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Vážení cestující, 

vítejte na palubě čtvrtého letu airbusu Flying Mag. Tentokrát vám naše 
posádka poodhalí krásy Severního Kypru, který i přes světovou stranu 
zakomponovanou v názvu zůstává nejteplejším ostrovem středozemí. 
A abychom necestovali jen za hranice naší republiky, převtělili jsme se 
do role průvodce krátkého okruhu po Mikulově. Hlavním mužem z titulky 
a rozhovoru je pětadvacetiletý sympaťák Marian Chytka, který si jako 
svůj hlavní profesní nástroj vybral fotoaparát. Náš seriál o významných 
architektech má tentokrát na mušce sakrální stavby, pro jejichž 
navrhování má dostatečnou intuiici a trpělivost Marek Jan Štěpán. A aby 
ta převaha mužů v tomto čísle nebyla tak drtivá, sešli jsme se na kus řeči 
u kávy v pražské kavárně Savoy s talentovanou malířkou a studentkou 
diplomacie Anitou Hrubešovou Dijkema. Poslání řídícího odbavovací 
plochy nám vysvětlil zaměstnanec brněnského letiště Pavel Staněk. 
Nezapomněli jsme samozřejmě přidat ani množství zajímavých tipů na 
akce a místa, která stojí za to navštívit. Kdyby vás náhodou při toulkách 
přepadl hlad, můžete vyzkoušet třeba RAW stravu, kolem které se točí 
jedno z našich témat. Více už není třeba prozrazovat, protože bude 
nejlepší, pustíte-li se do čtení. 
A jak řekl Paulo Coelho, kterému dáváme za pravdu: „Cestování není 
nikdy otázkou peněz, nýbrž odvahy.“ 

Přejeme vám příjemné čtení a těšíme se na další společný let v roce 
2015. 

Flying Mag Team

Dear passengers,

Welcome aboard of the fourth issue of Flying Mag, the offi cial magazine 
of Brno airport. Our crew has prepared a lot of interesting articles on 
various topics for you. For example, you can learn about the beauty of 
Northern Cyprus, which, despite its name, is the warmest island of the 
Mediterranean. We will also guide you through Mikulov, a picturesque 
historic town not far from Brno. The man from the cover is Marian Chytka, 
an affable twenty-fi ve-year old photographer. Our series of interviews with 
eminent Czech architects continues with Marek Jan Štěpán who focuses 
on designing religious buildings. Another interesting person we have 
interviewed is talented painter and diplomacy student Anita Hrubešová 
Dijkema. You can also read about duties and responsibilities of an aircraft 
marshaller at Brno airport, as described by Pavel Staněk. As usual, you 
will fi nd many tips for interesting events and places in Brno and South 
Moravia. And if hunger overtakes you while you travel, you can try RAW 
food, which is among the topics of this magazine. It is not necessary to 
tell you more – just sit back and start reading.

As Paulo Coelho put it, “Travel is never a matter of money, but of 
courage”. We completely agree with this statement.

Ladies and gentlemen, enjoy the new issue of Flying Mag and we look 
forward to meeting you again in 2015. 

The Flying Mag Team
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ZAPOMEňTE NA 
CHLADNé DNY, TMU 
A HŘEJIVé KABáTY. ZIMA 
JE NA SEVERNíM KYPRU 
TEPLá A PŘíJEMNá. 
A PŘESTOŽE POČASí 
NENí NUTNě NA KOUPáNí, 
SEVERNí ČáST OSTROVA 
Má ROZHODNě CO 
NABíDNOUT. PŘENESTE 
SE DO MíST STŘETáVáNí 
HISTORIE A KULTURY, 
KTERá JSOU DOPOSUD 
TURISTY SPíŠE 
NEPOLíBENá. Z BRNA 
TAM BUDETE ZA TŘI 
HODINY. 

FORGET THE COLD DAYS, 
DARKNESS AND WARM 
COATS. THE WINTER IN 
NORTHERN CYPRUS IS 
WARM AND PLEASANT. AND 
ALTHOUGH THE WEATHER 
MAY NOT BE IDEAL FOR 
SWIMMING, THE NORTHERN 
PART OF THE ISLAND HAS 
A LOT TO OFFER. COME 
TO THE PLACES WHERE 
HISTORY AND CULTURE 
BLEND, AND WHICH HAVE 
NOT BEEN YET TOUCHED 
BY MASS TOURISM. IT WILL 
TAKE YOU THREE HOURS TO 
GET THERE FROM BRNO.

NEOBJEVENÝ POKLAD 
sTŘedoZeMí

Kypr je nejteplejší 
ostrov Středozemí
Cyprus is the 
warmest island of the 
Mediterranean

severnÍ 
kyPr

northern 
CyPrus
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Místo stvořené pro Afroditu 

Na Severním Kypru žije necelých 
300 tisíc obyvatel, a přestože 
je ofi ciálním jazykem turečtina, 
domluvíte se zde bez obtíží i an-
glicky. Právě s britskou kulturou 
mají místní společné také to, že 
jezdí vlevo. Hlavním městem je 
Lefkosa (řecky Nicosia), která se 
nachází ve střední části ostrova 
a je rozdělena na tureckou a řec-
kou část. Připravte se na nádech 
mýtické historie a romantickou 
atmosféru. Ne nadarmo se také 
traduje, že právě na tomto ostrově 
se narodila bohyně krásy a lásky 
Afrodita. 

Po zdravém jídle pravá 
turecká káva 

Zdejší lidé jsou proslulí svou po-
hostinností a přátelskostí. Nejčastěji 
je tak uvidíte u společných večeří, 
kde vzájemně sdílí svá jídla. Inspi-
rujte se jimi i vy a těšte se na zdra-
vý a barevný jídelníček plný salátů, 
masa a ryb. Typickými pokrmy jsou 
„Yalancı Dolma“ (vinné listy plněné 
rýží, cibulí a rajčaty), „Sish Kebab“ 
(marinované jehněčí grilované na 
dřevěném uhlí) a „Musakka“ (vrstvy 
sekané, brambor a lilku zapečené 
v troubě se sýrovou polevou). Při 
poznávání severokyperské kultury 
nevynechejte ani malé kavárny 
„kahve“, kde si nejenom pochut-
náte na vynikající turecké kávě, 
ale také si můžete zakouřit z vodní 
dýmky nebo zahrát národní hru 
„tavla“. 

Za sportem a odpočinkem 

Kypřané milují přírodu a sport. 
Přidejte se k nim a užijte si pro-
cházky na dlouhých plážích nebo 
jízdu na kole podél ostrova. Se-
verní Kypr je ideálním místem pro 
poznávání tajů moře. Natrefíte zde 
na několik potápěčských center, 
z nichž nejznámější je pak Scuba 
Cyprus ve městě Kyrenia. Těšte 

The home of Aphrodite

Only about 300,000 people live 
in Northern Cyprus. The offi cial 
language is Turkish but you will be 
able to make yourself understood in 
English without any problems. An-
other parallel with British culture is 
driving on the left. The island’s capi-
tal is Lefkosa (Nicosia in Greek), 
which is located in the central part 
of the island and is divided into the 
Turkish and the Greek parts. You 
can expect a romantic atmosphere 
and sense the mythical history. It is 
believed that Aphrodite, the god-
dess of beauty and love, was born 
on this island.

A healthy meal followed by 
genuine Turkish coffee

Local people are known for their 
hospitality and friendliness. You will 
often see them having dinner with 
family and friends, sharing meals 
with each other. Be inspired and 
try the healthy and colourful local 
cuisine full of salads, meat and 
fi sh. Typical dishes include “Yalancı 
Dolma” (vine leaves stuffed with 
rice, onions and tomatoes), “Shish 
Kebab” (marinated lamb, grilled on 
charcoal) and “Moussaka” (layers 
of minced meat, potatoes and 
aubergine roasted in the oven with 
a cheese topping). When you are in 
Northern Cyprus, do not miss out on 
visiting the small local cafés “kahve” 
where you can enjoy excellent Turk-
ish coffee, smoke a hookah or play 
the national game “tavla”.

Sport and recreation
Cypriots love their countryside and 
sports. You can also enjoy long 
walks on the beaches or bike rides 
along the island’s shores. Northern 
Cyprus is an ideal place for explor-
ing the mysteries of the sea. There 
are several diving centres; the most 
popular one is Scuba Cyprus in the 
town of Kyrenia. You can look for-

Typickými pokrmy jsou 
Yalancı Dolma, Sish Kebab 
a Musakka.

Typical dishes are Yalancı 
Dolma, Shish Kebab and 
Moussaka. 
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se na neobvykle čisté a průzračné 
moře s viditelností až 30 metrů 
a bohatý podmořský život. Kdo se 
chce prohřát, odpočinout si a na-
brat sílu do zimních dnů, neměl 
by propásnout návštěvu tureckých 
lázní („hamam“). Tradiční odděle-
né lázně pro ženy a muže najdete 
například v hlavním městě, větší 
hotely pak standardně nabízí 
lázně vlastní. 

Po stopách historie

Severní Kypr má jedny z nej-
krásnějších pláží ve Středozemí, 
které dosud nebyly objeveny davy 
turistů. Okouzlí vás osamocené 
zátoky s čistými a jemně písčitými 
plážemi a průzračným mořem. Pro 
svou historii však nabízí toto území 
mnohem víc. V Severním Kypru se 
přemístíte do minulosti. Dýchne 
na vás krása antiky, doba Řeků, 
Římanů, Féničanů i Egypťanů, 
uvidíte byzantské kostely a křižácké 
pevnosti. Přijměte naše pozvání do 
těchto ojedinělých míst! 

