. When we feel that there 
could be a problem, we try to speak with them, show 
them various options and describe their advantages 

vební firma. Podařilo se nám všechny přesvědčit 
k tomu, aby byl výsledek co nejlepší, a všichni jsme 
pro to udělali maximum. 

Jan: Stavební firma byla opravdu výborná a myslím, 
že se nám je tou naší úporností podařilo přimět uva-
žovat jinak a stavět jinak – tak, jako by si to stavěli 
pro sebe. Stavební dozor dokonce na základě této 
zkušenosti změnil zaměstnání, protože zjistil, že ho 
víc baví dělat věci autenticky. 

Vstupovali do projektu památkáři?

Jan: Dům se sice nachází v městské památkové 
zóně, ale nejedná se o památkově chráněný objekt, 
takže jsme s památkáři neměli žádný problém. 
Jediné, nad čím se trochu pozastavili, bylo kruhové 
okno ve štítu, ale ani to nakonec nevadilo.

Jakub: Obecně máme s památkáři dobré zkuše-
nosti. Když cítíme, že by někde mohl být problém, 
snažíme se s nimi diskutovat, ukážeme jim různé 
varianty a popíšeme jejich výhody i nevýhody. Po-
dobně jako při jednání s klientem i tady je důležitá 
vzájemná komunikace. 

Na čem aktuálně pracujete? 

Jan: Momentálně probíhá rekonstrukce řadového 
domu v Králově Poli. Je to opět zakázka pro mla-
dou rodinu, která chtěla z jednopodlažní stavby 
s podkrovím vybudovat dům 5 + 1, s možností 

3a

36 ...



práce z domova. Dům byl postaven na počátku 20. 
století a podle nás má velice cennou uliční fasádu, 
něco mezi secesí, eklektismem a kubismem. Roz-
hodli jsme se fasádu ponechat a dům rozšířit smě-
rem do vnitrobloku. 

Dalo by se říct, že se specializujete na rekon-
strukce?

Jan: My je záměrně nevyhledáváme, spíše bych 
řekl, že si nás vyhledávají samy. Je pravda, že 
člověka hodně zformují zkušenosti, které získal na 
škole i po škole. Už jsme z toho začínali být trochu 
unavení a toužili jsme po změně, ale s odstupem 
času jsme byli rádi, protože při rekonstrukcích se 
člověk hodně naučí. Myslím, že dnes už máme své 
zaběhnuté mechanismy a jsme v tom dobří. 

Jakub: Díky tomu, že jsme u zakázky vždy úplně 
od začátku, dokážeme se na ni dobře připravit 
a v průběhu práce už nás nic moc nepřekvapí. 
Sami si dům zaměříme, nafotíme, vnímáme ten pro-
stor, sledujeme detaily. Občas objevíme zajímavé 
staré postupy, které nás určitým způsobem inspi-
rují. Častokrát nás překvapí, že klienty dokážeme 
přesvědčit, aby udělali něco, co původně nechtěli, 
protože to zlepší jejich bydlení.

Ve vašem portfoliu jsem nicméně objevila i obyt-
ný soubor. Je to velký rozdíl?

Jan: Na projektu obytného souboru v Ivanovicích 
pracujeme s kolegou z jiné kanceláře, který nás 

and disadvantages. Communication is vital here, 
which is the same when dealing with clients.

What are you working on at the moment?

Jan: The refurbishment of a terraced house in Králo-
vo Pole in Brno is under way now. It is a commission 
for a young family that wanted to rebuild a single-sto-
rey building with a loft into a house with five rooms 
and a kitchen, with the possibility of home offices 
for the owners. The house was built in the early 20th 
century, and in our opinion it has got a very valuable 
street facade, something between Art Nouveau, 
Eclecticism and Cubism. We decided to preserve the 
facade and extend the house into the courtyard.

It seems that you specialize in renovations?

Jan: It’s not our intention to work mainly on reno-
vation projects but I’d say that they come to us 
for some reason. Every professional is, to a great 
extent, formed by the experience gained at school 
and after school. At the beginning, we were a lit-
tle tired of working on renovation projects and we 
wanted a change but after some time we appreci-
ated this experience because you learn a lot from 
such work. We have our well-established practices 
when working on renovations and I think we are 
good at them.

Jakub: Because we deal with our contracts from 
the very beginning, there aren’t many surprising 
things in the course of the work. We do everything 
by ourselves – we survey the building, take photos, 
we study the space and its details. Sometimes we 
discover interesting old procedures that inspire us 
in a certain way. We often manage to convince our 
clients to do something they originally did not want 
to do because it improves their housing.

I discovered a residential complex in your portfo-
lio as well. Is there a big difference?

Jan: We are currently working on a residential 
complex project in Ivanovice with a colleague from 
another studio who invited us to join forces. We 
thought it would be interesting to try something 
new. To start with, we dealt with an urban concept 
and our proposal was chosen for the tender from 
four studios. At the moment, we are preparing the 
detailed design documentation and everything is 
going very quickly. The investor is very sensible 
and at the same time well aware of the fact that it 
is a large investment with high risks. The process 
itself is quite different from our existing contracts 
and it’s a big challenge for us. The initial stage of 
this contract is designing for an imaginary user, 3b
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přizval ke spolupráci. Řekli jsme si, že bude zajímavé 
vyzkoušet něco nového. Na začátku jsme řešili urba-
nismus, náš návrh byl vybrán ve výběrovém řízení ze 
čtyř kanceláří. Momentálně připravujeme prováděcí 
dokumentaci a celé to nabralo velmi rychlý spád. 
Investor je velmi rozumný, ale samozřejmě se jedná 
o velkou investici s velkými riziky. Samotný proces je 
poměrně odlišný od našich dosavadních zakázek a je 
to pro nás velká výzva, protože na začátku jsme navr-
hovali pro imaginární uživatele a teprve v pozdější fázi 
se s nimi setkáváme a zapracováváme jejich poža-
davky na míru. Koncept návrhu zachovává základní 
„kostru“, která počítá s možností individuálních zása-
hů uživatelů v podobě různých přístaveb a dostaveb. 
Sami jsme zvědaví, jak tento experiment dopadne.

Řekněte mi něco o projektu literárních laviček, 
které se v nedávné době objevily v ulicích města 
Brna? 

Jan: Lavičky jsme navrhovali pro Knihovnu Jiřího 
Mahena v Brně, konkrétně na Jakubském a Morav-
ském náměstí. Jedná se o multifunkční knihovničky 
volně přístupné veřejnosti 24 hodin denně. Posky-
tují místo, na kterém mohou kolemjdoucí nejen 
posedět a odložit si věci, ale také přečíst si knihu, 
půjčit, vzít nebo v případě další návštěvy donést 
vlastní. Jedná se o soustavu dvou korpusů s uza-
víratelnými úložnými prostory, tvořenými policemi 
a příčkami. Proporčně vychází z rozměrů běžné 
parkové lavičky. 

Jakub: První typ umožňuje sezení pro dvě osoby, 
druhý je navržen pro umístění v opozici vůči stávají-

and only at a later stage we meet the actual future 
residents and incorporate their demands into the 
project. The draft proposal retains the basic “skel-
eton”, which takes into account the possibility of 
individual user interventions in the form of various 
extensions and additions. We ourselves wonder 
how this project will turn out.

Can you tell me about the project of literary 
benches which have recently appeared on the 
streets of Brno?

Jan: We designed these benches for the Mahen 
Library in Brno. These multifunctional bookcases, 
which are located in Jakubské and Moravské 
Squares, are accessible to the public 24 hours a day. 
They should serve as a place where passers-by can 
not only sit down but also read a book, borrow one, 
or bring their own book there. It consists of two main 
parts with lockable storage compartments formed 
by shelves and partitions. The size of the bench is 
based on the proportion of classical park benches.

Jakub: The first type allows seating for two persons 
and the second is designed to be placed opposite 
the existing benches in the city. Both pieces fit into 
each other in shape and they can also be combined 
together. The bookshelf can be extended with other 
modules. We very much appreciated the inves-
tor’s excellent organization and the professional ap-
proach of the supplier Dřevodílo Rousínov. We firmly 
believe that literary benches will serve the public well 
and that there will be more of them in the future.
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cím venkovním lavičkám. Oba kusy do sebe tvarově 
zapadají a lze je i kombinovat, popřípadě knihovnič-
ku rozšiřovat o další moduly. Při spolupráci nás bavi-
la skvělá organizace investora a profesionální přístup 
dodavatele Dřevodílo Rousínov. Pevně věříme, že 
budou ve veřejném prostoru spolehlivě sloužit, jejich 
počet narůstat a budou s radostí využívány. 

Je pro vás příjemnější být lokální architekt a mít 
přímý kontakt s klientem, než navrhovat velké 
developerské projekty?

Jan: Nejde ani tak o to, jestli pracujeme v Brně 
nebo mimo něj, ale rádi komunikujeme s klienty 
přímo, vážíme si jejich názoru a je pro nás důležité, 
aby nám důvěřovali. 

Je logické, že člověk začíná pracovat v místě 
svého bydliště, ale co pro vás Brno znamená 
osobně? Jaký máte k městu vztah, co na něm 
máte rádi a co vám naopak vadí? 

Jan: Ačkoli jsem vyrůstal mimo Brno, považuji se 
za Brňáka, protože z Brna pochází celá moje rodina 
a pravidelně jsme sem jezdili. Mrzí mě ta občasná 
zkostnatělost, mám pocit, že některá menší města 
jsou mnohem progresivnější. Ale myslím, že to 
bude čím dál lepší. Brno má obrovský potenciál 
mladých lidí, kteří zde studují a kteří mají sílu něco 
změnit. Má výbornou polohu v rámci středoevrop-
ského prostoru a příjemné měřítko.

Jakub: Já vnímám jako velkou chybu pověstnou 
rivalitu mezi Prahou a Brnem. Je zde cítit určitá 

Do you prefer being a local architect and having 
direct contact with a client rather than designing 
large development projects?

Jan: It doesn’t matter so much whether we work in 
Brno or elsewhere. The most important thing for us 
is direct communication with our clients; we respect 
their opinions and we appreciate their trust in our 
work.

It’s logical that you started working in Brno 
because it’s the place where you live. But what 
does Brno mean to you personally? What’s your 
relationship to the city and what do you like and 
dislike about it?

Jan: Although I didn’t grow up in Brno, I consider 
myself a Brno citizen because all my family come 
from Brno and we used to visit the city regularly. 
I don’t like its narrow-mindedness in some re-
spects; I think that some smaller cities are much 
more progressive. But I think it will get better gradu-
ally. Brno has huge potential in its students, I think 
they’ve got the power to change things. It has an 
excellent location in the Central European region 
and a friendly size.

Jakub: I find the legendary rivalry between Prague 
and Brno a big mistake. You can feel a bit of an 
inferiority complex here. When this changes, it will 
be much better.

Jan: It bothers me that new shopping centres are 
still being built. I wonder when this will stop. I don’t 
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méněcennost. Až se to změní, bude to mnohem 
lepší. 

Jan: Vadí mi, že zde pořád vznikají nová nákupní 
centra. Brno má nejvíc univerzit, ale také nejvíc 
obchodních domů. Jsem zvědavý, kdy se to za-
staví. Nechci být pokrytec, protože tam nakupuji 
také, neboť logicky mám čas jen o víkendu, kdy 
je centrum zavřené, ale stačil by mi jeden, nepo-
třebuji jich deset. Poslední dobou vznikají různé 
iniciativy, které se snaží udržet centrum živé a to 
je dobře. Dnešní úroveň Masarykovy, Josefské 
a dalších velkých obchodních ulic je tristní, pře-
važují obchody se zlevněným zbožím, fastfoody 
a směnárny. 

Kde hledáte pro svou práci inspiraci? Máte něja-
ké architektonické vzory?

Jan: Líbí se mi vztah k architektuře ve Španělsku 
a ještě o něco více v Portugalsku, kde působí vyni-
kající architekti – Alvaro Siza, Edouardo Souto de 
Moura nebo z mladší generace Aires Mateus. Tím 
nechci říct, že bychom kopírovali tamní styl, spíše 
obdivuji jejich přístup. Hodně se tam uplatňuje 
regionalismus, architekti vycházejí z lokálních tradic 
a snaží se je moderními prostředky posunovat 
dál. Přitom zachovávají určité hodnoty. Líbí se mi, 
s jakou pečlivostí pracují, jak se na věci dívají v šir-
ších souvislostech. Odlišný přístup je vidět už na 

want to be a hypocrite because I use shopping 
centres outside the city as well since I only have 
time at weekends when the shops in the centre are 
closed, but I think we don’t need so many of them. 
Lately, various initiatives to keep the city centre alive 
have appeared, which is good. The current state 
of Masaryk Street, Josefská Street and other major 
shopping streets in Brno centre is terrible – they 
are dominated by discount stores, fast food restau-
rants, and exchange offices.

Where do you find inspiration for your work? Do 
you have any architectural icons?

Jan: I like the approach to architecture in Spain, 
and even more in Portugal. There are some out-
standing architects – e.g. Alvaro Siza, Edouardo 
Souto de Moura, and Aires Mateus, who represents 
the younger generation. That is not to say that 
I copy their style, but I admire their approach. They 
very much favour the principle of regionalism. Ar-
chitects build upon local traditions and try to move 
them forward by modern means, they maintain 
certain values. I like the care with which they work 
and the way they look at things in a broader con-
text. A different approach is already visible in the 
schools, where students first analyse a larger terri-
tory and at the end of the term they design a detail, 
e.g. roofing for a local marketplace. Generally, I like 
it when the architecture contains a story, an idea 
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školách, kde studenti začínají analýzou obrovského 
území, aby na konci roku navrhli nějaký detail, třeba 
zastřešení městského tržiště. Obecně mám rád, 
když architektura obsahuje nějaký scénář, nějakou 
myšlenku – to pro mě představuje architektura 
Rema Koolhaase. Potom mám rád, když mají stav-
by nějaký detail a duševno, což nacházím například 
v tvorbě japonského architekta Tadao Anda. A po-
slední věc je právě ten kontext, regionalismus a ten 
pro mě zastupují Souto de Moura a Siza.

Oproti běžné české produkci ve vaší architektuře 
hodně vnímám určitou barevnost, možná právě 
ta je odrazem vašich preferencí? 

Jan: Myslím, že je to spíše o tom přístupu. Barev-
nost je naopak v Portugalsku potlačována, tamní 
stavby jsou převážně bílé, protože v kombinaci 
s jejich neuvěřitelně modrým nebem vypadají nejlé-
pe. Kolikrát u nás máme takové nebe? Nesnažíme 
se jednotlivé architektonické výrazy přenášet, 
hledáme nové a inspirujeme se přístupem k jejich 
navrhování.

Jakub: Mně hodně zajímá pocit z prostoru, zajímá 
mě, jak dům voní, jaké má barvy. Líbí se mi, když je 
něco trošku jinak. 

Jan: Ano, prostor je zásadní. Tím, že hodně děláme 
rekonstrukce, u kterých není nutné tak striktně do-

– for me, the architecture of Rem Koolhaas embod-
ies this principle. In my opinion, buildings should 
contain some construction details and spirituality, 
which I find for example in the work of the Japanese 
architect Tadao Ando. And the last thing is the con-
text and regionalism – architects Souto de Moura 
and Siza represent this approach very well.

I find your projects more colourful compared to 
current Czech production. Can you comment 
on it?

Jan: I think it’s more about the approach. In Portu-
gal, for example, the colour scheme is suppressed. 
The predominant colour is white, because white 
buildings contrasting with incredibly blue skies look 
best. But I’m afraid we don’t have such a blue sky 
here very often. I don’t try to “import” individual ar-
chitectural expressions but I look for new ones and 
seek inspiration in new attitudes to designing.

Jakub: I’m very much interested in the overall feel-
ing of a certain space, I concentrate on what the 
house smells like, what colours it contains. I like it 
when some elements are a little different.