Opevněná Kyrenia se pyšní 
nejkrásnějšími plážemi 

Na severním pobřeží ostrova, 
asi 35 kilometrů od letiště Ercan, 
se nachází malebné městečko 
Kyrenia. Kyreniu si zamilujete 
pro její nádherný jachetní přístav 
ve tvaru podkovy, staré město 
s úzkými křivolakými uličkami a pro 

ward to wonderfully clean and crys-
tal clear water with visibility up to 
30 meters and rich underwater life. 
If you want to relax, get warm and 
gather your strength for the winter 
days, you should go to a Turkish 
bath (“hamam”). The traditional spa 
with separate men’s and wom-
en’s sections can be found in the 
island’s capital for example. Most of 
the larger hotels usually have their 
own spas as well.

In the footsteps of history 

Northern Cyprus has some of 
the most beautiful beaches in the 
Mediterranean, which have not yet 
been flooded by crowds of tourists. 
You will be enchanted by secluded 
coves with clean and fine sandy 
beaches and crystal clear sea. 
Moreover, this area has much more 
to offer thanks to its history. You 
can travel back in time in Northern 
Cyprus. There are ancient sights 
from Greek, Roman, Phoenician 
and Egyptian times, Byzantine 
churches and crusader fortresses. 
Please accept our invitation to visit 
these unique places!

Kyrenia boasts the most 
beautiful beaches

The picturesque fortified town of 
Kyrenia lies on the northern coast of 
the island, about 35 km from Ercan 
Airport. It has a wonderful horse-

Krásami památek Severního 
Kypru byl inspirován i William 
Shakespeare.

The wonderful historic sights 
of Northern Cyprus inspired 
William Shakespeare.

6 ...



její rozmanité obchůdky, kavárny 
a restaurace. Za návštěvu stojí i trh 
s ovocem, zeleninou a suvenýry. 
Unikátní pohled se vám naskytne 
u historické dominanty města, 
pevnosti Girne, ve které je otevřené 
muzeum se starobylým vrakem 
antické lodi. Na krásné památky 
natrefíte také v okolí města. Do-
poručujeme návštěvu křižáckého 
hradu svatého Hilariona a klášter 
Bellapais. Pouhých pět kilometrů 
od Kyrenie se pak rozprostírá jedna 
z nejkrásnějších pláží Severního 
Kypru Escape. Oblíbená je beze-
sporu i Acapulco Beach, na které 
se můžete občerstvit a pobavit 
v místních barech. 

Shakespearova Famagusta 
láká svým městem duchů 

Famagusta byla založena už ve 
4. století před naším letopočtem 
na východním pobřeží ostrova. 
Díky tomu najdete ve městě 
řadu historických památek, 
jako je monumentální katedrála 
sv. Mikuláše, přebudovaná na 
mešitu Lala Mustafa Pasha nebo 
klášter sv. Barnabáše. Nejzná-
mější z nich je však pevnost ve 
starém přístavu, zvaná Othellova 
věž. Právě sem zasadil William 
Shakespeare děj své hry Othello. 
Pokud vás láká pohled na římské 
památky, zajeďte do nedalekého 
města Salamis. Rozprostře se před 
vámi schodovité divadlo, trosky 
gymnázia i římské lázně. A teď 
zpátky do Famagusty! Město se 
pyšní krásnými plážemi a neobje-
venými zákoutími. Dobrodružné 
povahy ocení i jeho odvrácenou 
tvář v jihovýchodním středisku 
Varosha, kterému se dnes říká pro 
jeho osamocenost město duchů. 
Vzdálenost Famagusty od letiště 
Ercan je 50 kilometrů. 

Zavítejte na Severní Kypr a pře-
svědčte se o jeho krásách sami! 

shoe shaped marina, and the old 
town with its narrow winding streets 
full of small shops, cafés and res-
taurants. The market where you can 
buy fruit, vegetables and souvenirs 
is also worth a visit. The best known 
historical landmark of the town is the 
Girne Fortress which is now home 
to an open-air museum with an 
ancient ship wreck. There are also 
many places of interest just outside 
the town. We definitely recommend 
visiting the crusader castle of St. Hi-
larion and the Bellapais Monastery. 
One of the most beautiful beaches 
in Northern Cyprus – Escape – is 
located just five kilometres from 
Kyrenia. Another popular place is 
Acapulco Beach, where you can 
refresh yourselves and have fun in 
one its several beach bars.

Shakespeare’s Famagusta 
attracts visitors with its 
ghost town 
Famagusta was founded in the 
4th century BC on the east coast 
of the island. There are numerous 
historic sights such as St. Barnabas 
Monastery and the monumental 
St. Nicholas Cathedral, which was 
re-built into the Lala Mustafa Pasha 
Mosque. The most popular tourist 
attraction is the citadel fortress 
guarding the harbour, called the 
Othello Tower, where William 
Shakespeare’s play Othello is set. 
If you like Roman sights, visit the 
nearby town of Salamis with its am-
phitheatre, and ruins of the Roman 
baths and school. And now back 
to Famagusta! The town boasts 
beautiful beaches and secluded 
coves. Adventure lovers will appre-
ciate the resort of Varosha, located 
south-east of Famagusta, which 
is now called a ghost town since 
being abandoned. Famagusta is 
approximately 50 kilometres far 
from Ercan airport.

Visit Northern Cyprus and see its 
beauty for yourselves!Au
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Severní Kypr má jedny 
z nejkrásnějších pláží 
a nejčistších moří.

Northern Cyprus has some of 
the most beautiful beaches 
with the cleanest sea

TRAVEL

... 19... 7



marian
chYtka

FotoGraF ze vsetína 
zamilovaný do pouště 

vsetín photoGrapher who Fell 
in love with the desert 

8 ...



Stejně jako každého fotografa se v úvodu rozho-
voru nemůžeme nezeptat, jak ses vlastně dostal 
k fotografování? Začínal jsi přímo u motorsportu 
nebo jsi k němu postupně dospěl?

K fotografování jsem se dostal tak, že jsem k Vá-
nocům (teď už ani nevím, co to bylo za rok – 2007 
nebo 2008) dostal fotoaparát s tím, abych fotil 
hlavně svého bratra, který se v té době pravidel-
ně účastnil podniků cross-country rallye. Z toho 
vyplývá i odpověď na druhou otázku: Ano, začal 
jsem motorsportem. Začátky však nebyly nijak extra 
zábavné, a přestože jsem něco „fotil“ (dnes bych 
to tak určitě nenazval), tak jsem se o to moc neza-
jímal. Zlom přišel v roce 2010, kdy jsem jel poprvé 
na Dakar. Tehdy to bylo jen takovou formou výletu, 
bez ofi ciální akreditace, ale focení mě tam nesmírně 
chytlo. To se ještě prohloubilo v létě téhož roku, 
které jsem celé strávil na Islandu, kde mě začaly 
bavit i „krajinky“.

„zLom mezi amatérským 
foCením a touhou 
zdokonaLit se přišeL díky 
dakaru 2010.”

“the breakthrough 
point from amateur 
photography and a desire 
to improve Came with the 
dakar 2010.”

SYMPATICKý FOTOGRAF MARIAN CHYTKA POCHáZí SICE ZE VSETíNA, ALE DíKY 
STUDIU PRáV NA MASARYKOVě UNIVERZITě POBýVá JIŽ VíCE NEŽ ŠEST LET 
V BRNě, ODKUD VYRáŽí NA LOV JEDINEČNýCH ZáBěRů DO CELéHO SVěTA. 
VěNUJE SE PŘEVáŽNě FOCENí MOTORISTICKéHO SPORTU, AVŠAK BěHEM 
TěCHTO AKCí POŘIZUJE TŘEBA TAKé FOTOGRAFIE PORTRéTNí A KRAJINNé. VŠE 
SE TOTIŽ ODVíJí OD POŽADAVKů KLIENTA. CHYTKA SI BěHEM VELMI KRáTKé 
DOBY DOSLOVA VYDOBYL POZICI MEZI KRáLOVSKOU ŠLECHTOU FOTOGRAFů 
A JEHO SNíMKY SI OBJEDNáVá NEBO ALESPOň SLEDUJE ČíM DáL ŠIRŠí 
ZáKLADNA MOTORISTICKýCH OSOBNOSTí A FANOUŠKů. 

MARIAN CHYTKA, AN AFFABLE PHOTOGRAPHER, COMES FROM VSETíN BUT BE-
CAUSE OF HIS STUDIES AT MASARYK UNIVERSITY HE’S BEEN LIVING IN BRNO FOR 
MORE THAN 6 YEARS. BRNO IS ALSO THE BASE FROM WHICH HE SETS OUT TO 
HUNT FOR UNIQUE IMAGES FROM ALL OVER THE WORLD. HE FOCUSES ON TAKING 
PICTURES OF MOTORSPORT BUT ALSO FINDS TIME TO TAKE PORTRAITS AND LAND-
SCAPES DURING THESE EVENTS – AS CLIENTS WISH. OVER A VERY SHORT PERIOD 
OF TIME, CHYTKA EARNED HIS PLACE AMONG THE PHOTOGRAPHER ROYALTY. HIS 
PICTURES ARE BEING ORDERED OR FOLLOWED BY AN INCREASING NUMBER OF 
MOTORSPORT FIGURES AND FANS. 

Just as in any interview with a photographer, 
I can’t avoid asking you how you actually got to 
taking photos. Did you start with taking pictures 
of motorsport or did your focus on this theme 
gradually evolve?

I was introduced to photography at Christmas, now 
I can’t even tell what year, maybe 2007 or 2008. I got 
a camera to take pictures of my brother who regularly 
took part in in cross-country rally events at that time. 
So, this also answers your second question: Yes, 
I began with motorsport. The beginnings were far from 
being a lot of fun and in spite of the fact I was “taking 
pictures” (I would no longer call that “taking pictures”) 
I wasn’t interested in the subject matter very much. 
The turning point came in 2010 when I went to the 
Dakar for the fi rst time. At that time it was just a trip, 
no offi cial accreditation, but it was there where I got 
hooked on. Photography became even more intense 
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Přejděme však k samotné fotografické technice. 
Jakou značku fotoaparátu používáš a kolik objek-
tivů s sebou běžně vozíš?