Jan: Yes, space is essential. Because we specialize 
in renovations, in which it isn’t so important to strict-
ly follow typological rules, we are forced to think 
about the context and sense of space. I remember 
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držovat typologická pravidla, jsme nuceni přemýšlet 
o souvislostech a pocitech z prostoru. Vybavuji si, 
jak jsem byl jednou na návštěvě u Airese Mateuse 
a hledal jsem toaletu. Našel jsem místnost, která 
měla rozlohu snad 50 m2 a v rohu stál záchod. Proč? 
Nebylo to prvoplánové, byl to koncept. U nás jsme 
omezeni představou sedět v místnosti 90 × 120 cm. 

Jaká je vaše ideální představa o bydlení? Navrhli 
byste si dům sami? 

Jakub: Já jsem vyrůstal v paneláku, což je v ně-
kterých ohledech hodně svazující, ale na druhou 
stranu smysluplné. Nikdy jsem neuvažoval o tom, 
že bych si navrhl dům, spíš bych si chtěl rekonstru-
ovat byt. Chtěl bych mít kvalitní prostory a dobré 
materiály, abych se cítil pohodlně. Netoužím po 
bombastických věcech.

Jan: Já to mám rozdělené do několika etap, aktuál-
ně bych si představoval nějaký loft ve městě, v mís-
tě s krásnými výhledy, na stáří by mi stačila jedno-
duchá betonová krabička někde u lesa, s výhledy 
do polí, malinká stavba, o kterou se člověk nemusí 
moc starat, ale má nějaký vtip a detail. 

my visit to Aires Mateus: I was looking for a toilet 
and I found a room with an area of about 50 m2 with 
a toilet in the corner. Why? It was not superficial, it 
was a concept. Unfortunately we are limited by the 
idea of sitting in a room 90 × 120 cm.

What is your idea of perfect housing? Would you 
like to design houses for yourselves?

James: I grew up in a block of flats, which is in 
some ways very limiting, but on the other hand 
useful. I’ve never thought about designing my own 
house, but I’d love to refurbish my flat. I’d like to 
have a nice space and quality materials to feel com-
fortable. I’ve got no desire to own grandiose things.

Jan: I would divide my housing into several stages: 
nowadays, my dream flat would be a loft in the 
city with beautiful views; in later life I could do with 
a simple concrete box somewhere near a forest, 
with views of the fields – a tiny building that doesn’t 
require much care, but has some wit and detail.

Is there any contract you dream about? 

Jakub: I can get to the beginning now – we 
would still like to build a skyscraper. It’s a big 
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Máte nějakou vysněnou zakázku? 

Jakub: Obloukem se vrátím na začátek – stále platí, 
že bychom chtěli postavit mrakodrap. To je pro 
stavaře velká výzva, protože čím větší a náročnější 
stavba, tím více nás baví. Bavilo by mě pracovat na 
opravdu velké zakázce, vybudovat tým a společně 
se snažit, aby byl výsledek co nejlepší. Mám rád 
pocit dobře vykonané práce a pocit, že jsme klien-
tům udělali dobrou službu.

Jan: Mrakodrap je velice těžké zadání, nemyslím 
si, že bychom ho neuměli navrhnout, spíš je vždy 
velmi obtížné celý projekt i lidi kolem uřídit, aby 
se nevytratila původní myšlenka. Stejně tak by mě 
bavilo navrhnout nějakou stavbu, která se vztahuje 
k duši – kostel, krematorium, kapli, stavbu která 
pracuje s určitou formou spiritualismu. 

Existuje naopak projekt, na kterém byste praco-
vat nechtěli? 

Jakub: Takto jsme nikdy neuvažovali. Pro nás je 
důležitý průběh zakázky, který má podstatný vliv na 
to, jak všechno dopadne. Vyhýbáme se projektům, 
které nejsou úplně košer. 

Jan: To je pravda. Na druhou stranu se vždy sna-
žíme hledat pozitiva, snažíme se našim klientům po-
moct a vnést do jejich života novou kvalitu. Profesi 
architekta vnímáme jako službu lidem, podobně 
jako lékař, terapeut nebo farář. Kolikrát bereme za-
kázky, které nejsou čistě architektonické, ale jedná 
se třeba o stavbu, která se v důsledku legislativních 
změn musí zrevidovat, například se změní pravidla 
pro provozování chráněného bydlení a hrozí ukon-
čení provozu. Naše práce musí mít nějaký smysl. Je 
zajímavé potkávat nové lidi a sledovat jejich osudy. 
V tom je naše profese obohacující. 

Obr. 1, 3a, 3b: Rekonstrukce rodinného domu na 
ulici Lerchově v Brně, dokončeno 2014, foto: Jakub 
Holas

Obr. 2: Malometrážní byt v Brně, dokončeno 2014, 
foto: Jaroslav Mareš / Hivision 

Obr. 4a, 4b: Rekonstrukce rodinného domu v Brně, 
projekt 2014, vizualizace: AEIOU

Obr. 5: Obytný soubor v Ivanovicích, projekt 2015, 
vizualizace: Moare

Obr. 6: Literární lavička na Moravském náměstí 
v Brně, realizace 2015, foto: Richard Wievegh

Obr. 7: Novostavba rodinného domu v Žatčanech, 
projekt 2014, vizualizace: AEIOU

Pict. 1, 3a, 3b: The renovation of a house in Lechova 
Street in Brno, completed in 2014, photo: Jakub 
Holas

Pict. 2: A small flat in Brno, completed in 2014, 
photo: Jaroslav Mareš / Hivision

Pict. 4a, 4b: The renovation of a house in Brno, 
project 2014, visualisation: AEIOU

Pict. 5: A residential complex in Ivanovice, project 
2015, visualisation: Moare

Pict. 6: A literary bench in Moravské Square in Brno, 
implementation 2015, photo: Richard Wievegh

Pict. 7: A new house in Žatčany, project 2014, 
visualisation: AEIOU

challenge for civil engineers, because the bigger 
and more complex the building is, the more we 
like it. I’d love to work on a really big project, to 
set up a team and try to create the best possible 
outcome. I like the feeling of a job well done and 
being aware that we have provided a good service 
to our clients. 

Jan: A skyscraper is a very difficult task. I don’t 
think we are unable to design it, but what I find 
very demanding is to manage the people working 
on a project without losing the original idea. I’d 
like to design a structure that relates to the soul – 
a church, crematorium, or chapel, a construction 
which works with a certain form of spiritualism.

And can you think of a project which you would 
not want to work on?

Jakub: We’ve never thought of this. What matters 
most is the story behind the commission, which 
to a great extent influences its final appearance. 
And we avoid projects which are not transparent 
enough.

Jan: That’s true. And we always try to look for 
positive aspects of our work, we strive to help our 
clients and bring new quality to their lives. We con-
sider the job of an architect as a service to people, 
similar to professions such as a doctor, therapist 
or priest. We sometimes accept commissions that 
are not purely architectural but more technical, 
e.g. when it’s necessary to refurbish a building as 
a result of legislative changes - for example, when 
the rules for the operation of sheltered housing are 
changed. Our work must be meaningful. It’s in-
teresting to meet new people and follow their life 
stories. It’s a rewarding aspect of our profession.
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Za top zážitky na jižní Moravu
top Destinations in south Moravia
Díky TOP výletním cílům na jižní Moravě poznáte to 
nejlepší, co tento slunný region nabízí. 31 Top výlet-
ních cílů na jižní Moravě, to je 31 pestrobarevných 
zážitků pro vás. Navštivte hrady a zámky opředené 
legendami, pro zvídavé jsou otevřeny dveře muzeí 
a galerií, nechejte se okouzlit krásami přírody, 
poznejte naše památníky a kláštery. Užijte si zábavu 
a zážitky na každém kroku. Za dalšími Top výletními 
cíli se vydejte do Dolního Rakouska. Top výletní cíle 
na jižní Moravě jsou tím pravým místem pro den plný 
zážitků pro celou rodinu.

Thanks to TOP trip destinations in South Moravia you 
will get to know the best of this sunny region. 31 Top 
trip destinations in South Moravia mean 31 colourful 
experiences for you. You can visit castles and cha-
teaux with their fabulous stories; curious tourists will 
appreciate visits to museums, galleries, monuments 
and monasteries; nature lovers will be enchanted by 
the local landscape. Enjoy fun and adventure whe-
rever you go. You will find more Top trip destinations 
in the Lower Austria region. Top trip destinations in 
South Moravia are the right choice for a day full of 
experiences for the whole family.

Hrady a zámky/
Castles and Chateaux

1  Hrad Špilberk/
Špilberk Castle
www.spilberk.cz
2  Zámek Lednice/
Lednice Chateau
www.zamek-lednice.com
3  Zámek Lysice/
Lysice Chateau
www.zameklysice.cz
4  Zámek Milotice/
Milotice Chateau
www.zamekmilotice.cz
5  Zámek Slavkov/
Slavkov Chateau
www.zamek-slavkov.cz
6  Zámek Valtice/
Valtice Chateau 
www.zamek-valtice.cz

6  Salon vín  
České republiky/
Wine Salon of the 
Czech Republic
www.salonvin.cz
7  Zámek  
Vranov nad Dyjí/  
Vranov nad Dyjí  
Chateau
www.zamek-vranov.cz 
www.novyhradek.net
8  Hrad Bítov/ 
Bítov Castle
www.hradbitov.cz

Muzea a výstavy/  
Museums and Exhibitions

9  Mendelovo muzeum/
The Mendel Museum of Genetics
www.mendelmuseum.muni.cz
10 Moravské zemské muzeum/
The Moravian Museum
www.mzm.cz
11 MZM Pavilon Anthropos/
MZM – The Anthropos Pavilion
www.mzm.cz 
www.anthropos.cz
12 Regionální muzeum 
v Mikulově/Mikulov Regional 
Museum
www.rmm.cz
13 Slovanské hradiště  
v Mikulčicích/Slavic Fortified 
Settlement in Mikulčice
www.mikulcice-valy.info 
www.masaryk.info
14 Uměleckoprůmyslové 
muzeum/The Museum  
of Applied Arts 
www.moravska-galerie.cz
15 Technické muzeum v Brně/
The Technical Museum in Brno 
www.technicalmuseum.cz
16 Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy/ 
Open-Air Museum  
in Strážnice 
www.nulk.cz
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Znojmo
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Kláštery a památníky/
Monasteries and Monuments

17 Mohyla míru/The Cairn  
of Peace Memorial 
www.muzeumbrnenska.cz
18 Památník písemnictví  
na Moravě/The Moravian 
Museum of Literature 
www.muzeumbrnenska.cz

Krásy přírody/ 
Natural Beauty

19 Moravský kras/ 
The Moravian Karst 
www.cavemk.cz
20 Baťův kanál/ 
The Baťa Canal 
www.batacanal.cz

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava
The Tourist Information Centre of South Moravia 
Radnická 2, 602 00 Brno, telefon: +420 542 210 088 
e-mail: info@ccrjm.cz, www.ccrjm.cz, www.jizni-morava.cz

25 Hvězdárna a planetárium
Brno/Brno Observatory  
and Planetarium 
www.hvezdarna.cz
26 Wellness Kuřim
www.wellnesskurim.cz
27 Lodní doprava  
na Brněnské přehradě/ 
Boat trips on the Brno 
Reservoir
www.dpmb.cz
28 ZOO Brno
www.zoobrno.cz
29 Brněnské podzemí/ 
Brno Underground Labyrinth
www.ticbrno.cz
30 Aquland Moravia 
www.aqualand-moravia.cz
31 Western park Boskovice 
www.westernove-mestecko.cz

www.vyletnicile.cz
www.topdestinations.cz

Zábava a zážitky/ 
Entertainment and Experiences

21 ZOO Hodonín
www.zoo-hodonin.cz
22 Znojemské podzemí/ 
Znojmo Underground
Tel.: +420 515 221 342
www.znojmocity.cz/podzemi
23 Automotodrom Brno/Brno Circuit
www.brno-circuit.com
24 ZOO PARK a DinoPark
ve Vyškově/Vyškov ZOO  
and DinoPark 
www.zoo-vyskov.cz, www.dinopark.cz
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TaJnÝ TIP Pro roManTICKÉ PŘÍLeŽIToSTI: 
naše gurmetská restaurace „philipp“. Jako kreativní a plná vůní se ukazuje Philippova kuchyně, 
ve které zručně a rafi novaně kombinuje ty nejlepší alpské produkty. Po/út zavírací den.

Turracher Höhe, tříjezerní náhorní plošina

Dovolená plná zážitků
pro celou rodinu

CeSTa neJen Za KrÁSaMI 
PŘÍroDY, aLe TaKÉ Do 
SVĚTa PoŽITKŮ! 

 Harmonická dovolená plná zážitků
  4* komfort v prostředí pečlivě 
a kvalitně zařízeného hotelu
 Útulné a pohodlné pokoje
 Příjemná rodinná atmosféra
  Rozšířená odpočinková zóna 
s rekonstruovaným bazénem 
a pěti různými saunami
  Masáže, speciální energetická kúra 
pro pohybový aparát
 Výrazné slevy pro děti na pokoji rodičů

ZIMnÍ naBÍDKa:
  Jistota sněhu od začátku prosince 
do konce dubna
  Nejlepší poloha v celém lyžařském středisku, 
přímo u lanovek a běžeckých tras
  Lehátka zdarma na nejhezčích místech střediska, 
Pistenbutler servis – Váš osobní sluha
  Bobová dráha Nocky Flitzer, snow a funpark, 
freestylový ráj
  Sjezdové a běžecké lyžování, bruslení, 
zimní procházky, túry na sněžnicích atd.
  Kuchyně oceněná u Gault Millau, A la carte 
a Falstaff
 Gurmetská polopenze včetně 5chodového 

večerního menu, denně kulinářská překvapení



Vánoční sen pro požitkáře
20. 12. – 25. 12. 2015

  5 nocí s gurmetskou polopenzí
  4denní skipas
  od 720 eur 

Týdny sněhových krystalů 
9. 1. – 30. 1. 2016

  7 nocí s gurmetskou polopenzí
  bez skipasu
  od 735 eur
  příplatek za 6denní skipas  
od 195 eur

KonTaKT:
A-8864 Turracher Höhe 33 | Tel.: +43 4275 8234 | Fax: +43 4275 8234 215
info@schlosshotel-seewirt.com | www.schlosshotel-seewirt.com

Sportovní týdny
5. 3. – 12. 3. 2016

  7 nocí s gurmetskou polopenzí
  bez skipasu
  od 784 eur
  příplatek za 6denní skipas od 207 EUR

Schlosshotel na zkoušku:  
Kulinářský zážitek
13. 3. – 17. 3. 2016

  4 noci s gurmetskou polopenzí (neděle až čtvrtek) 
  3denní skipas
  od 546 eur

Vybírejte z naší ToP nabídky:



MÓDNÍ StuDio / FaSHioN StuDio

Jk styl 
kateřina JaRá
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MóDNí NáVRHáŘKA KATEŘINA JARá JE MAJITELKOU BRNěNSKéHO ODěVNíHO 
STUDIA JK STYL. V ROCE 2015 SLAVí JEJí TVORBA V BRNě JIŽ 20LETé VýROČí 
A S NíM SE PODAŘILO I úSPěŠNě ROZŠíŘIT TVORBU O PáNSKé MODELY. MóDNí 
SALON OBLéKá CELOU ŘADU úSPěŠNýCH PODNIKATELEK, PRáVNIČEK, POLITI-
ČEK, UMěLKYň A DALŠíCH ZNáMýCH OSOBNOSTí Z ČESKé REPUBLIKY, ALE I ZE 
SLOVENSKA. 

FASHION DESIGNER KATEŘINA JARá IS THE OWNER OF JK STYL FASHION STU-
DIO IN BRNO. SHE HAS BEEN IN THE BRNO FASHION BUSINESS FOR TWENTY 
YEARS. IN 2014, THE STUDIO SUCCESSFULLY ExPANDED ITS PRODUCTION WITH 
MEN’S MODELS AS WELL. IT CLOTHES MANY SUCCESSFUL ENTREPRENEURS, 
LAWYERS, POLITICIANS, ARTISTS AND OTHER SIGNIFICANT PEOPLE FROM THE 
CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA.

Kateřina Jará vystudovala Střední průmyslovou 
školu textilní, obor textilní návrhářství. Hned po 
revoluci se začala věnovat oděvní tvorbě, ve které 
našla svoji profesní seberealizaci. V roce 1990 
založila značku Kateřina Jará JK Styl a pod touto 
značkou otevřela v Brně i oděvní studio. V tomto 
studiu jsou na prodej jedinečné modely, ale také 
malosériové sezónní kolekce. Kateřině je nejbližší 
osobní přístup ke klientkám a klientům, se kterými 
vytváří představu o budoucím modelu, realizova-
ném posléze týmem zkušených krejčových. Většina 
klientely je stálá a důvěřuje své návrhářce natolik, 
že na ní nechává celou realizaci modelů. 

Kateřina dbá vždy na to, aby realizovaný model 
podtrhoval osobnost každého člověka, kterého 
obléká. Její modely nejsou extravagantní. Jsou na-
opak velmi elegantní a nositelné jak v rámci všed-
ních, tak i při výjimečných příležitostech. Všechny 
modely jsou realizované z kvalitních materiálů se 
zajímavými potisky a strukturami. Na některé mode-
ly maluje Kateřina vzory dokonce sama ručně, díky 
čemuž vznikají jedinečné originály. 

Prestižní prací Kateřiny Jaré je například tvorba 
pro přední českou sopranistku Markétu Mátlovou, 
pro kterou vytvořila kromě jiného rovněž kolekci 
šatů pro slavnostní otevření Českého olympijského 
domu při příležitosti zahájení letních olympijských 
her v Londýně v roce 2012. Právě šaty na slavnostní 
zahájení jsou celé ručně malované. Pro Markétu 
Mátlovou vytvořila i společenské šaty, které si oblékla 
při prosincovém slavnostním otevření nového AUTO 
CARDION VOLVO v Brně (viz fotografie, jejímž 
autorem je fotograf Daniel Martínek). Několik jejích 
modelů nafotil i náš přední fotograf Jadran Šetlík.

Kateřina Jará studied at the Secondary School of 
Textile Engineering in Brno, specializing in textile 
design. Right after the Velvet Revolution, she 
started designing and making clothes, in which 
she found her professional fulfillment. In 1990, 
she founded the brand Kateřina Jará JK Styl and 
opened a fashion studio in Brno that offers unique 
models, but also small-scale seasonal collections. 
Kateřina’s work is based on a personal approach to 
her clients with whom she creates an idea of future 
designs, which are then implemented by a team of 
experienced dressmakers. Most of her clients are 
regular customers and they trust her completely.

Kateřina always makes sure that an item of clothing 
she creates reflects and emphasises its own-
er’s personality. Her designs are not extravagant. 
Instead, they are very elegant and wearable both 
in everyday life as well as on special occasions. 
All garments are made from quality materials with 
interesting prints and textures. In some designs, 
Kateřina paints her own patterns, creating unique 
and original pieces.

One of her clients, for example, is the leading 
Czech soprano Markéta Mátlová, for whom she 
designed a collection of dresses for the launch of 
the Czech National House at the London Olympic 
Games in 2012. The dresses made for this occasion 
were all hand-painted. Kateřina also designed the 
dress that Markéta Mátlová wore at the inauguration 
of AUTO CARDIAN VOLVO in Brno in December 
2015 (see photos by Daniel Martínek). Pictures of 
her models have also been taken by Jadran Šetlík, 
an acclaimed Czech photographer.
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Co považujete za základ úspěchu Vašich mode-
lů?

Především nositelnost modelů. Pracuji se zajímavými 
materiály, ale s jednoduchými styly. Chci, aby mé 
modely podtrhly osobnost ženy, která model nosí.

Jak pracujete se zákaznicí či zákazníkem?

Vždy kladu důraz na dostatek času, který věnujeme 
konzultaci při první schůzce ohledně daného 
modelu, v rámci které si povíme vzájemně o svých 
představách. Moje modely přichází na svět dvěma 
způsoby. Buď mě nejprve osloví svou kvalitou 
a barevností materiál, který následně na konkrétní 
klientce upravuji, až z něj vytvořím model, který k ní 
sedí. Anebo udělám nejprve skicu modelu a k ní 
vybírám vhodný materiál.

Pro koho módu tvoříte a na koho se zaměřujete?

Mám ráda energii úspěšných lidí, pro které je radost 
modely tvořit. Odměnou je mi spokojenost klientek 
či klientů, kteří se vracejí zpět ke mně do studia 
a spolupráce s nimi pokračuje. S mnoha klientkami 
vznikl po několika letech spolupráce i přátelský 
vztah, kterého si vždy velmi vážím.

Je nutné na českém trhu bojovat s konkurencí, 
která má třeba tendence kopírovat?

Nemyslím si. Každý návrhář má svůj specific-
ký styl, kvůli kterému se za ním klientela vrací. 
Konkurence je zdravá a tedy v pořádku. Jsou 
zákaznice, které si modely nechávají šít jak u mě, 
tak i u jiných známých českých návrhářek. A to je 
přece v pořádku.

Why do you think your designs are so successful?

Above all, because they are wearable. I work with 
interesting materials but with simple styles. I want 
my designs to reflect the personalities of the women 
who wear them. 

How do you go about working with your clients?

I always make sure we have plenty of time to discuss 
the design when we meet for the first time and we 
talk about our ideas. My models come into being in 
two ways: I either choose a material that impresses 
me by its quality and colour, and I adapt it to the 
particular client and design a piece that suits her; or 
I first draw a sketch of a model and then I choose 
a suitable material.

What sort of clients do you focus on?

I like the energy of successful people – it’s a pleas-
ure to design clothes for them. I’m rewarded by my 
customers’ satisfaction and by the fact that they 
come back to my studio. I’ve developed personal 
relationships with many of my clients, which I very 
much appreciate. 

Is it necessary to fight against competitors who 
try to copy your designs?

I don’t think so. Every designer has their own spe-
cific style because of which their clients come back. 
I have nothing against competition – it’s healthy. 
There are customers who have clothes made both in 
my studio and by other well-known Czech designers. 
And that’s OK.

What do you think about the Czech fashion scene?
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Jak nahlížíte na českou módní scénu?

Rok od roku je tvorba na naší módní scéně zajíma-
vější, kreativnější a pestřejší. Je spousta nových 
možností, s čím se dá pracovat.

Váš názor na světovou módu.

Světová móda pro mě vždy byla a je obrovskou 
inspirací. Uvolněnost, rozmanitost, ale zároveň i styl 
každé značky mě nepřestává fascinovat.

Jste brněnská rodačka? 

Nejsem. Pocházím z krásného malého malebného 
města ve Východních Čechách, ze Dvora Králové 
nad Labem. V Brně jsem studovala, poté jsem se 
vrátila zpět do rodného města, ale soukromý život 
a moje tvorba mě opět vrátily zpět do Brna.

Jaký máte k Brnu vztah? 

Brno je pro mě domovem. Mám tu rodinu, dva úžas-
né syny Ondřeje a Petra, skvělé přátele a svoji práci, 
kterou ke svému životu potřebuji a která mě napl-
ňuje. Brno je krásné město jak z historického, tak 
i současného života. Každý si zde najde své vyžití.

Připouštím, že jsem kdysi pomýšlela na přestěhování 
do Prahy, ale rozhodla jsem se zůstat a v žádném 
případě svého rozhodnutí nelituji. Naopak, jsem 
v Brně šťastná. 

módní studio /  
fashion studio 
Jk styl kateřina JaRá

Lidická 8, 602 00 Brno
tel.: +420 545 211 353, mobil: +420 602 851 205
E-mail: jkstyl@seznam.cz, www.katerinajara.cz  

Every year it’s getting more interesting, more 
creative and more varied. There are plenty of new 
possibilities to work with. 

And what’s your opinion on the fashion of the 
world?

The fashion abroad has always been a huge inspi-
ration for me. Freedom, diversity and the individual 
style of each brand continue to fascinate me. 

Do you come from Brno? 

No, I don’t. I come from Dvůr Králové nad Labem, 
a lovely and picturesque small town in East 
Bohemia. I studied in Brno, then I went back to my 
hometown, but my personal and professional life 
brought me back to Brno.

What’s your relationship to Brno? 

Brno is my home. My family lives here, including my 
two wonderful sons Ondřej and Petr. I’ve got great 
friends here and my job, which is very important 
and fulfilling for me. Brno is a beautiful city, both in 
its historic and present forms. Everyone can find 
something they like here.

I admit that I was once thinking of moving to 
Prague, but I decided to stay and I don’t regret that 
decision at all. On the contrary, I’m happy in Brno.
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Módní návrhářka Kateřina Jará s naší přední sopranistkou Markétou Mátlovou. / Fashioon designer Kateřina Jará with the leading Czech 
soprano Markéta Mátlová.
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V MINULéM ČíSLE JSME SPOLEČNě SLEDOVALI KROKY BRNěNSKýCH 
OSOBNOSTí. POJĎME SE DNES VYDAT NA VýPRAVU PO CELé MORAVě, KDE 
MůŽEME NAJíT RODIŠTě MNOHA VýZNAMNýCH MYSLITELů, UMěLCů NEBO 
CESTOVATELů. ZAVZPOMíNEJME NA OSOBY Z NAŠICH DěJIN, KTERé PO SOBě 
ZANECHALY PůSOBIVý ODKAZ.

Na vÝPravĚ

iN tHe FootStePS 

po stopách JihomoRavských 
osobností

of south moRavia famous peRsonalities

THE LAST ISSUE OF FLYING MAG INTRODUCED A FEW FAMOUS PEOPLE WHOSE 
LIVES WERE CONNECTED WITH THE CITY OF BRNO. LET US NOW GET YOU ON 
THE TRACKS OF SEVERAL WELL-KNOWN PERSONALITIES WHO WERE BORN IN 
VARIOUS PLACES IN MORAVIA AND LEFT BEHIND AN IMPRESSIVE LEGACY.
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JAN ÁMOS KOMENSKÝ (1592 – 1670) / 
JOHN AMOS COMENIUS
Učitel národů, který je považován za zakladatele pedagogiky, 
jehož spisy byly vydávány daleko za hranicemi naší země. Je ne-
jen moravský rodák, ale vytvořil i známou mapu Moravy, na které 
pracoval několik let. Bártkův mlýn v Nivnici je považován za místo, 
kde poprvé ámos spatřil svět. 

Comenius is considered the father of modern education and the 
founder of pedagogy; his works were published far beyond the 
borders of the Czech lands. Among other things, this famous 
Moravian native created a famous map of Moravia. His exact birth 
place is not known - there are three possible locations: Nivnice, 
Komňa or Uherský Brod, all found in south-east Moravia.

SIGMUND FREUD (1856 – 1939)
Freudova psychoanalýza je dodnes nejslavnější teorií 
o lidské psychice. Čekali byste, že je Freud moravským 
rodákem? Asi ne, ale je tomu tak! Jeho rodný dům, který 
si tři roky pronajímali jeho rodiče, stojí v Příboře. Se slu-
chátky na uších si můžete projít všechny místnosti domu 
a pochopit čím Freuda jeho rodná ves okouzlovala. 

Not many people know that Freud, the founder of psy-
choanalysis, came from Moravia. The house where he 
was born and that his parents rented for three years in 
the small town of Příbor in Northern Moravia is now the 
Sigmund Freud Museum. It is open all year round and the 
audio guide presents the most important moments of his 
life and career.

ALFONS MUCHA (1860 – 1939)
Malíř, který se stal přes noc slavným díky plakátu, který nama-
loval pro pařížské Divadlo Renesance se narodil v Ivančicích 
u Brna. Jeho slavná Slovanská epopej je sice pravděpodobně 
nadobro přestěhována do Prahy, nicméně expozici jeho tvor-
by a drobných osobních předmětů najdete i v jeho rodném 
městě.

This well-known Czech painter became famous overnight 
thanks to a poster which he made for the Renaissance Thea-
tre in Paris. He was born in Ivančice, a small town near Brno. 
His most famous work is Slovanská epopej (the Slav Epic) 
which is now on display in Prague. You can visit an exhibition 
of his work and small personal items in his home town.
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TOMÁŠ BAŤA (1876 – 1932)
Asi nejznámější zlínský rodák, který založil celosvětově úspěšnou 
obuvnickou fi rmu, se nejen postaral o vybudování rozsáhlého 
impéria, ale také přebudoval Zlín na zahradní město s funkcionalis-
tickou architekturou, kterou můžete obdivovat dodnes. Baťa zemřel 
v roce 1932 při letecké nehodě, fi rma ale působí i dnes v 68 zemích 
světa. 

The most famous native of Zlín was Tomáš Baťa, a famous 
entrepreneur who founded a very successful shoe company, still 
operating worldwide today. Not only did he establish a globally 
successful business but also changed the face of Zlín. It became 
a “garden city” built in the style of functionalist architecture, which 
continues to be admired by visitors. Baťa died in 1932 in a plane 
crash but the company still operates in 68 countries.

NATAŠA GOLLOVÁ (1912 – 1988)
Pro mnohé jedna z nejzářivějších hereček československého 
předválečného fi lmu, vlastním jménem Nataša Hodáčová, se 
narodila v brněnské údolní ulici. Její slavnější příjmení nebylo 
vymyšlené, ale přejala ho od svého dědečka, historika Jaro-
slava Golla. Rodný dům najdete i dnes, ale na Natašu se tu 
bohužel nevzpomíná ani pamětní deskou. 

One of the most well-known pre-war Czechoslovak fi lm 
actresses was born in údolní Street in Brno. Her real name 
was Nataša Hodáčová; later she adopted the surname of her 
grandfather Jaroslav Goll, who was a historian. You can still 
fi nd the house where she was born but unfortunately there is 
no plaque.

JIŘÍ HANZELKA (1920 – 2003)
Cestovatel, který společně se svým kolegou Miroslavem Zikmun-
dem jako první na světě projel napříč Afrikou v Tatře T 87, vynesl 
na Kilimandžáro československou vlajku a natočil výbuch sopky 
Vovokvabiti, se narodil v moravském Štramberku. Jeho rodný 
dům už tady nenajdete, ale legendární Tatru můžete dodnes 
obdivovat v Národním technickém muzeu. 

A legendary traveller, who – together with his companion 
Miroslav Zikmund – travelled through Africa, Latin America, 
Asia and Oceania in a Tatra 87 car. They wrote several books 
and shot a number of fi lms about their journeys. Hanzelka was 
born in the small Moravian town of Štramberk. You can see the 
legendary Tatra 87 on display at the National Technical Museum 
in Prague.
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K ZáKLADNíM HODNOTáM, KTE-
RýCH SI LIDé NEJVíCE CENí, SE ŘADí 
BEZPOCHYBY SVOBODA POHYBU, 
MOŽNOST DORAZIT NA VYHLéDNUTé 
MíSTO V DOBě, KTERá TOLIK ZáVISí 
NA OSOBNíM ROZHODNUTí. 

FREEDOM OF MOVEMENT AND THE 
POSSIBILITY TO ARRIVE AT THE 
DESIRED DESTINATION ON TIME ARE 
THE THINGS THAT MOST PEOPLE FIND 
VERY IMPORTANT WHILE TRAVELLING.

nyní s canocaRem 

Okolnosti však nebývají vždy nakloněny tomuto 
záměru. O to více pak každý ocení, může-li v cestě 
pokračovat, zatímco ostatní již zastavují. Vozy Suzuki 
bezpochyby poskytují záruku, že jejich osádka s jisto-
tou a včas spatří cíl, byť by ležel i mimo běžné cesty. 

V Brně tato odolná a spolehlivá auta prodává 
už od roku 1994 společnost CanoCar. Její salon 

However, circumstances are not always favourable. 
If you can continue on your journey when others 
have to stop, you will very much appreciate it. Su-
zuki cars, without any doubt, provide a guarantee 
that you will manage to get to the desired destina-
tions even though they are off the main roads. 

These heavy-duty and reliable cars have been sold 
in Brno by CanoCar since 1994. The showroom is 
located on Kamenice Street in Bohunice. The staff 
will help you choose the car, get it ready for you and 
advise you on obtaining a loan, if necessary. They can 
also arrange car insurance or registration for you. 

Our long-term experience is also refl ected in the 
car maintenance services that we provide to our 
customers. The cars we look after remain in good 
condition and are reliable for a long time.