Používám Canon, a to hlavně proto, že první foťák, 
který jsem měl, byl právě této značky. Postupně mi 
zůstávaly různé objektivy a ostatní příslušenství, 
a nemělo tak smysl všechno od základů měnit. Ale 
upřímně řečeno, kdyby přišel někdo od konkurence 
a nabídl mi nějaké zajímavé podmínky na pořízení 
jejich techniky, tak bych neváhal ani vteřinu. Mám 
čtyři těla od Canonu: 1DX, 1D mk IV, 5D mk III 
a hodně záložní 7D (ten foťák nesnáším, ale nemá 
smysl jej ani prodávat). Objektivů mám nyní pět, 
ale běžně vozím tři: něco dlouhého, něco širokého 
a něco rybího.

V současné době fotíš především pro Monster 
Energy. Jak se člověk vlastně stane fotografem 
takovéto světoznámé společnosti! Jsou s Daka-
rem spojené i Tvoje zakázky právě pro Monster? 

To bych lehce poopravil – většinu pořád tvoří akce, 
které dělám pro jiné klienty než Monster Energy. 
Je to právě Dakar, ostatní pouštní závody a rally, 
které pro mě stále zůstávají prioritou. Spolupráce 
s Monster Energy se však taktéž oproti loňskému 
roku značně rozrostla a snad bude mít stoupající 
tendenci i nadále, i když to by asi musel mít rok 
více dní a den více hodin. Fotografem Monsteru se 
člověk stane tak, že ti přímo napíšou, abys pro ně 
pracoval. Zní to dost blbě, ale opravdu to tak bylo, 
takže nevím, jaký je jiný postup. V mém případě 
to však bylo hlavně na základě skutečnosti, že 
Monster Energy je sponzorem dakarského X-raid 
týmu (vítěz tří posledních ročníků s MINI), pro nějž 
už čtvrtým rokem pracuji. Začali dostávat mé fotky, 
které jsem fotil právě pro X-raid, a přišli s nabídkou, 
jestli bych pro Monster nechtěl dělat i něco dalšího. 
Bylo to příjemné a zároveň docela úsměvné pře-
kvapení, neboť asi rok či dva předtím jsem se snažil 
kontaktovat českou pobočku Monsteru s nabídkou 
na focení, s níž jsem neuspěl, a najednou se ozvala 
evropská centrála sama.

Další ročník Dakaru se nezadržitelně blíží… Jak 
se musíš coby fotograf na tuto událost připravit? 

Blíží se tak rychle, až z toho mám trochu strach. 
Přípravy probíhají téměř celý rok, alespoň, co se 
týká získávání klientů, od září se pak chystalo naše 
novinářské auto, sháněli se partneři, média, apod. 
Nejzávažnější na celém Dakaru byla příprava auta, 
protože se nejedná o obyčejný vůz, ale i novinářské 
auto musí mít bezpečnostní rám, sportovní sedačky, 
hasicí systém, lopaty, apod. Nyní už je auto na lodi 
a cestuje do Buenos Aires.

in the summer of that year which I spent in Island 
where I got really interested in “landscapes” too.

Let’s talk about your photographic technique. 
What make of a camera do you shoot with and 
how many lenses do you usually have with you?

I use Canon. Mainly because the first camera I got 
was a Canon. Over time, I acquired various lenses 
and other accessories and it made no sense to 
change everything. But frankly, if Canon’s competi-
tion came and offered a deal on their technology 
I wouldn’t hesitate a minute. I have four Canon 
bodies: 1DX, 1D mk IV, 5D mk III and 7D which is 
an emergency back-up (I hate that camera but it 
doesn’t even make sense to sell it). Currently, I have 
five lenses but usually just bring three with me: 
something long, something wide and something 
fishy. 

Nowadays you take pictures mostly for Monster 
Energy. How do you become a photographer 
for such a renowned company? Is your work for 
Monster related to the Dakar, too? 

I’d correct you on this point – majority of my work 
is for other clients than Monster Energy. It is the 
Dakar, other desert races and rallies that remain 
my priority. My collaboration with Monster Energy, 
however, has significantly intensified compared 
to the last year and hopefully this trend will keep 
growing. But for that, a year would have to have 
more days and a day more hours. You start work-
ing for Monster when they contact you with a job 
offer. It sounds silly, but that’s what happened so 
I don’t know any other way. In my case, it was 
chiefly because Monster Energy sponsors the 
Dakar X-Raid Team (the winner of the three most 
recent years with MINI) and I’ve been working for 
them for four years. They started to get the pictures 
I took for X-Raid and asked if I wanted to do other 
things for Monster. It was a nice surprise as well 
as a funny coincidence because two years before 
that I’d tried to contact their Czech subsidiary with 
an offer of taking photographs and all of a sudden 
this offer came directly from the Monster European 
headquarters.

Another year of the Dakar is coming up soon... 
How do you need to prepare for the event? 

It’s coming up so rapidly it’s almost scary. Prepara-
tions have been underway for almost a year, at least 
in terms of acquiring clients. Since September, our 
journalist vehicle has been getting ready, partners 
and media were contacted. The most important 
thing about the Dakar is to get the car ready. It’s not 
just any car because even journalist cars must 
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have a safety frame, sports seats, fire extinguishers, 
shovels, etc. Now the car is aboard a ship sailing to 
Buenos Aires.

We saw you were offering a free place in your 
“photocar” on your website. What would such 
a trip entail for someone inexperienced – both in 
terms of money and the necessary equipment? 

You’re right, there was a space available. Regarding 
requirements, they were mostly financial in this 
case. The costs for a person amount to at least EUR 
10,000. This is crucial, the rest is not so important.

Do you have time to go on a private trip during 
your photo-shoot of the Dakar Rally? 

In 2014 I was very happy to sleep three hours a day 
during the Dakar Rally! Honestly, there was no time 
for making trips to the surroundings. There were 
four or five days I didn’t sleep at all. The Dakar is 
the most important event of the year and it’s purely 
about work, there’s not time for “holiday-making”.

We dare to say the Dakar Rally is one of the most 
dangerous races both for the drivers and the 
people around. Have you ever got into a truly 
dangerous situation? 

Leaving aside incidents of micro-sleep behind the 
wheel brought about by the increasing exhaustion, 
I don’t remember anything truly dangerous. In my 
opinion, it is the fatigue that is the most dangerous 
thing for the journalists and photographers who 
work there and people are not really aware of it. 
You must set out at least one hour before the first 
motorbike which is usually around 4 a.m. You drive 
an average of 800 km per day, stand for 5-6 hours 
somewhere in the desert in a fifty degree heat, 
then you download/process/send the pictures, 
plan the trip for the subsequent day, lie down in 
your tent for an hour and do this again and again 

Zahlédli jsme u Tebe na webu, že jsi nabízel vol-
né místo ve svém „fotovoze“. Co vše by taková 
cesta pro laika obnášela – jak z hlediska finanč-
ního, tak co se potřebného vybavení týče? 

Je pravda, že jedno místo bylo. Co se týká po-
žadavků, tak ty byly v tomto případě především 
finanční, kdy jsou náklady na jednu osobu mini-
málně 10 000 EUR. To je hlavní parametr, kde jdou 
ostatní věci docela stranou.

Máš během focení Dakaru čas podniknout něja-
ký soukromý výlet do okolí?

V roce 2014 jsem byl během Dakaru rád, když jsem 
naspal tři hodiny denně! Vážně nezbyl čas, abych 
podnikal nějaké výlety do okolí. Bylo asi 4 nebo 
5 dnů, během nichž jsem nespal ani minutu. Pro 
mě je Dakar nejdůležitějším eventem roku a je ryze 
pracovní – není čas na „dovolenkování“.

Troufáme si říci, že Rallye Dakar je jedním 
z nejnebezpečnějších závodů jak pro závodníky 
samotné, tak pro lidi okolo. Dostal ses už někdy 
do situace, kdy jsi byl ve skutečném nebezpečí? 

Pominu-li nějaké mikrospánky za volantem, které 
přicházely se stále větším vyčerpáním, tak si nepa-
matuji, že by se mi něco skutečně nebezpečného 
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přihodilo. Ona právě únava je dle mého názoru na 
Dakaru to nejnebezpečnější při práci novinářů a foto-
grafů, což si nikdo moc neuvědomuje. Je třeba vyjet 
nejméně hodinu před první motorkou, to je většinou 
okolo čtvrté hodiny ráno. Denně pak najet v průměru 
800 km, třeba 5–6 hodin stát někde v poušti v pade-
sátistupňovém vedru, potom fotky stáhnout/upravit/
poslat, naplánovat cestu na další den, na hodinu se 
položit do stanu a takhle každý den dokola po dobu 
dvou týdnů. Mimo to mě letos srazila motorka, ale to 
se může stát kdekoliv, nejen na Dakaru. Byla to jen 
opravdu nešťastná náhoda, naštěstí pro mě s dob-
rým koncem. V cca 50km/h do mě napřímo vrazil 
motorkář, ale nic vážného se nestalo. Jen pár modřin 
a škrábanců, ale byl jsem schopen pokračovat dál.

Co je na práci fotografa takto prestižního závodu 
nejtěžší?

V předchozí otázce jsem naznačil průběh typického 
dakarského dne, což je samo o sobě dost těžké, 
a to jak fyzicky, tak psychicky. Co se fotografic-

„Cestování je pro mě 
zábava i nezbytnost. 
Letos jsem absoLvovaL 
CCa pětašedesát Letů 
a najezdiL někoLik tisíC 
kiLometrů.”

“traveLLing is both fun 
and a neCessity for 
me. this year, i was on 
sixty five fLights and 
drove severaL thousand 
kiLometres.”

for a period of two weeks. In addition to that, I got 
hit by a motorbike. But that can happen anywhere, 
not only during the Dakar. It was just a mishap, 
which, fortunately turned out well for me. A got hit 
by a bike rider at about 50 km/h but nothing serious 
happened. Just a few bruises and scratches but 
they didn’t prevent me from going on.