Maintaining our customers’ cars with great care and 
a friendly and professional attitude goes without 

nyní s canocaRem 
ceStou NeceStou
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ceStou NeceStou
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naleznete v ulici Kamenice 1a. Zdejší zaměstnanci 
vám připraví nový vůz, pomohou se získáním úvě-
ru, bude-li k nákupu třeba, zprostředkují pojištění 
automobilu či jeho přihlášení, aby mohl vyrazit na 
silnice.

Dlouholeté zkušenosti tohoto autorizovaného pro-
dejce se odrážejí i v servisní péči o svěřené vozy. 
I proto automobily zákazníků CanoCaru dlouho 
a spolehlivě slouží.

Avšak nejen ona zmíněná pečlivost a péče 
o zákazníky činí společnost CanoCar sympatickou 
a hodnou pozornosti. Zastání zde totiž už tradičně 
naleznou i ti, jimž tělesné postižení znesnadňuje 
leccos z toho, co zdravým lidem připadá lehké 
a přirozené. Hledáte-li fi rmu, která náležitě upraví 
ovládání automobilu, aby dobrodiní onoho vyná-
lezu mohli využívat i lidé znevýhodnění, objevíte 
v CanoCaru vskutku nejlepšího pomocníka.

Přijďte na návštěvu do prodejny CanoCaru, kde 
naleznete vozidla vskutku rozmanitých charakterů 
i zdatný personál. Zváni jste všichni, kteří se ne-
chcete vzdát svobodného pohybu a cestování.

Kontakt/Contact:
CanoCar, s.r.o, Autorizovaný prodejce a servis Suzuki, Kamenice 1A, 625 00 Brno-Bohunice
E-mail: info@canocar.cz, www.canocar.cz, www.facebook.com/mojesuzuki

Hit tHe roaD 
With canocaR

saying at CanoCar. Moreover, we are also able 
to adapt cars for people with physical disabilities 
according to their individual needs, and provide 
them with the opportunity to use the cutting-edge 
technologies of Suzuki cars.

Visit our showroom and you will fi nd a wide range 
of varied vehicles and helpful and competent staff. 
Anyone who loves travelling and freedom of move-
ment is welcome at CanoCar!
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„PŘED VILOU TUGENDHAT JSEM STANUL V úŽASU. KVůLI TOMUTO UMěLECKéMU DíLU, 
KTERé PRO MANŽELE TUGENDHATOVY POSTAVIL ARCHITEKT LUDWIG MIES VAN DER 
ROHE, STOJí ZA TO DO BRNA PŘIJET. JE TO JEDINEČNá UKáZKA FUNKCIONALISTICKé 
ARCHITEKTURY, KTEROU CORBUSIERůV A GROPIůV ŽáK KONCIPOVAL OD ZAČáTKU JAKO 
UMěLECKý KLENOT.“ TAK CHARAKTERIZOVAL BRNěNSKOU PAMáTKU UNESCO BRITSKý 
SPISOVATEL SIMON MAWER, AUTOR ROMáNU SKLENěNý POKOJ, JEHOŽ DěJ SE ODE-
HRáVá PRáVě V MORAVSKé METROPOLI.

s bRnem upRostřed

oSobitÁ PŘitaŽlivoSt 
JiŽNÍ MoravY

tHe DiStiNctive cHarM 
oF SoutH Moravia 

With bRno at its centRe 

Přijet do Brna, to skutečně stojí za to. Nejen kvůli 
srovnávání někdejšího „Moravského Manchesteru“ 
s moderním „Moravským Silicon Valley.“ Brno dnes 
zažívá rozmach podnikání v informačních techno-
logiích, biotechnologiích, vývoji softwaru a směřuje 
mezi nejinovativnější regiony Evropy. Působí zde 

Brno is really worth visiting, and not only to compare 
the former “Moravian Manchester” with the modern 
“Moravian Silicon Valley”. The city is now experienc-
ing a boom of information technology, biotechnology 
and software development businesses and is making 
a name for itself amongst the most innovative regions 
in Europe. There are six public universities and sev-
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BRITISH WRITER SIMON MAWER, AUTHOR OF THE ACCLAIMED NOVEL THE GLASS ROOM 
WHICH IS SET IN BRNO, THE CAPITAL OF MORAVIA, SAID: „I WAS AMAZED WHEN I WAS 
STANDING IN FRONT OF VILLA TUGENDHAT. THIS WORK OF ART, CREATED FOR THE TU-
GENDHAT FAMILY BY ARCHITECT LUDWIG MIES VAN DER ROHE, IS THE PLACE WHICH DEFI-
NITELY MAKES BRNO WORTH A VISIT.” VILLA TUGENDHAT, RECORDED ON THE UNESCO 
LIST OF WORLD CULTURAL HERITAGE, IS A UNIQUE ExAMPLE OF FUNCTIONALIST ARCHI-
TECTURE AND A REAL ARTISTIC JEWEL BY THE PUPIL OF LE CORBUSIER AND GROPIUS.

šest veřejných univerzit a další soukromé vysoké 
školy. Akademický výzkum prezentuje několik 
ústavů Akademie věd ČR, spojení vědy a výrobní 
praxe pak podnikatelské inkubátory a moderní 
centra excelence, mezi něž patří Středoevropský 
technologický institut CEITEC nebo Mezinárodní 
institut klinického výzkumu ICRC. 

Hned „za humny“ moravské metropole najdete pes-
trou kytici nápadů na cesty za poznáním, ale i za 
lidovou kulturou a relaxací při dobrém moravském 
víně. Vyberme alespoň Lednicko-valtický areál – 
další jihomoravský skvost pod ochranou UNESCO. 
Dílo přírodní architektury s řadou romantických 
staveb, letohrádků a zřícenin, vytvořených jen tak, 
z rozmaru rodu Liechtensteinů jako určitý druh 
extravagantní dekorace. 

Vydejte se do míst, která svět uznal za hodná 
zápisu na Seznam světového kulturního dědic-
tví. Nechte se okouzlit půvabem nymf a bohyní, 
zdobících architektonické klenoty kolem Lednice. 
Poseďte při sklence vína a usínejte s očima 
upřenýma na hvězdné nebe. Určitě se budete chtít 
vrátit.

eral private colleges. Several institutes of the Czech 
Academy of Sciences are located in Brno, and the 
collaboration of scientifi c research and manufactur-
ing takes place in business incubators and modern 
centres of excellence, e.g. the Central European 
Institute of Technology CEITEC and the International 
Clinical Research Centre ICRC.

Just outside the Moravian capital, you will fi nd 
a wide range of opportunities for sightseeing, get 
to know local folk culture and relax with a glass of 
good Moravian wine. We defi nitely recommend vis-
iting the Lednice-Valtice Complex, another South-
Moravian UNESCO World Heritage site. This unique 
work of landscape architecture with a number of 
romantic buildings, pavilions and ruins, was cre-
ated as an extravagant private park for the pleasure 
of the Dukes of Liechtenstein. 

Explore the places that were listed among the UNE-
SCO World Heritage sites. Let yourself be enchanted 
by nymphs and goddesses adorning the architectural 
gems in and around Lednice. Sit with a glass of wine 
and set your eyes on a sky full of stars before you fall 
asleep. You will defi nitely want to come back.







TULIPáNY, SýR A VěTRNé MLýNY… TO SE 
ASI VYBAVí NáM VŠEM, KDYŽ SE ŘEKNE 
NIZOZEMí. AŽ SE BUDETE V HAAGU PROCHáZET 
OKOLO MODERNíCH BUDOV, KTERé STŘíDAJí  
STŘEDOVěKé STAVBY, NEBO SLEDOVAT OBROVSKé 
DOPRAVNí LODě ELEGANTNě PROPLOUVAJíCí 
PŘíSTAVEM, OCHUTNáVKA SýRů BUDE I ZDE 
PERFEKTNíM ZAKONČENíM DNE.

sÍDLO KrÁLŮ i MĚsTO 
MrAKODrAPŮ

THe seAT OF Kings 
AnD THe CiTY 
OF sKYsCrAPers

TULIPS, CHEESE AND WINDMILLS… THESE ARE 
THE THINGS THAT MOST OF US ASSOCIATE WITH 
THE NETHERLANDS. BUT IN THE HAGUE, YOU WILL 
FIND MUCH MORE: YOU CAN STROLL AROUND THE 
CITY FULL OF MODERN BUILDINGS INTERSPERSED 
WITH MEDIEVAL HOUSES, OR WATCH HUGE SHIPS 
NAVIGATING INTO AND OUT OF THE PORT. AND 
CHEESE TASTING COULD BE A PERFECT END TO 
THE DAY.

HaaG

HaGueTH
E
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Tváří v tvář králi

Haag je královským městem, pro-
to není výjimkou, že jeho návštěv-
níci často spontánně potkávají 
členy královské rodiny. Ačkoliv ro-
dina sídlí za městem, samotný král 
Vilém Alexandr s chotí Maximou 
jsou milovníky restaurací v centru. 
A pokud budete mít opravdu štěstí 
a zavítáte do města v den zahájení 
zasedání parlamentu, uvidíte krá-
le, jak odjíždí ze svého pracoviště 
Noordeinde ve zlatém kočáře do 
sídla vlády Binnenhof. 

Hřejivá spravedlnost 

Nebyla by to opravdová návštěva 
Haagu, pokud byste si nevychut-
nali pohled na nejfotografovanější 
budovu ve městě. Mírový palác je 
sídlem Mezinárodního soudního 

Face to Face with the King

The Hague is a royal city, so its 
visitors can often see members of 
the royal family. Although the fam-
ily resides outside the city, King 
William Alexander and his wife 
Maxima love the restaurants in the 
city centre. And if you are lucky 
enough to come to The Hague 
on the opening of parliament (the 
third Tuesday of September), you 
may see the King travelling in 
a golden carriage from his offi ce 
in Noordeinde Palace to Binnen-
hof, the seat of government.

A Flame of Justice

Your visit to The Hague would not 
be complete without enjoying the 
view of the most photographed 
building in the city – the Peace 

Tip! 
Obrazárna Mauritshuis /  
Mauritshuis Art Gallery

www.mauritshuis.nl

Adresa / Address: 
Plein 29, 2511 CS Den 
Haag
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dvora a na vlastní kůži si zde 
můžete zkusit, jak hřeje Plamen 
světového míru. Památník je ob-
klopen 196 kameny, a to například 
těmi z Berlínské zdi nebo z ostro-
va Robben Island, kde byl vězněn 
Nelson Mandela. 

Pohled do očí místní Mony 
Lisy

Tak jako v Louvru na návštěvníky 
shlíží slavná dáma Mona Lisa 
s pronikavým pohledem, tak 
i v obrazárně Mauritshuis se stojí 
fronty na portrét Het Meisje met 
de Parel, nám známý jako Dívka 
s perlou.  Až i vás zasáhne intimita 
jejích očí, tak možná také zatou-
žíte zjistit, koho vlastně barokní 
umělec Jan Vermeer maloval. 
Obraz, kde silueta mladé ženy 
s perlovou náušnicí vystupuje 
z černého pozadí, inspiroval už 
řadu románů i filmů. 

Připravte si peněženky!
Přijeli jste do Haagu za nákupy?  
Stylové obchody i butiky jsou 
hlavně v srdci města v nákupním 
centru Passage, které je zastřeše-
no podobně jako to slavnější mi-
lánské. Při přestavbě přístavního 
Boulevardu tu vznikla i zastřešená 
třída Palace Promenade Sche-
veningen, která je plná různých 
butiků. Jistotu, že budou všechny 
otevřené, máte jen v neděli.

Relax jako Van Gogh
Že je nejlepší odpočinek na pláži 
Scheveningen, věděl už Vincent  
Van Gogh, který ji svými obrazy 
proslavil. Ať už se rozhodnete 
rozložit deku nebo třeba navštívit 
restauraci na 400 metrů dlouhém 
molu De Pier, věnujte chvilku 
kochání se panoramatem, střída-
jícím staré elegantní cihlové domy 
a moderní vysoké domy, a zapa-
matujte si tak navždy kontrastní 
Haag. 

Palace, which is the headquar-
ters of the International Court of 
Justice. You can experience the 
warmth of the World Peace Flame, 
a memorial surrounded by 196 
stones taken from places such 
as the Berlin Wall and Robben 
Island where Nelson Mandela was 
imprisoned.

Looking into the Eyes of 
the Local Mona Lisa

While in the Louvre the famous 
Mona Lisa looks at visitors with 
her penetrating gaze, at the Mau-
ritshuis Art Gallery people queue 
to see the famous portrait of the 
Girl with a Pearl Earring (Meisje 
met de parel). This work of art by 
the 17th-century Dutch painter 
Johannes Vermeer has inspired 
a number of novels and films.

Prepare Your Wallets!

Did you come to The Hague for 
shopping? Then you will have 
plenty of opportunities to do so in 
stylish shops and boutiques in the 
Passage Shopping Centre at the 
heart of the city. Another indoor 
shopping mall with a number of 
clothes shops and boutiques is 
called Palace Promenade Scheve-
ningen, which was created when 
the Boulevuard in the city port was 
re-built. 

Relax on the Beach of Van 
Gogh’s Paintings
The beach of Scheveningen was 
captured by Vincent Van Gogh in 
his famous paintings. Whether you 
decide to spread out a blanket on 
the sands or visit a restaurant on 
the 400-metre pier (De pier), you 
will definitely enjoy a wonderful 
view of elegant old brick houses 
alternating with high-rise modern 
buildings. You will remember this 
city of contrasts forever.

Leťte výhodně z Brna 
do evropské metropole. 
Informace o aktuální 
nabídce pravidelných letů 
do třetího největšího města 
Nizozemska – EINDHOVEN,  
který je vzdálený od Haagu 
pouhých 140 km, najdete na  
www.brno-airport.cz. 

Fly from Brno to 
EINDHOVEN for 
a reasonable price. Its 
distance from the Hague is 
only 140 km. You will find 
information on regular flights 
to the third largest city in the 
Netherlands at www.brno-
airport.cz
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A co víc: na zámku Slavkov – Austerlitz se nemusí-
te na historii pouze dívat a poslouchat o ní. Můžete 
ji zažít a stát se její součástí. Reprezentativní sály 
a komnaty nejsou totiž jen místem, kde se po 
celý rok odehrává bohatý program pro veřejnost. 
Nabízí také komfort pro konání společenských 
i firemních akcí. Díky unikátnímu golfovému hřišti 
v kulisách rozsáhlého anglického parku je také 
vyhledávaným místem pro pořádání ojedinělých 
reprezentativních setkání. Slavkov je navíc na 
dosah – z brněnského letiště jste zde za dvacet 
minut. Přijeďte zažít víc!

In the Slavkov – Austerlitz Chateau you can learn 
about history and experience it. A rich programme 
for the general public takes place in the sumptuous 
rooms of the chateau, which also serve as a venue 
for various social and corporate events. Thanks to 
the unique golf course set in a vast English-style 
chateau park, it is also a very popular place for meet-
ings of various kinds. Moreover, Slavkov is within 
easy reach – it takes only twenty minutes from Brno 
airport. Why not come and experience for yourself?

místo, kde slavil 
svůJ tRiumf  
neJen napoleon

the place of
napoleon’s  
tRiumph

NAPOLEON, BITVA A TRIUMF. TO JSOU 
NEJZNáMěJŠí SYMBOLY ZáMKU VE 
SLAVKOVě U BRNA. NEJVěTŠí BAROK-
Ní PAMáTKA NA MORAVě VŠAK SKRý-
Vá MNOHEM VíCE. 

NAPOLEON, BATTLE AND TRIUMPH. 
THESE ARE THE THREE MAIN THINGS 
THAT PEOPLE ASSOCIATE WITH THE 
SPLENDID CHATEAU IN SLAVKOV 
U BRNA. BUT THE LARGEST BAROQUE 
SIGHT IN MORAVIA HAS MUCH MORE 
TO OFFER. 

Slavkov – 
auSterlitz

zámek / chateau
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the place of
napoleon’s  
tRiumph

Zámek Slavkov – Austerlitz patří k nejstarším 
dochovaným panským sídlům na Moravě. Znám je 
především jako rezidence významného rodu pánů 
z Kounic a jako místo, poblíž nějž se v roce 1805 
odehrála bitva u Slavkova. 