What is the most difficult thing about the work of 
a photographer at such a prestigious race?

In the answer to your previous question I outlined 
what a typical Dakar day looks like, which is difficult 
enough, both physically and psychologically. In 
terms of photography, it is about searching for 
a suitable location. That frequently takes several 
hours and dozens of kilometres. In spite of that, 
especially in dunes, you can end up standing a few 
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hundreds of meters away from the first racers and 
you simply fail to take photos of them on that day.

You must have some room for observing the 
situation in the depot, too. What’s the atmosphere 
like among drivers during the rally?

There’s actually not so much time to observe. 
There’s really no time to walk around the bivouac 
and chat. But the atmosphere in my clients’ team 
is usually positive. Contestants are under great 
pressure from the get-go and there’s no reason to in-
crease it in the place where they’re supposed to rest.

Is there any sporting event you’d like to take 
pictures of and haven’t had a chance to do it yet?

I see the Dakar as the pinnacle of sporting events 
and that won’t change. So I’m entirely happy in this 
respect.

Has there been an exceptional moment in your 
career as a photographer you’ll never forget? 

If you have a particular photo or something like 
that in mind then no, there has not. But I’d repeat 
the Dakar – it’s an exceptional event for me. A few 
years ago I was just watching it on TV and this year 
I was standing on the finish ramp alongside with 
Nani Roma and celebrated his victory. At that mo-
ment, I thought I was pretty good at photography 
and I realised I was doing it well to be standing 
where I was. I’d have never thought of that watching 
the TV broadcasts. I feel fulfilled in situations when 
people such as Stephane Peterhansel (won the Da-
kar eleven times), Nasser Al Attiyah and Nani Roma 
come to me, chat and praise my work. The same 
thing happens with Monster when its athletes ask 
me when I’m coming to the next event. Or if Ken 
Block himself asks me to come to an event where 
he will be too. That always makes my day.

You travel a lot to do your work. How many 
kilometres do you drive per year on average and 
how much do you fly? Do you mind spending so 
much time travelling?

In 2014, I took around sixty five flights and it’s hard 
to say how many kilometres I’ve driven (not only 
on paved roads). But that’s what my work is about. 
I got used to it and don’t mind it at all. In contrast, 
I can’t imagine I’d have to go to work to a single 
location every day. That would drive me crazy.

Which country made the nicest impression on 
you and where do you like to fly on holiday, if 
you take any?

I like South America the most, especially Argentina. 
There are very nice people, beautiful countryside 

kého hlediska týká, tak je to především o hledání 
vhodného místa. To mnohdy zabere i několik hodin 
a desítky najetých kilometrů. Přesto se ale může 
stát, především pak v dunách, že nakonec první 
závodníci profrčí pár set metrů od tebe a ty je ten 
den prostě nevyfotíš.

Jistě máš prostor pozorovat i dění v depu. Jaká 
je mezi jezdci atmosféra během závodů?

Toho prostoru na pozorování zase tolik není, neboť 
na procházení se v bivaku a klábosení čas opravdu 
není. Co mám však zkušenosti s atmosférou v týmu 
mých klientů, tak ta je většinou pozitivní. Závodníci 
jsou už tak vystaveni velkému tlaku a není třeba jej 
ještě zvětšovat v místě, kde by si měli odpočinout.

Je vůbec nějaká sportovní událost, na níž by sis 
chtěl „zafotit“ a ještě ses k ní nedostal?

Pro mě je vrcholem motorsportu Dakar, a tak to taky 
zůstane. Takže v tomto ohledu jsem plně uspokojen.

Existuje ve Tvé fotografické kariéře nějaký výji-
mečný moment, na nějž nikdy nezapomeneš?

Jestli myslíš nějakou určitou fotku nebo něco 
podobného, tak to nikoliv. Znovu bych se zde 
opakoval s Dakarem – ten je pro mě výjimečný 
sám o sobě. Pár let zpátky jsem se na něj jen díval 
v televizi a letos jsem stál na cílové rampě společně 
s Nanim Romou a oslavoval jeho vítězství. V ten 
moment jsem si pomyslel, že mi to focení asi i do-
cela jde a že to dělám dobře, když stojím tam, kde 
stojím. Na to jsem při sledování televizních přenosů 
nepomyslel ani ve snu. Naplňují mě situace, kdy 
lidé jako Stephane Peterhansel (jedenáctinásobný 
vítěz Dakaru), Nasser Al Attiyah nebo Nani Roma za 
tebou přijdou, pobaví se a pochválí tvoji práci. To 
samé se děje i u Monsteru, kde se na mě jejich at-
leti ptají, kdy přijedu na další akci. No, a když se na 
tebe ptá i samotný Ken Block, jestli bys mohl přijet 
na event, kde bude právě on, tak to vždycky potěší.

Za svojí prací se nacestuješ více než dost. Kolik 
toho průměrně za rok najezdíš, případně nalé-
táš? Nevadí Ti trávit tolik času na cestách?

V roce 2014 jsem absolvoval kolem pětašedesáti 
letů a těžko říct, kolik tisíc kilometrů jsem najezdil 
(a to nejen po zpevněných cestách). O tom ale 
moje práce je, zvykl jsem si na to a vůbec mi to ne-
vadí. Naopak si nedokážu představit, že bych měl 
každodenně docházet do práce na jedno a to samé 
místo. Z toho bych se za chvíli asi zbláznil.

Která země Tě nejvíce okouzlila a kam rád létáš 
na dovolenou, pokud se na nějakou dostaneš?

Nejvíc se mi libí v Jižní Americe, konkrétně asi 
v Argentině. Jsou tam strašně příjemní lidé, krásná 

FACE2FACE

... 13



příroda, skvělé jídlo a jako bonus tohle člověk zaží-
vá během Dakaru, takže se to všechno dobré ještě 
několikanásobně hodnotí. Na úroveň Argentiny 
bych pak v žebříčku oblíbenosti postavil ještě Is-
land. Je to nádherná země, kde je člověk s foťákem 
jako v ráji. 

Využíváš ke svým přesunům také brněnské 
letiště?

Ani nevím proč, ale pravdou je, že jsem ještě nikdy 
z brněnského letiště neletěl, ale doufám, že se mi to 
brzy poštěstí. Většinou létám z Prahy nebo z Vídně.

Volného času Ti asi moc nezbývá, nicméně vě-
nuješ se sám nějakému (nejen motoristickému) 
sportu nebo jiným zájmům? 

Motoristickému sportu se nevěnuji. Co se ostatních 
sportů týká, tak když mám čas, snažím se něco na-
běhat, docela často chodím na squash a dříve jsem 
hrál také fotbal, ale na něj již nějak nezbyl čas.

Tvoje fotografie je možné zhlédnout i na různých 
výstavách. Plánuješ v nejbližší době nějakou, 
kam bys mohl naše čtenáře pozvat?

Zrovna nyní probíhá výstava mých dakarských 
fotografií v nákupním centru Nová Karolina v Ostra-
vě. Až do konce ledna je zde ke zhlédnutí čtyřicet 
velkoformátových fotek. V roce 2015 se určitě 
pokusím uspořádat nějaké další výstavy, ale nyní 
to není úplně na pořadu dne, a nic konkrétního tak 
ještě naplánovaného není.

A jak jsi na tom s oceněními Tvé práce, které 
uděluje vesměs odborná porota. Máš se čím 
pochlubit? 

Upřímně řečeno moc často se soutěží neúčastním. 
Jestli jsem se celkově zúčastnil tak čtyř, je to moc. 
Minulý rok jsem se dostal do finále mezinárodní 
fotografické soutěže One Eyeland, což byl docela 
úspěch vzhledem k tomu, že se soutěže účastnilo 
několik tisíc fotografů. Paradoxně to nemělo nic 
společného s motorsportem, ale s portrétní fotogra-
fií. V letošním roce jsem se konečně zvládl (v mi-
nulých letech jsem na to vždy zapomněl a zmeškal 
termín) přihlásit do soutěže Zlaté oko (motoristická 
fotka roku) a nakonec jsem ji i vyhrál. 

Jsi absolventem brněnských práv. Proč ses roz-
hodl právě pro tento obor, když jsi ve sportovním 
světě uznávaným fotografem? Nelákalo by tě 
studovat nějakou školu více tvůrčího zaměření?

Titul z práv mám už více než rok. Pro studium práva 
jsem se rozhodl v době, kdy jsem ještě nikterak ne-
fotil. Už jsem sice měl první foťák, jenž jsem dostal 
k Vánocům, ale v té době by mě nenapadlo, jaký 

Bleskový dotazník vztažený k Brnu a jižní 
Moravě – jihomoravská NEJ: 

Co se Ti jako první vybaví, když se řekne 
Brno? 
Nejlepší část mého života. Žiju zde už 6 let, 
tzn. ještě předtím než jsem vůbec začal fotit. 
Celou svou kariéru jsem tak odstartoval právě 
v Brně. 

Oblíbená restaurace? 
Během dne rád zajdu na oběd do restaurace 
Jedna báseň (v centru nebo v Bohunicích). Na 
večeři je to různorodé a nemám asi vyloženě 
žádný oblíbený podnik. 

Oblíbená kavárna, bar a club? 
Café Society. V klubu jsem nebyl ani nepama-
tuji, ale když už, tak asi Mandarin.

Oblíbený obchod? 
Upřímně řečeno v Brně moc nakupovat 
nechodím, ale když už, nejčastěji zavítám do 
fotografické speciálky Megapixel :-). 

Akce, kterou bys doporučil? 
Food Festival.

Marian Chytka: 
Web: www.mchphoto.cz 
Instagram: www.instagram.com/mchphotocz
Facebook: www.facebook.com/mchphoto.cz
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and great food. This is the bonus of my experience 
during the Dakar so everything good gets multiplied 
several hundreds of times. And Island stands next 
to Argentina in my list of favourite destinations. 
It’s a gorgeous country and a paradise for people 
with cameras. 

Do you make use of Brno Airport for your 
travels?

I don’t know why but I’ve never taken a flight from 
Brno Airport. I hope I’ll be able to do that in future. 
I mostly fly from Prague or Vienna.

You probably don’t have much free time but do 
you do any (not only motorist) sport yourself? Do 
you have any other interests? 

I don’t do the motorist sport. When I’m free I try to 
run, I play squash quite often and I used to play 
football but now I don’t have enough time for that.

Your photographs are also part of various exhibi-
tions. Is there any exhibition you could invite our 
readers to?

Currently, my photographs from the Dakar are on 
display in the Nová Karolina shopping centre in 
Ostrava. There are forty large-format photographs 
on display until the end of January. In 2015 I’ll defi-
nitely try to organize more exhibitions but it’s not 
a priority at the moment and nothing concrete has 
been planned.

What about honours for the work you do, mostly 
awarded by a professional jury. Is there anything 
you’re proud of? 

To be honest, I don’t take part in contests very 
often. I’ve participated in a total of four, not more. 
Last year, I got in the finals of the One Eyeland 
photo contest which was quite a success consider-
ing several thousand photographers took part. 
Paradoxically, it had nothing to do with motorsport 
but with portrait photography. After having forgotten 
and missing a deadline over the recent years, this 
year I managed to enter the Zlaté Oko contest (the 
best motorsport themed photo) which I also won. 

You’ve graduated from the Brno Faculty of Law. 
Why did you decide for this field when you’re 
a recognized photographer in the world? Would 
you find it interesting to study at a school with 
a more creative focus?

I’ve had my degree for more than a year. I decided 
to study law at a time when I didn’t do any pho-
tography. I had my first camera I got for Christmas 
but at that time I had no idea about the direction 
everything was to take. Retrospectively, it was 

A quick questionnaire on Brno and South 
Moravia – “BEST OF” South Moravia: 

What do you think of first when you hear 
“Brno”? 
The best part of my life. I’ve lived her for 
6 years, that means I’d moved in even before 
I started to take pictures. My whole career 
started in Brno. 

Favourite restaurant? 
I like having a lunch at Jedna Báseň (either in 
the city centre or in Bohunice). With dinners 
it depends. I don’t have any truly favourite 
restaurant. 

Favourite cafe, bar and club? 
Café Society. I can’t remember the last time 
I was in a club. It’s probably the Mandarin Club.

Favourite shop? 
Frankly, I don’t do much shopping in Brno. 
I just mostly go to Megapixel, a specialized 
photo store. 

Event you’d recommend? 
Food Festival.

Marian Chytka: 
Web: www.mchphoto.cz 
Instagram: www.instagram.com/mchphotocz
Facebook: www.facebook.com/mchphoto.cz
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to všechno nabere směr. Když se na to podívám 
zpětně, tak to byla skvělá volba i s ohledem na 
skutečnost, že v posledních ročnících jsem nemusel 
chodit do školy tak často a mohl jsem hodně cesto-
vat. To mi nesmírně pomohlo a vlastně i odstartova-
lo celou fotografickou kariéru. Kdybych musel sedět 
ve škole každý týden/každý den, rozhodně bych 
nebyl tam, kde nyní jsem. 

Co bys doporučil mladým fotografům se zájmem 
o motorsport, aby se jednou stali také tak úspěš-
nými, jako ty? A kdo je Tvým profesním vzorem?

Těžko říct. Nevím, zda existuje nějaký univerzální 
recept na to, jak se prosadit. Tak jednoduché to asi 
není. Upřímně řečeno je to v dnešní době stále těžší 
a těžší, aby se člověk přes nepřeberné množství 
dalších fotografů dostal na takovou úroveň, že by 
se živil jen focením. Na druhou stranu to však nikdy 
nebylo jednodušší – už jen kvůli sociálním médiím, 
na nichž se dá dostat do kontaktu s potenciálními 
klienty, týmy, jezdci. Ve finále to však není jen o fot-
ce samotné, kterou schováváš někde v šuplíku, ale 
také o umění se prodat, s čímž souvisí i jazyková vy-
bavenost apod. Určitě je potřeba i hodně trpělivosti 
a neustálé sebezdokonalování se, což je dle mého 
nejdůležitější. Nikdy se nespokojím s tím, kde jsem, 
a snažím se dostat zase o krok dál.

Profesní vzor asi nemám. Je pár fotografů, které 
sleduji, ale že by byli mým vzorem, to se říct nedá. 
Z ČR mě bezesporu nejvíc baví Dan Vojtěch.

Jaké jsou Tvoje plány pro rok 2015? 

Rok 2015 je stále ve fázi plánování, každopádně 
leden a alespoň půlka února už je jasná – Dakar. 
Nejde totiž jen o focení samotné, ale poté, co se 
vrátím z Jižní Ameriky, tak musím ještě pracovat na 
dakarských knížkách, což mi určitě ještě alespoň 
další dva týdny zabere. Standardně pak budu objíž-
dět světový pohár v cross country rally, kterého se 
účastní velká většina týmů, které jedou Rally Dakar. 
Tento seriál se skládá z 10 závodů, kdy se mimo 
Evropy podívám např. do Spojených arabských 
emirátů, Kataru, Egypta a Maroka. Ve fázi jednání je 
pak má účast na seriálu rally na Blízkém výcho-
dě, ale vzhledem k tomu, že se jedná o dalších 

„na foCení neexistuje 
universáLní 
reCept, důLežitá je 
trpěLivost a neustáLé 
sebezdokonaLování se.”
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a good choice also given the fact I didn’t have to 
be present at school so much in the last years and 
could travel a lot. That helped me a lot, and actually 
launched my career as a photographer. If I had to 
sit at school every day of every week, I couldn’t be 
where I’m now.

“There’s no universal recipe for photography, the 
important thing is patience and continuous self-
improvement.” 

What would you recommend to young photo-
graphers interested in motorsport so that they’d 
become successful like you in future? Who is 
your professional hero?

It’s hard to say. I don’t know whether there’s a uni-
versal recipe how to get recognized. It’s not simple. 
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Frankly, it’s getting harder and harder to be able 
to compete with an enormous number of other 
photographers and get on a level which will allow 
you make your living with just photography. On the 
other hand, it’s never been easier – because of the 
social media which can be used to get in touch 
with potential clients, teams and drivers. In the end 
it’s not just about the picture you’ve got somewhere 
in the drawer but about being able to sell it. This is 
also related with your language skills, etc. And you 
must be very patient and work on self-improvement 
which I consider most important. I’m never satisfied 
with where I stand and try to move a step forward.

I don’t think I have any professional hero. There’re 
a few photographers which I follow but I can’t say 
they are my heroes. Of photographers in the Czech 
Republic, I like Dan Vojtěch the best.

9 soutěží, tak nevím, jak to časově zvládnu. Mimo to 
pak plánuji samozřejmě pokračovat ve spolupráci 
s Monster Energy, kde bych měl fotografovat MS 
v motocrossu, rallycrossu, ploché dráze, driftové 
závody a další speciální projekty. Celý rok nejde 
úplně naplánovat a je mi jasné, že během roku 
ještě nějaké focení přibude, jako se to děje každý 
rok. Rýsuje se pak spolupráce s jednou belgickou 
fotografickou agenturou, která mě chce zastupovat 
ve focení jiných témat než pouze motorsportu.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí 
nejen s foťákem v ruce, ale i v osobním životě.

“there’s no universaL 
reCipe for photography, 
the important thing is 
patienCe and Continuous 
seLf-improvement.” 
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What are your plans for 2015? 

2015 is still being planned. However, January and 
a half of February is clear – the Dakar. It’s not only 
about taking photographs. After I return from South 
America I must work on the Dakar books which will 
surely take me at least two more weeks. As usual, 
I’ll be present at the cross country rally world cup 
attended by a great majority of teams which com-
pete in the Dakar. This series consists of 10 races. 
In addition to European destinations I’ll go the 
United Arab Emirates, Qatar, Egypt and Morocco. 
My participation in a rally series in the Middle East 
is being negotiated. However, given this involves 
9 more contests I’m not sure I’d have enough time 
to take part. In addition to all this, I’m planning to 
keep working for Monster Energy where I’m to take 
pictures at the Motocross World Championship, 
rallycross, speedway, drift races and other special 
projects. I can’t plan the entire year and it’s clear 
that more orders will come up during the year, 
as usual. There’s a potential opportunity to work 
together with a Belgian agency which wishes to 
represent me as a photographer of other themes 
than just motorsport.