Historie dnešního barokního zámku začíná ve 
13. století, kdy zde podle dochovaných písemných 
záznamů již existovala komenda řádu německých 
rytířů. Později se zámek stal sídlem rodu Kouni-
ců, jejichž nejvýznamnější představitel byl Václav 
Antonín hrabě Kounic, který byl tajemníkem Marie 
Terezie. Dnes je vlastníkem zámku, vyhlášeným 
v roce 2008 národní kulturní památkou, město Slav-
kov u Brna. V současné době je veřejnosti přístupné 
téměř celé první patro zámku, kde jsou části kdysi 
rozsáhlé kounicovské galerie. Sto patnáct komnat 
s bohatou uměleckou výzdobou reprezentuje italské 
pojetí zámeckého životního stylu od raného baroka 
až po období klasicismu. Mezi nejkrásnější místnosti 
patří Sál předků, Rubensův sál a kaple sv. Kříže. 
Unikátem je centrální oválný sál zvaný Historický, 
kde bylo po Napoleonově vítězství v bitvě u Slav-
kova (2. 12. 1805) podepsáno příměří mezi Francií 
a Rakouskem. Zámek se v té době stal jakýmsi 
symbolem moci tří císařů, kteří se v roce 1805 střetli 
na slavkovském bojišti. Zatímco před bitvou přijeli 
na zámek rakouský císař František I. a ruský car 
Alexandr I. jako samozvaní vítězové, o několik dní 
později je vystřídal císař Napoleon Bonaparte, aby 
zde ohlásil před vyčerpanými vojáky svůj triumf. 

Slavkov – Austerlitz Chateau is one of the oldest, 
well-preserved manors in Moravia. It is primarily 
known as the residence of the prominent aristocrat-
ic Kaunitz family, as well as the place near which 
the Battle of Austerlitz took place in 1805.

The history of the chateau goes back to the  
13th century. According to available written sources, 
the Order of the German Knight’s commandery was 
built on the site of the present chateau. Later, it be-
came the residence of the House of Kaunitz whose 
most well-known member was Wenzel Anton 
(Václav Antonín), the Count of Kaunitz and Empress 
Maria Theresa’s chancellor. Its current owner is the 
town of Slavkov u Brna. In 2008, the chateau was 
declared a national cultural monument. Almost the 
entire first floor of the chateau is accessible to the 
public. Part of the Kaunitz gallery, which used to be 
a large collection of European masterpieces, is on 
display here. One hundred and fifteen rooms with 
rich decoration represent the Italian concept of cha-
teau lifestyle from early Baroque to the Classicism. 
The most remarkable rooms of the chateau are the 
Ancestors’ Room, Ruben’s Room and the Chapel 
of St. Cross. In the unique central Oval Room, also 
called the Historic Room, an armistice was signed 
between France and Austria after Napoleon’s battle 
victory on 2 December 1805. The chateau became 
a symbol of the power of the three emperors whose 
armies met on the Austerlitz battlefield in 1805. 
Before the battle, Austrian Emperor Franz I and 
Russian Tsar Alexander I had arrived at the chateau 
as self-appointed champions; a few days later 
they were replaced by Napoleon Bonaparte who 

LEISURE

... 67



Au
to

r a
 fo

to
: Z

ám
ek

 S
la

vk
ov

 –
 A

us
te

rli
tz

Barokní památka dnes slouží také jako reprezenta-
tivní místo pro konání významných společenských 
a kulturních událostí. V roce 2015 se zde například 
setkali předsedové vlád Česka, Slovenska a Ra-
kouska, aby podepsali memoranda o spolupráci. 
Tradičně se zde každou zimu odehrává pestrý 
program při příležitosti Vzpomínkových akcí na 
Bitvu u Slavkova.

Slavkov u Brna je proto ideálním místem i pro 
firemní akce a setkávání. Ty se totiž dají obohatit 
o historickou atmosféru jako je například přivítání 
Napoleonem, dobová střelnice a další originální 
program. Součástí služeb Zámku – Slavkov Austerli-
tz je také zajištění programu na slavkovském bojišti 
včetně vojenských ukázek.  

Přidanou hodnotou nádherného prostředí je 
i veřejné golfové hřiště (par 18), které je součástí 
zámeckého parku. Má oslovit všechny zájemce 
o golfovou hru a umožnit jim přístup bez nutnosti 
vlastnit klubovou kartu. Provozovatelem tohoto 
unikátního sportoviště je Golf resort Austerlitz, kte-
rý vlastní jedno z nejlepších českých profesionál-
ních hřišť. To je od zámku vzdáleno několik desítek 
metrů. Součástí resortu je i hotel s restaurací. announced his triumph in front of the exhausted 

soldiers.

The chateau now serves as an imposing venue for 
important social and cultural events. For example, 
in 2015 Prime Ministers of the Czech Republic, 
Slovakia and Austria met there to sign memoran-
dum of cooperation. An annual event with a varied 
programme commemorating the anniversary of 
the Battle of the Three Emperors takes place there 
every December.

Slavkov u Brna is an ideal place for corporate 
events and meetings that can be enriched by a his-
torical atmosphere, for example a welcome from 
Napoleon, a historic firing range or the programme 
at the Austerlitz battlefield including military dem-
onstrations.

The beautiful surroundings of the chateau boast an 
eighteen-hole golf course located in the chateau 
park. This unique golf course, which is just a few 
metres from the chateau, is considered one of the 
best in the Czech Republic and is also accessible 
to those who do not hold the resort’s club card. It 
is managed by Golf Resort Austerlitz and includes 
a hotel and a restaurant. 

Kontakty / Contact: 
Zámek / Chateau – Slavkov Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel./fax: +420 544 221 685
tel. pokladna: +420 544 227 548, e-mail: info@zamek-slavkov.cz, www.zamek-slavkov.cz 
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Pokud máte potřebu být skutečně hýčkaným 
zákazníkem a zajistit kvalitní péči svému vozu 
ŠKODA, svěřte se do péče odborníků z fi rmy 
AUTOS, spol. s r.o., která sídlí v Kunštátě. Služby 
zahrnují klempířské i lakýrnické práce a měření 
emisí všech typů motorů. „Jsme autorizovaní pro-
dejci nových i ojetých vozů ŠKODA. Poskytujeme 
komplexní nabídku servisních služeb na vysoké 
profesionální úrovni a zajišťujeme také pojištění 
a fi nancování. Prodej vozu je přece počátkem 
našeho odpovědného vztahu k zákazníkovi i jeho 
vozidlu!“ nastiňuje fi remní politiku vedoucí prodeje 
Jiří Oujezdský. 

V areálu společnosti nechybí stanice technické 
kontroly s moderní technologií a diagnostikou 
značky BOSCH. A neprohloupíte, budete-li mít 
uložené telefonní číslo na NON-STOP SERVIS 
mobil kvůli odtahům nejen v rámci ČR, ale také 
v Evropě. Příjemným bonusem je bezpochyby 
možnost zapůjčení jiného automobilu v době 
opravných prací na vašem autě. „Naši proškolení 
zaměstnanci jsou připraveni splnit všechna vaše 
přání a potřeby. Přijeďte se přesvědčit, budete 
u nás vítáni,“ vyzývá k návštěvě Oujezdský. 

If you want to be a pampered customer and provi-
de your ŠKODA car with high quality care, AUTOS 
company based in Kunštát is the best place to 
choose. The services provided include body 
work, re-spraying as well as emission tests for all 
types of engines. “We are authorized dealers of 
new and used ŠKODA cars. We provide a com-
plete range of high quality maintenance services, 
and we also arrange insurance and fi nancing for 
our customers. The sale of a car is the beginning 
of our responsible relationship with our customers 
and their vehicles,” says Jiří Oujezdský, the sales 
manager at Autos Kunštát.

On the premises of the company there is a tech-
nical inspection point (MOT) with cutting edge 
technologies and BOSCH diagnostics. We stron-
gly recommend saving the phone number of our 
NON-STOP SERVICE, which is available not only 
in the Czech Republic but also all over Europe. 
As a bonus to our customers, we offer the option 
of a courtesy car during the repairs on their cars. 
“Our trained staff are ready to fulfi ll all your wishes 
and needs. Come and see for yourself, you’ll be 
very welcome at Autos,” adds Jiří Oujezdský.
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AUTOS, spol. s r.o. | Palackého 157 | 679 72 Kunštát na Moravě | tel.: +420 516 462 180 | www.autos-kunstat.cz 

a MoDerN car SHoWrooM
            With a family atmospheRe 

MoDerNÍ autoSaloN
s Rodinnou péČí a atmosféRou 



Co mají společného Napoleon 
a Usain Bolt
V roce 1805 v Austerlitzu ve významné Bitvě Tří 
císařů zvítězil císař Napoleon I. O 193 let později, 
v srpnu roku 1998, se zde konala další bitva. Boj 
golfi stů a golfi stek soutěžících v rámci zahajujícího 
turnaje na slavnostně otevřeném golfovém hřišti. 

Na tomto místě se psaly dějiny. A píše se zde 
i současnost. Dávno se nejedná o poslední výstřely 
z kanónu, ale například o vůbec první golfový odpal 
slavného jamajského běžce Usaina Bolta, který 
odehrál právě ve Slavkově.

What Napoleon and Usain Bolt Have In 
Common
In 1805, Napoleon won the signifi cant Battle of 
the Three Emperors in Austerlitz. 193 years later, 
in August 1998, another battle was fought in this 
place: a competition of golfers participating in the 
fi rst tournament of the new golf course that had just 
been opened.

Austerlitz is the place where history was made, and 
it is still important today. There are no gun shots 
any more, but the famous Jamaican athlete Usain 
Bolt made his very fi rst golf swing on this course. 

Two water hazards right at the fi rst hole
The course is well placed in the hilly landscape. 
Each of its holes presents a different challenge. 
There are hazards in the form of ponds (full of fi sh), 
nearly a hundred bunkers, two natural biotopes, 
a maize fi eld and even a vineyard. The climb at the 
fourth hole can make you weary too. It’s a mistake 
to think that the fi rst holes are a warm-up. At hole 
No. 1, there are two big ponds: in the left one there 
are croaking frogs and the right one is full of balls. 

The Austerlitz golf course was designed by the re-
nowned studio of Austrian architect Hans-Georg Er-
hardt of Steyer, who is one of Europe’s leading golf 

místo s bohatou histoRií

a place With a Rich histoRy

aUstErlitZ 
GolF 
rEsort
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Dvě vodní překážky hned na první jamce
Hřiště je vhodně zasazené do kopcovité krajiny. 
Každá jamka nabízí jinou výzvu. Čekají vás ná-
strahy v podobě rybníků plných ryb, téměř stovka 
písečných bankrů, dva přírodní biotopy, kukuřičné 
pole a dokonce i vinohrad. Pokud nástrahy hřiště 
přestřelíte, může vás ještě udolat výšlap na jamce 
číslo 4. Hlavně nepočítejte s tím, že první jamky 
jsou na rozehrání. Na jedničce vás čekají dva velké 
rybníky. V tom levém kuňkají žáby, ten druhý je 
plný míčků.

Golfové hřiště ve Slavkově bylo projektováno 
renomovanou rakouskou golfovou architektonic-
kou kanceláří Hanse-Georga Erhardta ze Steyeru, 
který je jedním z předních evropských golfových 
architektů. Součástí hřiště jsou také velmi kvalitní 
tréninkové plochy a veřejné hřiště umístěné přímo 
v zahradě zdejšího zámku. Jedná se o krásné 
spojení historie, přírody v podobě stoletých dubů 
a sportovního zážitku.

Ubytování a restaurace
Uvnitř resortu se nachází také Golf Hotel. Odpaliště 
jamky číslo 1 je patnáct metrů od restaurace. 
Z oken klubovny můžete sledovat odpaly kon-
kurence. Hotel situovaný přímo v areálu nabízí 
třicet dvoulůžkových pokojů v šesti samostatných 
bungalovech. Nekuřácká restaurace se dvěma 
salónky a venkovní terasou nabízí nádherný výhled, 
pěkné prostředí a skvělou kuchyni. Kromě restaura-
ce se zde nachází klubové zázemí, školicí místnost 
a taneční parket.

Golf Resort Austerlitz se těší na vaši návštěvu! 
www: www.agrt.cz 
GSM: +420 544 221 963

architects. There are also high quality training areas 
at the course and a public golf course located in 
the local chateau grounds. It is a great combina-
tion of a sports experience, history and wonderful 
natural landscape with ancient oak trees.

Accommodation and dining
The resort boasts a Golf Hotel and a restaurant, 
which is just fifteen metres from the tee area of the 
first hole. You can watch your competitors’ shots 
from the windows of the clubhouse. The hotel, 
situated on the golf resort’s premises, offers ac-
commodation in 30 double rooms in six separate 
bungalows. A non-smoking restaurant with two 
lounges and an outdoor terrace provides delicious 
cuisine and a spectacular view of the beautiful sur-
roundings. Apart from the restaurant there are also 
various club facilities, a training room and a dance 
floor. 

Golf Resort Austerlitz looks forward  
to your visit! 

LEISURE
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JAKUB MACA PATŘí BEZESPORU K VýRAZNýM DESIGNéRůM A MLADýM 
BRNěNSKýM TALENTůM. UŽ JAKO STUDENT SBíRAL úSPěCHY S PROJEKTY, 
KTERé MěLY NáPAD A DOKAZOVALY VáŠEň A CIT PRO OBOR. SPECIALIZUJE SE 
NA GRAFICKý DESIGN, ALE JEHO OBLAST ZáJMU JE MNOHEM ŠIRŠí. NA CHVíLI 
NáS PUSTIL DO SVéHO TVůRČíHO PROSTŘEDí... 

Designér/Designer 

JAKUB MACA UNDOUBTEDLY RANKS AMONG OUTSTANDING CONTEMPORARY 
DESIGNERS AND YOUNG BRNO TALENTS. HE’S ALREADY MET SUCCESS 
WITH HIS STUDENT PROJECTS BECAUSE OF THE IDEAS BEHIND THEM AND 
BECAUSE THEY WERE A PROOF OF HIS PASSION AND SENSITIVE ExPERTISE. 
MACA SPECIALISES IN GRAPHIC DESIGN BUT HIS SCOPE OF WORK IS MUCH 
BROADER. HE LET US PEEK INTO HIS CREATIVE ENVIRONMENT...

Jakub Maca (vlevo) společně s ředitelkou agentury ADWAY a moderátorem Jakubem Kohákem na slavnostním předání PRIMA Zlaté pecky za 
kreativitu v reklamě. / Jakub Maca (on the left) together with ADWAY Director and Jakub Kohák the host, at the PRIMA Zlata Pecka award ceremony.

Jakub Maca
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Kdy se zrodila ta myšlenka „budu designérem“? 

Asi tehdy, když jsem v dětství postavil svůj první 
vrtulník z Chevy. To jsem ovšem ještě neměl abso-
lutně tušení, co to znamená být designérem.  

Studoval jsi průmyslový design, čím je tenhle 
obor speciální? 

Klade poměrně vysoké požadavky na estetické 
a analytické schopnosti jednotlivce. Designér by 
měl být ideálně všestranná osobnost.

Co byla pro Tebe v průběhu studia největší 
překážka? 

Obecně všechny technické předměty, kterými si kaž- 
dý průmyslový designér musí projít. Nejvíc mi dala 
zabrat mechanika a konstruování strojních součástí.

Liší se práce designéra v praxi od představ, které 
jsi měl, než jsi začal studovat?

Já aktuálně pracuji v týmu kreativců zabývajícími se 
strategiemi rozvoje společností a tvorbou silných 
značek. Ano, je to mimo obor průmyslového 
designu, ale kreativní vytížení absolutně splňuje má 
očekávání, která jsem měl před začátkem studia.

When did the idea of becoming a designer 
originate?

Probably in childhood, when I built my first Cheva 
helicopter. But at that time I had absolutely no idea 
what being a designer meant.

You studied industrial design, what makes this 
field of study special? 

It places quite high requirements on your aesthetic 
and analytical abilities.  Ideally, a designer should 
be an all-around person.

What was the greatest obstacle you had to over-
come during your studies? 

Generally all technical subjects that all industrial 
designers must take were difficult. I found mechan-
ics and machine component construction the most 
challenging. 

Does the real designer work differ from any ideas 
you had about it before you started to study?

Currently I’m part of a team of creative people that 
focuses on strategies for company development and 
creation of strong brands. It is not industrial design 
but this creative work absolutely fulfils any expecta-
tions I had before I started my studies.

Plakát pro výstavu „Kde domov můj?“ v pražské galerii DOX. /
Poster for the “Kde Domov Můj?” (Where’s My Home?) exhibition at 
DOX gallery, Prague.

Design skládacího elektrického skútru (Diplomová práce nominovaná 
na Národní cenu za studentský design 2015). / Design for 
a collapsible electric scooter (Diploma Thesis nominated for the 2015 
National Prize for Student Design).
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Cítíš se spíše jako 
umělec nebo jako 
inženýr?

Myslím, že slovo 
umělec je v souvislosti 
s designem trochu 
zavádějící. Každý 
designér by se měl 
naučit, kdy potlačit 
své „umělecké ego“ 
a při tvorbě vycházet 
z důkladné analýzy 
dané problematiky.

V roce 2014 jsi získal 
za design prestižní 
ocenění. Můžeš to 
přiblížit?

Ještě jako student 
jsem ve spolupráci 
s agenturou AD-
WAY získal ocenění 
PRIMA Zlatá pecka. 
Je to tuzemská soutěž 
v kreativní reklamě, 
kde brněnská agentura 
uspěla v silné kon-
kurenci po dlouhých 
osmi letech. 

A s jakým projektem jste zvítězili?

Šlo o reklamní spot s názvem „Being safe at 
home“, který prezentoval devadesátiletou historii 
společnosti vyrábějící bezpečnostní a dveřní ková-
ní na pozadí významných historických událostí.

Do you feel to be 
more of an artist or an 
engineer? 

I think the word ‘artist’ 
may be a bit misleading 
when you talk about 
design. Every designer 
should learn when the 
time is to suppress his 
or her ‘artist’s ego’ and 
base his or her work on 
thorough analysis of the 
issue at hand.

You received a prestig-
ious award for design 
in 2014, can you tell us 
about it?  

During my studies 
I received PRIMA 
Zlatá Pecka for the work 
I did together with the 
ADWAY agency.  The 
award is presented as 
part of a Czech contest 
for creative advertising. 
In 2014, after long eight 
years, the Brno agency 
I worked for succeeded 
over strong competitors.   

What was your winning project?

It was a spot called ‘Being Safe at Home’ that 
presented ninety years of history of a company that 
produces security and door fittings on the back-
ground of key historical events.

Where do you draw inspiration for your projects 
from?

I try to remain open. To approach the world without 
prejudice and not look for black and white answers. 
Things around us have multiple meanings and I, as 
a designer, must perceive them as such.

How do you get orders? Is your publicly acces-
sible portfolio any help? 

Paradoxically, I haven’t needed an on-line portfolio 
yet. I work with two agencies and sometimes clients 
contact me directly, based upon word-of-mouth 
recommendations. I also work with a US technology 
company that has an important development centre 
in Brno, which focuses on aircraft software, among 
others. 

„Designér by měl být 
iDeálně všestranná 
osobnost...“

Kde bereš inspiraci pro své projekty?

Snažím se zůstat otevřený. Přistupovat k světu bez 
předsudků a nehledat hned na všechno jedno-
značnou odpověď. Věci kolem nás jsou víceznačné 
a jako designér je třeba je tak i vnímat.

Jak se dostáváš k zakázkám? Pomáhá ti k nim 
například veřejně dostupné portfolio?

Paradoxně jsem portfolio na internetu zatím 
nepotřeboval. Spolupracuji se dvěma agenturami 

Plakát oceněný druhým místem na mezinárodním bienále Unie 
grafického designu na téma „Diskriminace“. / Poster awarded second 
prize at the international biennale organized by the Czech Union of 
Graphic Design; theme of work: “Discrimination”. 
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“iDeally, a Designer 
shoulD be an all-arounD 
person...”

a někdy mě klienti na základě doporučení osloví 
i přímo. A také navíc spolupracuji s americkou 
technologickou společností, která má v Brně vý-
znamné vývojové centrum, zabývající se mimo jiné 
i softwarovou výbavou letadel. 

Máš nějakou specialitu, která tě charakterizuje? 

Specializuji se na grafický design. Baví mě analy-
tická část profese, kdy si ve spolupráci s klientem 
vytyčím hranice hřiště, kde se bude hrát, ale i kre-
ativní část, kde se už na vytyčeném hřišti snažím 
skórovat.

A chtěl jsi už někdy všechno vyhodit z okna? 

To asi ne. Je pravda, že když člověk dělá na ně-
kolika zakázkách zároveň a bere si práci i domů, 
má toho občas plné zuby. Jinak je to ale vášeň – 
práce, která nesklouzává do stereotypu a přináší 
stále nové výzvy. 

Co je na téhle práci nejtěžší?

Nejtěžší je podle mě nepřestat držet krok se stále 
rozvíjejícím se oborem a sledovat konkurenci, lite-
raturu, internetové magazíny, výstavy a v ideálním 
případě se obklopovat lidmi, od kterých se můžete 
něco naučit.
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Is there anything special that characterises you? 

I specialise in graphic design. I like the analytical 
part of my work when – working with the client – the 
playground is pegged out, but also enjoy the crea-
tive part when I try to score. 

Have you ever wanted to quit? 

Not really. The truth is, when you work on several 
projects at the same time and also bring work 
home, you can be fed up with it. But otherwise 
it’s passion, it’s work that doesn’t turn into a stereo-
type and continues to bring new challenges.  

What’s the hardest thing about this kind of work?

I think the most challenging thing is to keep up with 
the rapidly developing environment and follow your 
competitors, journals, online magazines, exhibitions 
and, ideally, to surround yourself with people you 
can learn from.

Návrh designu láhve Heineken využívající fluorescenční barvivo. / Design for Heineken bottles making use of fluorescent dye.
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The digital planetarium is one of the most modern 
devices of its kind in Europe. Thanks to a spherical 
projection screen with a diameter of 17 meters and 
top-class digital projectors with high resolution and 
excellent sound, you will become a part of the show.

The image and sound will not only be in front of 
you as in an ordinary cinema, but simply all around 
you. In addition to that, imagine an unusual story: 
like a mission to deep space, to the micro world, 
inside the human body or travelling through space 

vzHŮru 
Do veSMÍru!

CHTěLI BYSTE SI UŽíT NOČNí BRNO? VLASTNě NEJEN BRNO, ALE ROVNOU CELý 
VESMíR? PAK NEVáHEJTE A ZAVíTEJTE DO HVěZDáRNY A PLANETáRIA BRNO. 
V CENTRU MěSTA, UVNITŘ MALEBNéHO PARKU NA VRCHOLKU KRAVí HORY, 
NALEZNETE MODERNí SCIENCE CENTRUM S HI-TECH DIGITáLNíM PLANETáRI-
EM, VELKýMI ASTRONOMICKýMI DALEKOHLEDY A NáDHERNýM VýHLEDEM NA 
PANORAMA CELé METROPOLE.

WOULD YOU LIKE TO ENJOY BRNO AT NIGHT? ACTUALLY, NOT ONLY BRNO, 
BUT THE WHOLE UNIVERSE? THEN DON’T HESITATE AND COME TO THE BRNO 
OBSERVATORY AND PLANETARIUM. IN THE CENTRE OF THE CITY, IN A BEAUTI-
FUL PARK ON THE TOP OF THE HILL CALLED KRAVí HORA (COW HILL), YOU’LL 
FIND A MODERN SCIENCE CENTRE WITH HI-TECH DIGITAL PLANETARIUM, LARGE 
ASTRONOMICAL TELESCOPES AND A SPLENDID VIEW OF THE WHOLE CITY.

up into space!
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and time, and you get a unique experience! Every 
show also includes a journey under a dark starry 
sky – and the sky we will show, you could never see 
in Brno. And if you don’t speak Czech, don’t worry – 
most of our audiovisual shows are also in English!

If you are rather of a romantic nature and like 
contemplating under the open starry sky or if you 
simply love the universe, visit our night sky observa-
tions and with your eye to a telescope explore the 
craters on the Moon, planets, distant galaxies, 
nebulae and star clusters.

If you still want more, you can go to our Explorato-
rium and learn about the story of the Solar System, 
touch a real meteorite or simply try several interactive 
exhibits. Or you can visit our brand new attraction – 
Cognitorium, which is an open-air exposition open 
24 hours a day, 7 days a week. In the vicinity of an 
old water reservoir from the 1930’s you can fi nd sev-
eral interactive exhibits, such as a kaleidoscope, pixel 
wall, sound tube, gravity gauge and spectroscope. 
The exposition is free without a guide and, naturally, 
the exhibit descriptions are also in English.

You can easily get to the Brno Observatory and 
Planetarium from the city centre. It is a pleasant 
thirty-minute walk. Or you can take tram No. 4, get 
off at the last stop at the square Náměstí Míru and 
go up through the neighbouring park. We are look-
ing forward to seeing you! 

More information at www.hvezdarna.cz.

Digitální planetárium je jedním z nejmodernějších 
zařízení tohoto druhu v celé Evropě a díky kopulovi-
té projekční ploše o průměru 17 metrů, špičkovým 
digitálním projektorům s vysokým rozlišením i skvě-
lému zvuku se u nás stanete součástí představení. 
Obraz i zvuk nebude jen před vámi jako v obyčej-
ném kině, ale zkrátka všude kolem vás. K tomu si 
představte netradiční děj – třeba cestu do hlubin 
vesmíru, do mikrosvěta, do útrob lidského těla či 
putování prostorem a časem a jedinečný zážitek je 
na světě! Součástí každého představení je i výprava 
pod temné hvězdné nebe, které vám ukážeme tak, 
jak jej z Brna nikdy neuvidíte. A nevládnete-li češti-
nou, nic se neděje, většinu našich audiovizuálních 
představení máme i v anglickém jazyce. 

Pokud patříte spíše mezi romantické povahy, které 
rády rozjímají pod otevřeným hvězdným nebem, 
anebo zkrátka milujete skutečný vesmír, zavítejte na 
pozorování noční oblohy a s okem u dalekohledu 
prozkoumejte krátery na Měsíci, planety i vzdálené 
galaxie, mlhoviny a hvězdokupy.

A pokud toho nebudete mít dost, můžete se v explo-
ratoriu seznámit s příběhem Sluneční soustavy, do-
tknout se skutečného meteoritu a jen tak si pohrát 
s několika interaktivními exponáty. Nebo vyzkoušej-
te úplnou novinku – kognitorium. Nejde o nic jiného 
než o vesmírnou expozici pod širým nebem, která 
je přístupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně. V okolí 
bývalého vodojemu z 30. let minulého století najdete 
několik interaktivních exponátů, jakými jsou kaleido-
skop, pixelová stěna, zvukovod, planetární siloměr 
nebo spektroskop. Expozice je volně přístupná bez 
výkladu, samozřejmostí jsou anglické popisy.

Hvězdárna a planetárium Brno je snadno dostupná 
z centra Brna. Můžete si udělat půlhodinovou leh-
kou procházku pěšky, anebo k nám dojeďte tramva-
jí č. 4 (vystupte na konečné zastávce Náměstí Míru) 
a vydejte se do přilehlého parku.

Těšíme se na vás! Více na www.hvezdarna.cz!
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DETEKTIVKA / CRIME FICTION:

ROMáN / NOVELS:

na zaJímavé knihy 

DaviD laGercraNtz
Dívka v pavoučí síti
Lisbeth Salanderová je zpět! 
Časopis Milenium má nové majitele 
a proslýchá se, že investigativní 
novinář Mikael Blomkvist je vyhoře-
lý a uvažuje o změně zaměstnání. 
Pozdě v noci mu zavolá profesor 
Frans Balder, přední odborník 
na výzkum umělé inteligence 
a sdělí mu, že pro něj má důležité 
informace...

The Girl in the Spider‘s Web
Lisbeth Salander is back! Millenium 
magazine has new owners and 
Mikael Blomkvist seems to be burnt 
out and is thinking of changing 
job. But he receives a phone call 
from Frans Balder, a cutting-edge 
computer scientist, who tells him 
that he has important information 
for him…

larS kePler 
Svědkyně ohně
Inspektor Joona Linna již strávil na 
místě činu více času než kterýkoli 
jiný detektiv. Stále však má pocit, 
že mu něco uniklo. Hledí na dívku 
v posteli. Obličej má zakrytý ruka-
ma, jako by si hrála na schováva-
nou. Celý pokoj je od krve, na jejím 
útlém těle však není jediná kapička. 

The Fire Witness
Inspector Joona Linna has spent 
more time at the scene of the crime 
than any other detective would. 
The case seems obvious but he 
feels that there is something wrong 

tiPY

here. He is looking at a girl lying in 
bed, her face covered by her hands 
as if she had been playing hide and 
seek. The whole room is covered in 
blood but there is not a single drop 
of blood on her thin body... 

a navíc je spojuje originální pohled 
na život i na chorobu, která je po-
stihla. „Nejvtipnější smutný příběh“ 
je napsán s mimořádným smyslem 
pro humor a sarkasmus a díky 
autorovu vyprávěčskému talentu 
vyznívá velmi působivě.

The Fault in Our Stars 
A moving book about a sixteen-
year-old Hazel who is suffering 
from cancer. At patient support 
group, she meets Augustus 
who managed to overcome the 
disease. These two young people 
perfectly complement one anoth-
er; they share the same views on 
life and on the illness that affected 
them. “The wittiest sad story” was 
written with an extraordinary sense 
of humour and is very impressive 
thanks to the author’s narrative 
talent.

JoHN keNNeDY toole
Spolčení hlupců 
Spolčení hlupců je humoristicko-
-satirický román, který napsal 
americký spisovatel John Kennedy 
Toole. Román vyšel až po autorově 
smrti v roce 1980 a v roce 1981 byl 
oceněn Pulitzerovou cenou. Příběh 
obtloustlého a potrhlého intelektu-
ála Ignácia J. Reillyho se odehrává 
v barvitém prostředí New Orleansu 
na počátku 60. let 20. století. Kniha 
je vyprávěna bohatým, svěžím 
jazykem ve vynikajícím překladu 
Jaroslava Kořána. 

A Confederacy of Dunces 
A Confederacy of Dunces is a hu-
morous and satirical novel which 
was published in 1980, eleven 

NoaH GorDoN
Ranhojič
Rozsáhlý román se odehrává 
v 11. století. Líčí bouřlivý příběh 
nadaného léčitele, který bojoval 
s nemocemi v primitivních 
podmínkách středověké Anglie 
a Persie a poznal nádheru zlatého 
věku arabské a židovské civilizace. 
Robert Jeremy Cole má zázračný 
dar: dokáže vycítit blízkost smrti. Je 
předurčen, aby léčil lidi.

The Physician
A novel set in the 11th century de-
picting the story of Robert Jeremy 
Cole, an English boy who travels 
across Europe in order to study 
medicine in Persia and experiences 
the golden age of the Arab and 
Jewish civilizations. Robert has 
a particular gift: he can sense when 
someone is going to die and is 
predestined to heal people in the 
primitive conditions of the mediae-
val world.

JoHN GreeN
Hvězdy nám nepřály
Zajímavá a citlivá knížka o šestnác-
tileté Hazel, která trpí rakovinou 
a sblíží se s Augustem, jemuž se 
podařilo tuto nemoc překonat. Ti 
dva mladí lidé se výborně doplňují, 
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foR inteResting bookstiPS

POVíDKY / SHORT STORIES

years after the author’s death and 
in1981 was awarded the Pulitzer 
Prize for Fiction. Its central charac-
ter is Ignatius J. Reilly, an eccentric 
intellectual living with his mother 
in early 1960s New Orleans and 
who has various adventures in his 
quest for employment. The book 
is appreciated for its original style 
and language.

aMaNDa ProWSeovÁ
Z lásky k vám 
Kathryn je žena ředitele prestižní 
školy. Je dokonalým obrázkem 
matky a manželky. Život, jaký jí bu-
dete závidět. Zítra ji ale čeká soud, 
vězení a ztráta dětí. Tato kniha je 
podle Amazon Kindle nejlepší za 
rok 2013. 