We’d like to thank you for this interview and wish 
you all the best not only with your camera in 
hand but also in your personal life. 
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Nejkrásnější české knihy 
roku 2013 / The most 
beautiful Czech books of 2013
3. 10. 2014 – 18. 1. 2015
Pražákův palác, Brno / Pražák 
Palace, Brno
www.moravska-galerie.cz 

Rybí speciality / Fish 
Specialities
13. – 18. 1. 2015
Bukovany, Bukovanský mlýn / 
Bukovany Mill
www.bukovansky-mlyn.cz

brno a okolí
tipy na akce prosinec 2014 až červen 2015

www.hudbaznojmo.cz

www.bvv.cz

www.plesjakobrno.cz

www.veveri.cz

Tour de sklep Popice / 
Popice Wine Cellar Tour 
14. 2. 2015
Vybraná místa v Popicích / 
Various venues in  
Popice
www.tourdesklep.cz

Mezinárodní den průvodců / 
The International Day of 
Tourist Guides 
21. –  22. 2. 2015 
Brno  
www.ticbrno.cz

Ples jako Brno / Brno Winter 
Ball
17. 1. 2015
Richard Adam Gallery
www.plesjakobrno.cz 

Hustopečský masopust na 
Turhandlicích / Hustopeče 
Carnival
7. 2. 2015
Ulice Na Hradbách / Na 
Hradbách Street, Hustopeče
www.hustopecskymasopust.cz

JAZZFEST Znojmo
14. – 18. 1. 2015 
Znojmo  
www.hudbaznojmo.cz  

Veletrhy GO a Regiontour / 
GO and Regiontour Trade Fairs
15. – 18. 1. 2015 
Veletrhy Brno / Brno Exhibition 
Grounds
www.bvv.cz 

Slavnosti moravského 
uzeného / The Moravian 
Smoked Meat Festival
7.– 8. 2. 2015
Nejlepší uzenáři z celé Moravy se 
sjedou do Brna na hrad Veveří. / 
The best butchers from the 
whole of Moravia will meet at 
Veveří Castle.
Hrad Veveří / Veveří Castle
www.veveri.cz

STYL & KABO / STYL & KABO 
Trade Fair
22. – 24. 2. 2015
Veletrhy Brno / Brno Exhibition 
Grounds
www.bvv.cz

Valtický vinařský fašank / 
Valtice Wine Carnival 
28. 2. 2015
Vybraná místa Valtice / Various 
venues in Valtice
www.chasa-valtice.cz 

Brněnský lunapark 2015 / 
Brno “Lunapark” Festival 
2015 
2. 3. – 27. 4. 2015
Brněnské kavárny / Various Brno 
cafés
www.brnensky-lunapark.cz

www.bvv.cz
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brno anD its
tips For  
events in

www.velkebilovice.com

www.bvv.cz

www.bukovansky-mlyn.cz

www.hradbitov.cz

www.zameklysice.cz

sUrroUnDinGs december 2014 – june 2015

Ze sklepa do sklepa / Velké 
Bílovice Wine Cellar Tour
28. 3. 2015 
Velké Bílovice  
www.velkebilovice.com 

Lúcký košt trnek / Damson 
preserves and brandy tasting
28. 3. 2015
Louka nad Veličkou
www.obeclouka.cz

JazzFest Brno 2015
28. 3. – 17. 6. 2015 
Na vybraných místech / Various 
venues in Brno
www.jazzfestbrno.cz  

Masopust ve Znojmě / 
Znojmo Carnival
2. – 3. 3. 2015 
Centrum Znojma / Znojmo town 
centre
www.znojmocity.cz

Jaro na zámku / Spring at 
Lysice Chateau 
2. – 12. 4. 2015
Tradiční výstava aranžmá 
z jarních květin. / Traditional 
exhibition of spring floral 
arrangements at Lysice Chateau.
Zámek Lysice
www.zameklysice.cz

Velikonoční Mikulov / 
Mikulov at Easter
3. – 6. 4. 2015 
Vítání jara, jarmark, tradiční 
řemesla, dílničky. / Welcoming 
the spring, traditional craft fair 
and workshops.
Mikulov 
www.mikulov.cz

MOTOSALON
5. 3. – 8. 3. 2015
Veletrhy Brno / Brno Exhibition 
Grounds
www.bvv.cz

Velikonoční festival duchovní 
hudby / Easter Festival of 
Spiritual Music
29. 3. – 12. 4. 2015 
Minoritský chrám sv. Janů 
a další vybraná místa / St. Johns’ 
Minorite Church and other 
venues
www.mhf-brno.cz 

Týden slovenské kuchyně / 
Slovak Cuisine Week  
17. – 22. 3. 2015
Bukovanský mlýn / Bukovany Mill
www.bukovansky-mlyn.cz
 
Jarní vinařská stezka / Pavlov 
Spring Wine Path
20. – 22. 3. 2015 
Pavlov, Hotel Pavlov / The Pavlov 
Hotel 
www.pavlof.cz 

www.mhf-brno.cz

Hrad Bítov a vůně Velikonoc / 
The Scent of Easter at Bítov 
Castle
4. – 5. 4. 2015
Hrad Bítov / Bítov Castle
www.hradbitov.cz

TRAVEL
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Bezgestfest
17. – 18. 4. 2015
Divadelní festival / Theatre 
festival
Moravský Krumlov
www.mkrumlov.cz

Ekojarmark / “Ekojarmark” 
Organic Fair 
18. 4. 2015
Veselí nad Moravou, 
Bartolomějské náměstí / 
Bartolomějské Square,  
Veselí nad Moravou
www.kultura-veseli.cz

Pálavský okruh / Around the 
Pálava Hills 
25. 4. 2015 
Brno, hl. n. – Novosedly – Mikulov 
– Valtice – Lednice / Brno main 
railway station – Novosedly – 
Mikulov – Valtice – Lednice. 
www.cd.cz/zazitky/

Odemykání cyklostezek 
a den otevřených dveří 
na oslavanském zámku / 
Unlocking of Cycle Paths 
and Open Day at Oslavany 
Chateau 
1. 5. 2015
Oslavany
www.oslavany-mesto.cz

Brněnský Majáles / Brno May 
Festival “Majáles”
6. 5. 2015
Brno / www.brno.majales.cz

www.kudrna.cz

www.oslavany-mesto.cz

www.muzdanice.cz

www.batacanal.cz

www.vvtvaltice.cz

Koulení kola z Lednice do 
Brna / Cartwheel Rolling from 
Lednice to Brno 
25. 4. 2015
Lednice – Brno / www.kudrna.cz

Festival Čarodějáles / Witch 
Festival “Čarodějáles”
30. 4. 2015 
Koupaliště Riviéra / Riviéra 
Outdoor Swimming Complex
www.carodejales.cz 

Pálení čarodějnic / Witches’ 
Night
30. 4. 2015
Bučovice / www.bucovice.cz

Odemykání Baťova kanálu / 
Unlocking of the Baťa Canal 
1. 5. 2015
Zahájení plavební sezóny. /  
The launch of the boating season.
přístaviště Baťova kanálu / Baťa 
Canal
www.batacanal.cz

Košt štrúdlů / Strudel Tasting
18. 4. 2015
Soutěž o nejlepší štrúdl 
s kulturním programem. / 
A competition to find the 
best strudel with a cultural 
programme.
Ždánice, kulturní dům / Ždánice 
cultural centre
www.muzdanice.cz

Jarní kostýmovaná vyjížďka 
/ Spring Costumed Horse 
Ride 
18. 4. 2015
Zahájení jezdecké sezóny. /  
The opening of the riding season.
Zámek Slavkov – Austerlitz / 
Slavkov – Austerlitz Chateau
www.zamek-slavkov.cz

Festival otevřených sklepů 
– Modré Hory / Open Cellar 
Festival – Modré Hory
25. 4. – 26. 4. 2015
Modré Hory
www.otevrenesklepy.cz  

Valtické vinné trhy / Valtice 
Wine Fair 
8. – 9. 5. 2015
Valtice, zámecký areál / Valtice 
Chateau
www.vvtvaltice.cz

Krajem vína – Májové 
putování Modrými Horami 
s Českým rozhlasem Brno / 
A Wander through the Wine 
Region of Modré Hory with 
Brno Czech Broadcasting 
Company 
16. 5. 2015
Modré Hory
www.stezky.cz/www.modrehory.cz
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Brněnská muzejní noc /  
Brno Museum Night
16. 5. 2015
Brno
www.brnenskamuzejninoc.cz

www.slavnostichrestu.cz

www.spilberkfoodfestival.cz
www.ignisbrunensis.cz

Garage Design Znojmo

www.nockostelu.cz

Ignis Brunensis a Brno – 
město uprostřed Evropy / 
Ignis Brunensis Festival and 
Brno – the City at the Heart 
of Europe 
22. 5. – 21. 6. 2015
Centrum města Brna, Brněnská 
přehrada, hrad Špilberk a Veveří/ 
Brno city centre, Brno Reservoir, 
Špilberk Castle and Veveří Castle
www.ignisbrunensis.cz 
www.bmue.cz

Euro Bike Fest 2015
28. – 31. 5. 2015
Pasohlávky, ATC Merkur / Merkur 
camp site, Pasohlávky
www.eurobikefest.cz

Špilberk Food Festival
5. – 7. 6. 2015
Za nevšedními gastronomickými 
zážitky. / An extraordinary 
gastronomic experience.
Brno, hrad Špilberk / Špilberk 
Castle, Brno
www.spilberkfoodfestival.cz

Trojmezím na kole a lodí / 
Through three countries by 
bike and boat 
6. 6. 2015
Územím tří států na kole za 
jediný den, trasa Břeclav-
Pohansko-Rakousko-Slovensko 
a zpět. / Ride your bike in three 
countries in just one day. The 
route: Břeclav – Pohansko – 
Austria – Slovakia and back. 
www.stezky.com

Vinařský triatlon a Den dětí / 
Wine Triathlon and Children’s Day 
6. 6. 2015
Němčičky, koupaliště / Outdoor 
swimming pool, Němčičky
www.sportnemcicky.cz

Mezinárodní folklorní 
festival „Strážnice 2015“ / 
International Folklore Festival 
“Strážnice 2015” 
25. – 28. 6. 2015
Strážnice / www.nulk.cz

Den otevřených dveří Muzea 
Vyškovska / Open Day at the 
Museum of the Vyškov Region
25. 6. 2015
Vyškov, Muzeum Vyškovska /  
The Museum of the Vyškov 
Region, Vyškov
www.muzeum-vyskovska.cz

Slavnosti chřestu / 
Asparagus Festival 
22. – 24. 5. 2015
Prodej čerstvého chřestu 
a chřestových pochoutek, 
degustační zóna restaurací, 
ochutnávky vín. / Sale of fresh 
asparagus and asparagus 
specialities accompanied by 
wine tasting.
Ivančice
www.slavnostichrestu.cz 
www.kic.ivancice.cz

Garage Design
22. – 23. 5. 2015
Dva dny originální autorské 
tvorby, designu, umění a kultury./ 
Two days of original design, arts 
and culture. 
Znojmo, areál bývalého 
znojemského pivovaru /  
The premises of the former 
Znojmo brewery
www.facebook.com/
GarageDesignZnojmo

Noc kostelů / Night of 
Churches
29. 5. 2015
Jižní Morava / South Moravia
www.nockostelu.cz

Rosická pouť / Rosice Fair
30. – 31. 5. 2015
Zámek Rosice / Rosice Chateau
www.kic.rosice.cz

Mikulov Gourmet Festival
5. – 7. 6. 2015
Mikulov
www.mikulovgourmetfestival.cz
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LUXUSNí HOTEL, HŘEJIVé 
TERMáLNí BAZéNY, SAUNY, LáZNě 
A NEJROZMANITěJŠí WELLNESS 
PROGRAMY, DíKY KTERýM SE BUDETE 
SKVěLE NEJEN CíTIT, ALE I VYPADAT. 
TO NA VáS ČEKá HODINU OD BRNA 
V MALEBNéM MěSTEČKU LAA AN 
DER THAYA PŘíMO U HRANIC ČESKé 
REPUBLIKY. 