What have I Done?
Kathyrn, the wife of a headmaster 
of a prestigious school, is the 
very picture of a fulfi lled wife and 
mother, living a life that anyone 
would envy. But tomorrow she 
will be sentenced to prison and 
lose her children. This book was 
among the Amazon Kindle best-
sellers of 2013.

Siddhartha 
Siddhartha: An Indian Poem, pub-
lished in 1922, was written in a sim-
ple, lyrical style. It deals with the 
spiritual journey of self-discovery of 
Siddhartha, a man seeking for truth 
and the meaning of life.  

aNDrea PlatzNerovÁ
Kočka v blázinci 
Beletristická kniha o obyvatelích 
a návštěvnících psychiatrické 
léčebny – nemocných i zdravých, 
„normálních“ i „nenormálních“, 
lidí, koček, havranů... Prostředí 
psychiatrického zařízení autorka, 
sama psychiatrička, využila jako 
plátno, na které slovy černé kočky 
s citem, humorem a pochopením 
maluje snové obrazy, dojemné 
i veselé příběhy a nevtíravé úvahy 
o světě, o životě a o lidských 
duších. 

Kočka v blázinci 
(The Cat in the Asylum) 
A work of fi ction about the patients 
and visitors of a psychiatric hospital 
which was published in the Czech 
Republic in 2012. The book, whose 
author is a psychiatrist herself, is 
full of funny and moving stories 
and refl ections on the world, life 
and the human soul. 

SuSaNNa clark
Dámy z Grace Adieu 
Sbírka povídek, které čtenáře 
zavádějí hluboko do světa Férie 
– a ten nikdy není tak daleko, jak 
si myslíme. Někdy se vám stane, 

že překročíte neviditelnou hranici 
a musíte si poradit s popudlivými 
princeznami, pomstychtivými 
sovami či s dámami, které si pro 
ukrácení času vyšívají příšerné osu-
dy. Čekají vás nekonečné stezky 
v hlubokých černých hvozdech, 
domy, které nikdy nevypadají 
stejně, i setkání s namyšleným 
duchovním z období regentství, 
židovským doktorem, Marií Stuar-
tovnou a samotným Jonathanem 
Strangem a Králem Havranem. 

The Ladies of Grace Adieu and 
Other Stories
This collection of eight short stories 
takes the reader deep into the 
world of Faerie. The stories have 
all the ingredients of good fairy 
tales: petulant princesses, vengeful 
owls, ladies who pass their time 
embroidering terrible fates, end-
less paths in deep, dark woods, 
and houses that never appear the 
same way twice. Their heroines 
and heroes include the Duke of 
Wellington, a conceited Regency 
clergyman, an eighteenth-century 
Jewish doctor, Mary Queen of 
Scots, Jonathan Strange and the 
Raven King himself. 

HerMaNN HeSSe
Siddhártha 
Povídka Siddhárta napsaná 
v letech 1919 až 1922 nese podtitul 
„indická báseň“. Vskutku básnic-
kým jazykem se v ní vypráví příběh 
bráhmanského syna Siddhárthy, 
který hledá pravdu a smysl života.

PSYCHOLOGICKé / PSYCHOLOGY:

laureNt GouNelle
Muž, který chtěl být šťastný 
Jste na výletě na ostrově Bali a pár 
dní před odjezdem navštívíte jed-
noho starého léčitele. Ne že byste 
k tomu měli nějaký zvláštní důvod, 
nejste nemocní, jen se doslechnete 
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o jeho velkém věhlasu a napad-
ne vás, že byste se s ním mohli 
setkat. Starý léčitel vás prohlédne. 
Jeho diagnóza zní jasně. Těšíte se 
dobrému zdraví, avšak váš život 
není... šťastný. Kniha nám ukazuje, 
jak se osvobodit od věcí, které nám 
brání v tom, abychom byli skutečně 
šťastní.

The Man Who Wanted to Be 
Happy  
At the end of a holiday in Bali, 
schoolteacher Julian decides to 
meet a renowned local healer. 
Through daily sessions at a wise 
man’s house, the source of 
Julian’s unhappiness begins to 
be revealed as a series of simple 
questions and answers point to 
his own limiting beliefs and fears. 
The book explores the world of 
new possibilities that are open to 
us when we discover how to break 
free of what is preventing us from 
being truly happy.

SoFi okSaNeN
Stalinovy krávy 
Originální a nekompromisní pohled 
na poruchy příjmu potravy, bulimii 
i anorexii zároveň, jejichž hranice je 
často tak nezřetelná… Mladá Anna 
vlastně trpí oběma chorobami. 
Dílo je zároveň sondou do duše 
člověka, který váhá mezi dvěma 
nemocemi stejně jako mezi svými 
dvěma identitami. 

Stalin’s Cows 
A powerful novel describing 
the lives of three generations of 
women – grandmother, mother and 
daughter, whose lives unfold in 
communist Estonia and capitalist 
Finland. The book introduces two 
main themes: an eating disorder, 
which Anna, the youngest charac-

ter of the book, suffers from, and 
the image and identity of Estonian 
women who emigrated to Finland.

boŽeNa NeuMaNNovÁ
Byla jsem ženou slavného muže
Druhé vydání memoárů svobodo-
myslné novinářky a manželky 
S. K. Neumanna. Kniha je výji-
mečným svědectvím o odvrácené 
straně života velkého básníka, 
jehož skutečný příběh obvykle ne-
plní řádky učebnic. V době svého 
vzniku byla nepublikovatelná. 

Byla jsem ženou slavného muže 
(I Was a Wife of a Famous Man)
The second edition of the 
memoires of a progressive Czech 
journalist and wife of the poet S. K. 
Neumann. The book has only been 
published in Czech. 

PRO DěTI / FOR CHILDREN:

BIOGRAFIE / BIOGRAPHY:

SATIRA / SATIRICAL FICTION:
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Petra DvoŘÁkovÁ
Flouk a Líla. Dobrodružství 
z mrakodrapu
Moderní pohádkový příběh pro děti 
od pěti let od oceňované autorky 
o velikém přátelství počítačové 
myši a kouzelného kocoura o tom, 
jak se liší nás skutečný svět a virtu-
ální realita. 

Flouk a Líla. Dobrodružství 
z mrakodrapu (Fouk and Líla. 
The Adventures from a Skyscraper)
A modern fairy-tale for children 
about the friendship of a computer 
mouse and a magic tomcat. The 
book has only been published in 
Czech.

Jack loNDoN: 
Démon alkohol 
Démon alkohol aneb Paměti 
pijákovy je syrová a drsná auto-
biografi cká zpověď amerického 
rebela, dobrodruha a spisovatele. 
Legendární vzpomínky spisovatele 
bojujícího se závislostí na alkoholu 
byly vydány necelé dva roky před 
jeho sebevraždou.

John Barleycorn 
(Alcoholic Memoirs) 
John Barleycorn is a powerful auto-
biographical novel by the American 
writer, rebel and adventurer Jack 
London. This confession of the 
legendary writer struggling with al-
cohol addiction was published less 
than two years before his suicide.

tiM verMeS

Už je tady zas 
Co kdyby Hitler v roce 1945 ne-
spáchal sebevraždu, ale jen usnul? 
A co kdyby se probudil roku 2011? 
Jak by se asi tvářil a našel by 
v našem světě spojence, kteří by 
ho podpořili? Od těchto otázek se 
odvíjí román německého spisovate-
le Timura Vermese nazvaný 
Er ist wieder da. 

Look Who’s Back  
In this satirical novel Hitler didn’t 
commit suicide in 1945. He wakes 
up in 2011 from a sleep in his Ber-
lin bunker to fi nd the Germany he 
knew has entirely changed: media 
and the Internet spread ideas very 
fast; immigration has produced 
multicultural neighbourhoods; 
and the most powerful person 
in government is a woman. The 
book was a massive success in 
Germany and has been translated 
into 35 languages. 
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BRNěNSKý FUNKCIONALISMUS JE 
FENOMéN, O KTERéM JE SLYŠET 
NEJEN DOMA, ALE I V ZAHRANIČí. 
TENTO STYL JE V NAŠEM MěSTě 
BOHATě ZASTOUPEN – AŤ UŽ STAVBA-
MI VEŘEJNýMI NEBO SOUKROMýMI. 
STUDENTSKé DOMOVY, SANATORIA, 
ŠKOLY, MěSTSKé LáZNě, ROZHODNě 
UNIKáTNí BRNěNSKé VýSTAVIŠTě 
A CELá ŘADA RODINNýCH VIL – TO 
JSOU PŘíKLADY POKLADů, KTERýMI 
SE BRNO MůŽE PRáVEM PYŠNIT.

BRNO FUNCTIONALIST ARCHITECTU-
RE IS A PHENOMENON WELL-KNOWN 
NOT ONLY IN THE CZECH REPUBLIC 
BUT ALSO ABROAD. THIS STYLE 
IS RICHLY REPRESENTED IN THE 
CITY BY BOTH PUBLIC AND PRIVA-
TE BUILDINGS. STUDENT HALLS 
OF RESIDENCE, NURSING HOMES, 
SCHOOLS, PUBLIC BATHS, THE 
UNIQUE BRNO ExHIBITION CENTRE 
AND A LARGE NUMBER OF VILLAS 
AND FAMILY HOMES - THESE ARE 
JUST A FEW ExAMPLES OF THE TRE-
ASURES WHICH BRNO CAN RIGHTLY 
BE PROUD OF.

vila StiaSSNi

Among the private buildings, the Stiassni Villa 
stands out. This grand house is set in a magnifi cent 
vast garden of more than three hectares, which 
was the largest privately owned garden during 
inter-war Czechoslovakia. The villa was designed 
by architect Ernst Wiesner, one of the founders of 
Brno’s modern architecture, for the Jewish textile 
industrialist Alfred Stiassni, his wife Hermine and 
their daughter Suzanne.

tHe StiaSSNi 
villa
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Mezi stavbami soukromými vyniká vila Stiassni 
– velkolepý dům zasazený do nádherné rozleh-
lé zahrady, která byla rozlohou přes tři hektary 
největší soukromou zahradou v prvorepublikovém 
Československu. Vilu navrhl pro židovského textilní-
ho průmyslníka Alfreda Stiassni, jeho ženu Hermine 
a dceru Suzanne architekt Ernst Wiesner, jeden 
z nejvýznamnějších zakladatelů brněnské moderní 
architektury.

Při tvorbě konceptu domu preferoval Wiesner jed-
noduchou dispozici a dokonalé funkční uspořádání. 
Práce byla velmi náročná, paní Hermine měla totiž 
o rodinném sídle jasnou představu vycházející z po-
doby honosné vily rodiny Weinmannů v ústí nad 
Labem, kde vyrůstala. Wiesner návrh několikrát pře-
pracovával, a i když jej vytvářel včetně interiéru, pro 
dodávku vnitřního vybavení byl nakonec povolán 
méně známý vídeňský architekt Franz Wilfert, který 
pravděpodobně lépe dokázal vyhovět požadavkům 
paní domu.

Rodina se do vily nastěhovala v roce 1929, ale žila 
zde pouhých 9 let. V roce 1938 všichni tři členové 
odcházejí z obavy před blížící se německou oku-
pací z Československa a přes Londýn a Brazílii 
se dostávají do Kalifornie, kde potomci rodiny žijí 
dodnes.

Válečný osud vily souzní s osudy republiky. Vila je 
zabavena gestapem, slouží jako „Offi zierskasino“, 
projdou tudy osvobozující sovětská vojska 2. ukrajin-
ského frontu maršála Malinovského. Po válce je vila 
stejně jako celý majetek rodiny Stiassni zestátněna. 
Na rozdíl od jiných jí podobných objektů je však jako 

In creating the concept of the house, Wiesner 
chose a simple and perfectly functional layout. The 
work on this project was demanding for him as Mrs. 
Stiassni had a very clear idea of the appearance 
of her future home based on the generous villa of 
the Weinmann family in ústí nad Labem, where she 
grew up. Wiesner had to rework the draft several 
times, and although he designed the villa’s interiors 
as well, a lesser-known Viennese architect Franz 
Wilfert was eventually chosen to design the furnish-
ings for the villa - probably because he better met 
the requirements of the lady of the house.

The family moved into the villa in 1929 but only 
lived there for nine years. In 1938, they left Czecho-
slovakia because of the approaching German 
occupation. Via London and Brazil, they fi nally got 
to California where the descendants of the family 
still live.

During the Second World War the villa was confi s-
cated by the Gestapo and served as a casino; at 
the end of the war, members of the liberating Soviet 
troops occupied the house. After the war, the villa 
was nationalized, along with all other property of 
the Stiassni family. Unlike other similar buildings, 
it was miraculously spared of insensitive interven-
tions. President Edvard Beneš visited the villa twice: 
in May 1945 he stayed there for almost a week 
and in July 1946 Brno city representatives organ-
ized an offi cial lunch at the villa for Beneš and his 
companions. From that time, the Stiassni Villa was 
called “the government villa”; it served as a luxuri-
ous meeting place for Brno’s political representa-
tives and their visitors. It has hosted a number of 
prominent people, e.g. all Czechoslovak presidents 
and state visitors from abroad. During the annual 
International Engineering Trade Fairs it served as 
an offi ce for the Minister of International Trade. To 
better suit these needs, the renovation of the villa 
was necessary and so Kamil Fuchs, the son of the 
famous interwar architect Bohuslav Fuchs, was 
approached. He proceeded with great sensitivity in 
fulfi lling this task: he used suitable materials close to 
the original ones and managed to retain the charac-
ter of Wiesner’s architecture. Such an attitude was 
quite unusual at the time and it helped to preserve 
the original appearance of the villa and its grounds.

In the 1990s and at the beginning of the new millen-
nium, the villa served as a venue for various social 
events and for accommodation purposes.

In 2007, a new chapter in the history of the Stiassni 
Villa began. It became the property of the National 
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zázrakem uchráněna necitlivých zásahů. Zásluhu 
na tom mají jistě dvě návštěvy prezidenta Edvarda 
Beneše – v květnu 1945 ve vile téměř týden bydlel 
a v červenci 1946 zde pro něj a jeho doprovod uspo-
řádala tehdejší reprezentace města Brna slavnostní 
oběd. Od té doby je vila Stiassni známá jako „vládní 
vila“ a jako reprezentativní objekt politických předsta-
vitelů Brna hostí řadu prominentních osob – všechny 
prezidenty Československé republiky nebo zahra-
niční státní návštěvy, po dobu konání Mezinárodních 
strojírenských veletrhů je v ní každoročně umístěna 
kancelář ministra zahraničního obchodu. Pro tyto 
účely má být ještě lépe přizpůsobena. úkol je svěřen 
Kamilu Fuchsovi, synovi známého meziválečného ar-
chitekta Bohuslava Fuchse. Ten postupuje s velkým 
citem, používá materiály navazující na materiály pů-
vodní a zachovává charakter Wiesnerovy architektu-
ry. Takový postup není v tehdejší době úplně obvyklý 
a rovněž přispěje k zachování původního vzhledu 
vily i celého areálu. 

Pro ubytování a společenské využití slouží areál 
vily i v devadesátých letech a na začátku nového 
tisíciletí.

V roce 2007 se začíná psát zatím poslední kapitola 
v historii vily Stiassni. V tomto roce areál převzal do 

VILA STIASSNI, BRNO
Projekt: Ernst Wiesner, 1927 
Realizace: Firma Mořic a Artur Eisler,  
1928 až 1929 
Celková výměra pozemku: 32 174 m2, přičemž 
na zahradě žijí různí ptáci a další živočichové. 
Zastavěná plocha domu: 561,64 m2 
Majitel: V současnosti objekt spravuje  
Národní památkový ústav Brno. Původní  
majitelé či jejich potomci se o něj nepřihlásili. 

www.vilastiassni.cz

Heritage Institute, and the Methodological Centre 
of Modern Architecture was established with 
the support of EU structural funds. In mid-2012 
extensive renovations were launched. The work 
on this project was carried out in a sensitive way, 
respecting the new facts which emerged during the 
renovation (e.g. newly discovered photographs and 
the finding of the original construction details). The 
villa was successfully restored to its appearance 
from the period when it was inhabited by the origi-
nal owners. Moreover, it was extended with a new 
lecture facility that was awarded the “Grand Prix of 
Architects 2015” for the best project in the category 
of New Buildings.

The Methodological Centre of Modern Architec-
ture has been operating in the Stiassni Villa since 
December 2014. It focuses on research, scholarly, 
educational and consulting services connected with 
the restoration of sights built in the 20th century.

The Stiassni Villa is open all year round; from 
Monday to Thursday it serves mainly students and 
researchers, and from Friday to Sunday, general 
public can take guided tours of the villa. Various 
professional events such as exhibitions, seminars 
and conferences are held there and it is also 
a venue for cultural and social events.
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O THE STIASSNI VILLA, BRNO
Design: Ernst Wiesner, 1927
Implementation: Mořic and Artur Eisler 
Company, 1928–1929
Total area of the plot: 32 174 m2

Floor area of the house: 561.64 m2

Owner: At present, the object is managed by 
the National Heritage Institute in Brno. The 
original owners or their ancestors did not make 
a restitution claim for the estate.

www.vilastiassni.cz

velkolepý dům významných stavebníků 
i pRominentních návštěvníků

an imposing house built by a pRominent 
family and visited by impoRtant guests
svého majetku Národní památkový ústav a s pod-
porou dotace ze strukturálních fondů EU zde 
vybudoval Metodické centrum moderní architektury. 
Práce postupovaly velmi citlivě a živě reagovaly na 
všechny nové skutečnosti, které se během stavby 
objevovaly – ať už to byly nově nacházené dobové 
fotografie nebo nálezy původních konstrukcí a sta-
vebních detailů. Výsledek se tak mohl co nejvíce 
přiblížit době, kdy tu bydlela rodina Stiassni. Pro 
účely centra byl areál doplněn o nový přednáš-
kový objekt, který získal ocenění v soutěži Grand 
Prix architektů 2015 jako nejlepší dílo v kategorii 
Novostavba.

Metodické centrum moderní architektury pracuje 
v areálu vily Stiassni od poloviny prosince 2014. 
Zaměřuje se zejména na odborně-badatelskou, 
vzdělávací a poradenskou činnost, která se dotýká 
problematiky obnovy památek architektury 20. 
století. 

Vila Stiassni je otevřena po celý rok. V týdnu zejmé-
na studentům a badatelům, od pátku do neděle si ji 
mohou prohlédnout návštěvníci s průvodcem. Koná 
se tu řada výstav, seminářů, konferencí a dalších 
odborných akcí. Je rovněž důležitým místem pro 
významné společenské akce, místem plným přátel-
ské atmosféry, místem setkávání.
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ZDá SE TO JEDNODUCHé… ZAKOUPíTE LETENKY DO VYSNěNé DESTINACE 
A UŽ MáTE V HLAVě JEN MYŠLENKY, ABYSTE NEZAPOMNěLI NIC SBALIT, 
NENECHALI DOMA DOKLADY A BYLI VČAS NA LETIŠTI. A PAK VáS NEPUSTí 
DO LETADLA… ŽE TO NENí MOŽNé? OZVALI SE NáM ČTENáŘI, CO SE CHTěJí 
PODěLIT O PŘíBěH, KTERý MůŽE BýT ZáROVEň I VELKýM VAROVáNíM.

IT SEEMS SIMPLE... YOU BUY TICKETS TO YOUR DREAM DESTINATION. ALL 
THERE IS TO THINK ABOUT IS GETTING EVERYTHING PACKED, MAKING SURE 
YOU HAVE YOUR DOCUMENTS, AND GETTING TO THE AIRPORT ON TIME. BUT 
ONCE YOU GET THERE, SURPRISE: THEY WON’T LET YOU BOARD THE PLANE. 
IMPOSSIBLE? WE WERE CONTACTED BY TWO READERS WHO’D LIKE TO 
SHARE THEIR STORY AS A CAUTIONARY TALE FOR OTHERS.

take off Without being taken in!

Jak NeNaletĚt 
a oDletĚt?
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Společně okolo světa 
„Celý rok si šetříme z brigád, abychom mohli 
prázdniny strávit někde v zahraničí“, otevírá své 
povídání pětadvacetiletý student Adam, který se 
letos chtěl podívat s přítelkyní do Asie. „Vybrali jsme 
si Indonésii, protože je tam vše od písečných pláží, 
krásné přírody až po sopky,“ připojuje se Tereza.  
Mladý pár praktikuje takzvané „low cost“ cestová-
ní, kdy se snažíte procestovat toho co nejvíce za 
co nejnižší možné náklady. „Nejvyšší investicí je 
letenka, proto se ji snažíme koupit v akci, a to klidně 
i půl roku dopředu. Když mi na sociální síti vyskočila 
stránka, kde nějaká žena nabízela letenky se slevou 
až dvacet procent, tak jsem se to rozhodl zkusit,“ 
popisuje Adam, kdy začala jeho asi největší životní 
zkušenost. 

Nebojte, vše je v pořádku
Adam kontaktoval ženu, prezentující se jako 
majitelku cestovní agentury s tím, že by potřeboval 
letenku za cenu okolo patnácti tisíc. „Sehnala mi ji 
na datum, kdy jsme potřebovali letět s aerolinkou, 
kterou jsme si vybrali a za cenu, co jsme potřebo-
vali,“ popisuje. Možná někteří z vás kroutí hlavou, 
že by vám už nyní bylo jasné, že něco nehraje, ale 
Adamovi potvrdila letenky i aerolinka. „Volal jsem 
na jejich infolinku a tam mi řekli, že letenky skutečně 
máme na naše jméno a že s nimi už nejde žádným 
způsobem manipulovat. Dokonce se mi objevila 
i v mobilní aplikaci, která mě upozorňovala, abych 
nezmeškal odbavení,“ říká už trochu sklesle. 

Osudové „check in“
„Pro mě je létání hodně stresující, proto býváme na 
letišti třeba o tři hodiny dříve, dáme si jídlo a v klidu 
necháme zabalit zavazadla,“ bere si slovo i Tereza. 
„Najednou nám přišla do telefonu zpráva, že naše 
odbavovací přepážka je otevřená, takže jsme se šli 
odbavit,“ popisuje situaci dále. Na přepážce ale 
došlo k tomu, že je nikdo nemohl najít v systému 
a posílali je od jedné přepážky k druhé až viděli, 
jak jim letadlo odlétá pryč. „To byl asi ten nejhorší 
pocit, kdy jsem se rozbrečela, protože ta situace 
byla  opravdu zoufalá. Nevěděli jsme, co se stalo, 
ani proč v tom letadle nesedíme. Nikdo nám nechtěl 
nic říct vyjma toho, že letenky byly stornovány,“ říká 
dívka, kterou tato situace poměrně dost zasáhla. 

Můžeme si za to sami?
Adam samozřejmě telefonicky kontaktoval „maji-
telku agentury“, která zprvu dělala, že absolutně 
nechápe, o co jde a chybu svalovala na aerolinku. 
„Dokonce slíbila, že nám zařídí nové letenky, takže 
nás to trochu uklidnilo. Až teprve druhý den, kdy 
nám aerolinka vysvětlila, že letenky stornovala, 

Together around the world 
Adam, a twenty-fi ve year old student who wanted 
to see Asia with his girlfriend this year, starts his 
story: “We save money from part-time jobs we 
take throughout the entire year to pay for holidays 
abroad. “This year,” his girlfriend Tereza says, “we 
chose Indonesia, because it has everything from 
sandy beaches to beautiful countryside to volca-
noes”.  The young couple travels at “low cost”, 
trying to do as much travelling as they can for as 
little money as possible. “Air plane tickets are our 
biggest outlay,” says Adam. “That’s why we try to 
get special deals, even six months ahead of de-
parture.  When I saw a website on a social network 
where a lady was offering tickets at up to 20% off, 
I decided to give it a go”. 

Don’t worry, everything is ok...
Adam got in touch with the lady, who presented 
herself as the owner of a travel agency, and 
inquired about tickets in the CZK 15,000 range. 
“She got me tickets for the dates we needed to fl y, 
with our choice of airline, at the price we needed,” 
he says. Some readers may be shaking their heads 
at this point, thinking something is clearly amiss, 
but Adam received confi rmation from the airline, as 
well. “I called the infoline and was told the tickets 
were registered in our names and no changes 
or modifi cations were possible.The tickets even 
appeared in a mobile app fl ashing up a notice to 
check in on time,” he adds downheartedly.  

The fatal “check-in”
“I fi nd fl ying stressful, so we got to the airport three 
hours ahead of time, ate and had our luggage 
wrapped with no rush,” Tereza says. “All of a sud-
den we got a message on our phone saying our 
check-in counter had opened so we went to check-
in”. However, at the counter no-one could fi nd their 
names in the system and Adam and Tereza were 
sent from one counter to another until they saw 
their plane take off. “That was the worst feeling 
and I started to cry because the situation was truly 

Advice for not being taken in:
• Buy tickets only from reliable vendors
• Avoid buying tickets through a third party 
• Check the vendor on the internet
• Always ask for and keep a receipt of having 

paid for your ticket 
• Check your fl ight with the carrier, preferably 

several times

... 87

INSPIRATION



protože byly zaplacené kradenou kreditní kartou, 
nám došlo, že jsme naletěli hodně promyšlenému 
podvodu,“ dostává se k principu celého problému 
Adam a Tereza mu přikyvuje. „Prostě jí zaplatíte za 
letenky a ona je koupí na kradenou kreditní kartu. 
Když majitel její krádež nahlásí, tak se mu veškerá 
platba vrátí zpátky a vy přijdete o letenky a ještě se 
třeba octnete na černé listině aerolinek, protože 
to vypadá, že jste podvod spáchali vy,“ vysvětluje 
podrobněji Tereza.

Velké životní ponaučení
Oba dva se s touhle situací nechtěli zprvu příliš svě-
řovat ani svým známým, protože se styděli, že tak 
hloupě naletěli. „Sledujete zprávy, kde skoro každý 
den o něčem podobném informují a říkáte si, jak 
mohou být lidé tak důvěřiví. A pak naletíte úplně stej-
ně,“ shodují se. „Zjistili jsme ale, že lidí s podobnou 
nebo stejnou zkušeností je mnohem více. Někteří 
nakoupili letenky i pro skupiny a zůstali bez zpáteční 
letenky na letišti v zahraničí, “ upozorňuje Tereza. 
„Samozřejmě se vše pokusíme dál řešit, ale to už je 
jiný příběh. Doufáme, že díky tomuto článku bude 
dalších podvedených lidí mnohem méně a cesto-
vání budou mít spojené jen s pozitivními zážitky,“ 
uzavírá svůj příběh sympatický pár, který apeluje na 
vyšší pozornost při nákupu letenek.  

Rady, jak nenaletět:
• Letenky kupujte o ověřených prodejců
• Vyvarujte se nákupu letenek přes třetí osobu 
• Prověřte si prodejce na internetu
• Vždy si vyžádejte doklad o zaplacení letenky, 

který uchovejte 
• Ověřte si svůj let u aerolinek, klidně několikrát

desperate. We had no idea what had happened and 
why we were not on the plane. Nobody wanted to 
provide an explanation, other than to state that the 
tickets had been cancelled,” she says, telling how 
she had been crushed by the experience. 

Is it our fault?
Adam contacted the “agency owner”, of course. 
First, she pretended not to understand what the 
matter was and blamed the carrier. “Later, she even 
promised to get us new tickets so we calmed down 
a bit. Only on the next day, when the carrier explained 
it had cancelled our tickets because they were paid 
for by a stolen credit card, did we become aware 
that we had been hoodwinked in a sophisticated 
scheme,” he says, as Tereza nods agreement. “You 
simply send her money for the tickets and she buys 
them with a stolen credit card. When the credit card 
owner reports the theft, he is reimbursed the entire 
payment and you lose the tickets and may be even 
blacklisted by carriers since it seems you had com-
mitted the fraud” Tereza explains in detail. 

Big life lesson
The two did not wish to share the experience, even 
with their friends, because they were ashamed of 
having been so easily taken in. “You see similar 
stories in the news and think ‘how can people be 
so naïve?’ And then you do the same thing,” they 
agree. “But we discovered lots of people have 
had an identical or similar experience. Some have 
bought tickets for an entire group of people and 
been left in an airport abroad with no return ticket,” 
says Tereza. “We still have to resolve the situation, 
but that’s another story. We just hope that this article 
will lead to fewer people being deceived and travel-
lers’ experiences will all be positive.”
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Poštovská 1, 602 00 Brno
www.skyicebar.cz

SKY ICE BAR
Ice Bar & Café-Bar

MANDARIN ESSENCE CLUB

Mandarin Essence, koktejl bar a hudební klub 
přímo v centru Brna. Pro všechny, kteří se rádi 
baví. 

Mandarin Essence is a cocktail bar and music 
club placed right in the center of Brno.

Jakubské nám. 6, 602 00 Brno
www.mandarinclub.cz

Po předložení tohoto kuponu máte volný vstup do klubu.
This coupon allows you free admission to the club.

V.I.P.
VSTUP / ENTRANCE

AEIOU
www.aeiou.cz 
Aqualand Moravia 
www.aqualand-moravia.cz 
Autos Kunštát
www.autos-kunstat.cz 
Brno Airport 
www.brno-airport.cz
CanoCar, s.r.o. 
www.canocar.cz 

Centrála cestovního ruchu – 
Jižní Morava 
www.ccrjm.cz 
www.jizni-morava.cz 
Elan 
www.elanskis.com 
E.ON 
www.ekobonus.cz
Falkensteiner 
www.falkensteiner.com

Golf Resort Austerlitz 
www.agrt.cz 
HC Kometa Brno 
www.hc-kometa.cz
Hvězdárna a planetárium Brno 
www.hvezdarna.cz 
INA Sport spol. s r.o. 
www.inasport.cz
Jihomoravský kraj 
www.kr-jihomoravsky.cz 

JK Styl – Kateřina Jará 
www.katerinajara.cz 
Letiště Mnichov 
www.munich-airport.com 
Mandarin Essence Club 
www.mandarinclub.cz 
Schlosshotel Seewirt 
www.schlosshotel-seewirt.com 
Skiareál Kraličák 
www.mujkralicak.cz 

Sky Ice Bar 
www.skyicebar.cz 
Vila Stiassni 
www.vilastiassni.cz 
Zámek Slavkov 
www.zamek-slavkov.cz

FUN ZONE
blUDiŠtĚ

JMEnnÝ sEZnaM FirEM:
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Financial Services
Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

Nová ŠKODA Superb Combi

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb Combi: 4,0–7,2 l/100 km, 105–163 g/km

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Nastupte na palubu. Nový Superb Combi je připraven ke startu. Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně 
prostorný uvnitř. Nabízí nezvykle velký zavazadlový prostor a zároveň je tu místo i pro Váš styl. Máte raději sportovní, 
nebo komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si optimálně přizpůsobíte stylu svého řízení i stavu vozovky. Preferujete 
teplejší, nebo chladnější klima? Třízónová klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte 
praktický virtuální pedál, se kterým otevřete zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá 
ochutnávka toho, co nový Superb Combi dokáže a čím je vybaven. Vstupte do nové éry ve velkém stylu. 
Seznamte se s novým vozem ŠKODA Superb Combi přímo u nás.

skodasuperbcombi.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr Financial Services
Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

Předplacený servis na 5 let / 100 000 km 
při financování od ŠKODA Financial Services

Smart Light Assist – automatické 
přepínání a clonění dálkových světel

Zadní parkovací kamera

ŠKODA usnadňuje život svým 
zákazníkům každý den.

Třízónová klimatizace

Nová ŠKODA Superb Combi

AUTOS, spol. s r.o.
Palckého 157
679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 180
E-mail: autos@autos-kunstat.cz
www.autos-kunstat.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb Combi: 4,0–7,2 l/100 km, 105–163 g/km

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Stáhněte si do svého 
mobilního zařízení 
z AppStore 
a Google Play™ 
interaktivní katalog.



WAISTCOAT SOFT FLEX 
The Waistcoat Soft Flex provides exoskeleton-like 

body armor to guard your spine. Lightweight and

highly adjustable, this back protector utilizes Dainese’s 

proprietary Crash Absorb® materials with shape retention

memory to adapt perfectly to the body and provide superior 

energy absorption. The breathable jersey also helps find your

edge with its comfortable, almost unnoticeable fit.

dainese.com