A LUXURY HOTEL, WARM THERMAL 
POOLS, SAUNAS, BATHS AND VARIOUS 
WELLNESS PROGRAMMES WHICH 
WILL HELP YOU FEEL AND LOOK 
GREAT. ALL THIS AWAITS YOU ABOUT 
AN HOUR’S DRIVE FROM BRNO IN THE 
PICTURESQUE AUSTRIAN TOWN OF 
LAA AN DER THAYA NEAR THE CZECH-
AUSTRIAN BORDER.

Luxusní péče v lázeňském rakouském 
hotelu 
Máte pocit, že už někdy vysloveně čerpáte energii 
ze záložních zdrojů? Potřebujete po náročném 
období pořádnou regeneraci nebo se chcete zrela-
xovat před budoucími aktivitami? Navštivte příhra-
niční luxusní lázeňský a rehabilitační resort Therme 

Luxury care in an Austrian spa hotel
Have you been burning the candle at both ends? Do 
you need full regeneration after a demanding period 
or do you just want to gather your strength and relax 
in order to manage things that are ahead of you? 
Then visit the luxury spa and rehabilitation resort 
Therme Laa – Hotel & Spa ****S in the Austrian 

konečně odpočinek, 
který si zasloužíte

the relaxation 
you deserve

an Der thaYa
therme laa
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Laa – Hotel & Spa****S. V malebné vinařské oblasti 
Weinviertel se snoubí elegance s komfortem, která 
dokáže uspokojit každého klienta. Záleží jen na vás, 
jestli přijedete pouze na víkend nebo se rozhodnete 
strávit v hotelu celý týden. Připraveno je 122 mo-
derních pokojů vybavených wi-fi , LCD TV a psacím 
stolem. Standardem je také župan a spa bag. 

town of Laa an der Thaya. It is located in the pictur-
esque wine region of Weinviertel, where elegance 
combines with comfort. It’s up to you whether you 
come just for the weekend or choose to stay the 
whole week. The hotel has 122 modern comfortable 
rooms equipped with wi-fi  and LCD TV. A bathrobe 
and spa bag are provided to every guest too.

Therme Laa se pyšní několika oceněními 
Podařilo se nám získat cenu Holiday Check – 
TopHotel 2014. Ta dokládá, že se Therme Laa řadí 
mezi nejlepší hotely v cestovním regionu, které uspo-
kojí požadavky i těch nejnáročnějších klientů. Dalším 
oceněním je pak TripAdvisor – Travellers Choice 
2014, jež je udělované na základě hodnocení ná-
vštěvníků hotelu, kteří se po svých pobytech podělili 
o své zkušenosti a zrekapitulovali celkovou úroveň. 
Jedná se o nezávislé recenze hotelů, doplněné celou 
řadou fotografi í a dalšími radami pro cestování.

Therme Laa boasts several awards
We were honored to win the Holiday Check – 
TopHotel 2014 award. This proves that the 
Therme Laa hotel is among to the best hotels in the 
region and that it will satisfy the needs of even the 
most discerning clients. Another achievement is the 
TripAdvisor – Travellers Choice 2014, which is 
awarded on the basis of hotel visitors’ experience 
and evaluation. These are independent reviews, 
supplemented by a number of photos and other 
advice for prospective travellers.
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Vitality SPA nastartuje vaše smysly  
a konečně si odpočinete
Ve Vitality SPA vás bude profesionální a příjem-
ný personál rozmazlovat masážemi a přírodní, 
především regionální kosmetikou, jako je VINOBLE 
COSMETICS a konopný olej z regionu v okolí Laa. 

VINOBLE® COSMETICS – perfektní  
soulad přírody a vědy
Hlavním základem exkluzivní rakouské vinné 
kosmetiky jsou kvalitní antioxidanty z oleje z hroz-
nových semínek a účinná látka resveratrol, která 
působí proti stárnutí. V kosmetice nejsou použity 
žádné parafíny a parabeny, silikony, barviva a ani 
minerální oleje. Výrobky Vinoble nejsou testovány 
na zvířatech. 

Vitality SPA wakes up your senses  
and helps you relax

The professional and friendly staff of the Vitality 
SPA will pamper you with massages and locally-
produced cosmetics and massage products, such 
as Vinoble Cosmetics and hemp oil sourced from 
the region surrounding Laa. 

VINOBLE® COSMETICS – a perfect  
harmony of nature and science
These exclusive Austrian grape-vine cosmetics are 
based on high-quality antioxidants from grape seed 
oil, and the active ingredient resveratrol, which acts 
against ageing. Vinoble products do not contain 
parabens, paraffins, silicones, dyes or mineral oils, 
and are not tested on animals.

tip pro dva: tip for two:

Lázeňský set BARRIQUE pro dva
Dopřejte si se svým partnerem příjemnou hřejivou 
koupel ve dvou v naší prostorné vaně. I zde vás 
budeme ještě více rozmazlovat sladkým ovocem 
a sklenkou vína Poysecco.

BARRIQUE bath for two
Experience the warmth of a shared bath in our 
double tub. This treatment also includes sweet fruits 
and a glass of Poysecco sparkling wine.
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Darujte radost sobě nebo druhým 
Překvapte svou rodinu nebo své známé velkorysým 
dárkem z e-shopu termálních lázní Laa a darujte 
jim dárkové poukazy DAY Spa do termálních lázní 
a Hotelu Spa Laa. Vybrat si můžete z celé řady ba-
líčků. Program DAY Spa se doporučuje pro relaxaci 
ve dvou či pro společný oddech se skupinou přátel. 
K dokonalému odpočinku přispěje i fakt, že se 
v hotelu i lázních domluvíte česky.

Zakoupení dárkových poukazů je jednoduché. 
Stačí několik kliknutí a můžete si vytisknout dárkový 
poukaz či jej rovnou zaslat emailem spolu s osob-
ním pozdravem. 

Vše o Therme Laa an der Thaya najdete na 
www.therme-laa.at/cs

Make yourself or your loved ones happy
Surprise your family or your friends with a gener-
ous gift from the Therme Laa e-shop and give them 
DAY Spa vouchers to visit the thermal baths and 
Laa Spa Hotel. You can choose from a wide range 
of packages. The DAY Spa Programme is recom-
mended for couples or for relaxation with a group 
of friends. 

It is very easy to buy gift vouchers. Just a few clicks 
and you can either print out the voucher or send it 
by email with a personal message.

DRUHY DáRKOVýCH POUKAZů: 
• Ubytování
• Vstup do termálních lázní
• RELAX! den dovolené
• Kosmetické produkty
• Weinviertler brunch
• Day SPA
•  Dárkové poukazy VAMED Vitality World  

a mnohem více...

TYPES OF GIFT VOUCHERS: 
• Accommodation
• Admission to the thermal baths
• RELAX! vacation day
• Cosmetic products
• Weinviertler brunch
• Day SPA
•  Gift Vouchers VAMED Vitality World 

and much more...

You will fi nd all information about Therme Laa an der 
Thaya at www.therme-laa.at

LEISURE

... 25



„Říkáme jim mávačky,“ prozrazuje Pavel Staněk letišt-
ní slang. S jejich pomocí navádí stroj na odbavovací 
plochu.

Pavel patří do sehraného týmu osmi pracovníků – 
řídících odbavovací plochy. Už jsou to čtyři roky, co 
pilotům pomáhá zaparkovat. Aby tuto práci mohl 
vykonávat, prošel školením. „Musím mít dobrý odhad, 
znát rozpětí letadel, ovládat předpisy pro rozestupy 
mezi nimi a také ovládat signály pro navádění.“ 

Po úspěšném zaparkování zajistí Pavel kola letadla 
klíny (gumové zábrany proti pohybu) a kolega z týmu 
přistaví schody, kterými cestující budou vycházet 
z paluby. Tímto ale práce řídícího odbavovací plochy 
ještě nekončí. „Obejdu letadlo a zjistím, jestli se 
za letu nepoškodilo. Zkontroluji také, zda motor 
nenasál nějaký cizí předmět nebo třeba ptáka.“ Pavel 
společně s kolegy provádí i další služby technického 
odbavení. Mezi ně patří vypuštění odpadů a výměna 
vody pro používání toalet, připojení pozemního zdro-
je energie apod. Pokud je potřeba, doplní zdravotní 
kyslík pro nouzové dýchací masky nebo dofoukne 
pneumatiky kol. 

„Na tuto práci stačí dva lidé,“ říká Staněk, ale upřes-
ňuje, že v hustším letním provozu jsou na směně 

Paul belongs to a well-coordinated team of eight 
marshallers at Brno airport. He has worked in this 
position for four years. It is necessary to undergo 
special training to do this job. “I have to be able to 
estimate distances, I need to know the wing span and 
aircraft control regulations for spacing between the 
aircraft, and also hand signals.”

LETADLO PŘISTáVá A JEDE PO 
PLOŠE SMěREM K TERMINáLU. 
U NěJ HO JAKO PRVNí MEZI VŠEMI 
ZAMěSTNANCI BRNěNSKéHO LETIŠTě 
ČEKá ČLOVěK V REFLEXNí VESTě, 
S KLAPKAMI NA UŠíCH A ORANŽOVýMI 
TYČKAMI V RUKáCH. 

A PLANE HAS LANDED AND IS MOVING 
TOWARDS THE TERMINAL. A MAN 
IN A REFLECTIVE JACKET, WITH 
EARMUFFS AND ORANGE BATONS 
IN HIS HANDS IS THE FIRST PERSON 
TO TAKE CARE OF THE PLANE AFTER 
LANDING AT BRNO AIRPORT. HE 
GUIDES THE MACHINE ON THE RAMP 
WITH THE HELP OF THE BATONS. 

odbavovací plochy

aIRcRaFT

říDící

marshaller

“We call them wavers,” 
says Pavel Staněk  
in the airport slang.
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posíleni o třetího. „Měli bychom vše zvládnout do 
deseti až dvaceti minut. Žádné zmatkování, opatrně, 
ale rychle.“ 

Řídící odbavovací plochy pracuje na ploše po celý 
rok za jakéhokoli počasí. „Déšť je nepříjemný, ale 
horší je slunce. Před ním se totiž neschováte. Beton 
je rozpálený, a tak vás slunce pálí dvakrát – shora 
i zespod,“ směje se Pavel Staněk. Změna ročního 
období se projevuje i rozšířením Pavlovy pracovní 
činnosti. „V zimě navíc letadla odmrazujeme, zejména 
jejich křídla.“

Vedle navádění letadel hodnotí Pavel právě odmrazo-
vání jako nejzodpovědnější činnost, kterou vykonává. 
„Plochy musíte odmrazovat poctivě. Záleží na tom, 
aby letadlo bezpečně odstartovalo.“ A jak odmrazová-
ní vypadá? „Naneseme jednu kapalinu, která námrazu 
rozpustí a plochu vyčistí. A pak použijeme druhou, 
ochrannou.“

Pavel s kolegy nemá na starost pouze osobní, ale 
i nákladní či malá sportovní letadla. „Je jedno, jestli 
přistálo velké nebo malé. Práce je skoro stejná. Ale 
z velkého letadla mám větší respekt. Především při 
navádění.“ 

Poté, co i ostatní pozemní personál vykoná své 
povinnosti, zůstane Pavel Staněk se svou prací na 
ploše sám. Ještě jednou vizuálně zkontroluje letadlo, 
především zavření všech dveří. Poté si stoupne před 
„čumák“ a čeká, až pilot spustí motory a ukáže, že je 
připraven k odstranění klínů pod koly. „Byť jsem ještě 
nikdy neletěl, u letadel se mi líbí,“ přiznává Pavel. 
„Málokdo se dostane k letadlu tak blízko.“ Na rozlou-
čenou ještě Pavel Staněk kapitánovi zvednutím palce 
ukáže, že je vše v pořádku a odchází se připravovat 
na přílet dalšího stroje.

After the aircraft marshaller has successfully parked, 
Pavel secures the wheels with chocks to prevent 
movement. His colleague moves stairs towards the 
plane so that the passengers can disembark. The 
next task of the aircraft marshaller is to check the 
condition of the plane. “I go around the plane and 
check that it has not been damaged during the flight. 
I also visually inspect the engine – it sometimes draws 
in a foreign object or even a bird, so I have to make 
sure the engine is all right.” Pavel and his colleagues 
also have to provide other technical services which 
include waste removal, refilling water for the toilets, 
and, if necessary, replenishing the emergency medi-
cal oxygen, or inflating the airplane’s tyres.

“This job can be done just by two people,” says 
Staněk. But in summer, when the airport is very busy, 
there are three people on shift. “Everything must be 
done in ten to twenty minutes. We have to be careful 
but fast.”

The aircraft marshaller works outdoors all year round, 
in any weather. “The rain is annoying, but the sun is 
even worse because there is nowhere to hide from 
the sunshine. The concrete surface is very hot, so the 
sun burns twice – from above and from below,” says 
Pavel with a smile. In winter, there are more tasks to 
be done. “We have to deice airplanes, especially their 
wings.”

Pavel considers deicing and marshalling aircraft as 
the two most important tasks. “You have to deice the 
plane’s surface very well and carefully because it is 
vital for a safe take-off. First we use a liquid which dis- 
solves the ice and cleans the surface. Then, another 
liquid is applied to protect the airplane’s surface.”

Pavel and his colleagues have to take care of not only 
passenger planes, but also freight and small sports 
aircraft. “It does not matter if the plane is large or 
small. The work is almost the same. But I feel a greater 
responsibility when marshalling large aircraft.”

When all other members of the ground staff have 
finished their duties, Pavel Staněk is left alone on 
the ramp. He has to visually check the aircraft once 
again, and he must make sure that all doors are 
closed. Then he waits until the pilot starts the engines 
and indicates that it is time to remove the chocks 
from under the wheels. “Although I have never flown, 
I like working with aircraft,” says Pavel. “Hardly any-
one can get so close to the planes.” Finally, he lifts 
his thumb to show the captain that everything is all 
right and leaves to get ready for the arrival of another 
airplane.

... 27

AIRPORT



Užijte si sněhU!

včetně skipasu na 2 dny

Balíček oBsahUje:
f	3	noci	v	pokoji	vybrané	kategorie	včetně	polopenze/plné		
	 penze	nebo	plné	penze	Plus
f	Přípitek	na	uvítanou
f	Volný	vstup	do	lázní	Acquapura	SPA,	koupací	taška	 
	 s	županem	na	pokoji
f	2-denní	skipas	do	lyžařského	areálu	v	okolí	hotelu

snow.falkensteiner.com

Welcome 
        winter!
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Marek J. Štěpán: kaple sv. Ducha ve Starém Zubří, 1999, foto: archiv autora / Marek J. Štěpán: the Chapel of the 
Holy Spirit in Staré Zubří, 1999, photo: Marek J. Štěpán’s archive

Rozhovor Zuzany Morávkové s Markem Janem Štěpánem

   navrhování 
sakrálních staveb 

vyžaduje trpělivost a intuici

reQuires patience 
and intuition
reQuires patience 
and intuition

DesiGninG sacreD 
bUilDinGs

An Interview with Marek Jan Štěpán 
by Zuzana Morávková
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K rozhovoru jsme se sešli v slunečném říjnovém 
odpoledni v podkrovním ateliéru v kupoli secesního 
domu Tivoli na Konečného náměstí.

Podstatnou část Tvé tvorby představují sakrální 
stavby. Jak ses k tomuto tématu dostal?

Asi díky svému světonázoru – k tomuto tématu 
jsem měl blízko již v dětství. A také trpělivostí, pro-
tože málokterý architekt u sakrálních staveb vydrží. 
Důvodem je obrovská složitost problematiky církve 
a samotných církevních staveb.

Jsou kladeny specifi cké nároky na osobu archi-
tekta? 

Myslím, že není až tak důležité, jestli je architekt 
věřící či nikoli. Spoustu dobrých kostelů navrhli 
architekti, kteří nebyli křesťany, a naopak znám 
špatné kostely, které navrhli věřící architekti. Ne-
myslím si, že osobní postoj k víře má vliv na kvalitu 
architektury.

Ve Tvém případě je to ale důležitá složka osob-
nosti?

Rozhodně ano.

Jaká byla první zakázka realizovaná v oblasti 
sakrální architektury?

Prvním projektem, který jsem řešil v rámci své 
diplomní práce, byl návrh kostela na Lesné v roce 
1991. První realizovanou stavbou pak byla boží 
muka na Pražmě v roce 1994. Pořádal jsem tehdy 
s kamarády výtvarné plenéry na naší chalupě a roz-
hodli jsme se vytvořit něco trvalejšího, transcen-

Our conversation took place on a sunny October 
afternoon in his attic studio located in the dome 
of Tivoli, an Art Nouveau building at Konečného 
Square.

Sacred buildings represent a substantial portion 
of your work. How did they become your focus?

Probably because of my worldview – ever since my 
childhood I’ve felt close to this subject matter. And 
due to my patience because only a few architects 
have the stick-to-itiveness to work on sacred build-
ings. The reason is the incredible complexity of the 
church and sacred architecture itself.

Does sacred architecture place any specifi c 
demands on the architect? 

I think the fact whether the architect is a believer 
or not does not play such a big role. A lot of good 
churches were designed by architects who were 
not Christians and, in contrast, I know bad church-
es designed by architects-believers. I don’t think 
one’s personal approach to faith impacts the quality 
of architecture.

In your case, however, faith is an important part 
of you?

Defi nitely.

What was your fi rst order to design a sacred 
building?

The fi rst project was to design a church in Lesná 
which I prepared as part of my diploma thesis 
in 1991. The fi rst construction that was actually built 

ARCHITEKT MAREK JAN ŠTěPáN SE JAKO JEDEN Z MáLA V ČESKé REPUBLICE 
INTENZIVNě VěNUJE SAKRáLNíM STAVBáM. ČASTO SE INSPIRUJE TRADIČNíMI, 
AŽ ARCHETYPáLNíMI VZORY, V JEHO PROJEKTECH JE CíTIT POKORA 
A VYROVNANOST. JE TAKé AUTOREM KONCEPTU SVOBODNéHO DOMU 
FREEDOMKU – MOBILNíHO, EKOLOGICKéHO, SéRIOVě VYRáBěNéHO OBYTNéHO 
KONTEJNERU. V LETECH 2007–2012 PůSOBIL JAKO EXTERNí PORADCE 
PŘES ARCHITEKTURU NA PRAŽSKéM HRADě. 

MAREK JAN ŠTěPáN IS ONE OF THE VERY FEW ARCHITECTS IN THE 
CZECH REPUBLIC WITH AN INTENSIVE FOCUS ON SACRED BUILDINGS. HE 
FREQUENTLY DRAWS INSPIRATION FROM TRADITIONAL, ALMOST ARCHETYPAL 
IDEALS AND HIS PROJECTS EXUDE HUMBLENESS AND HARMONY. HE HAS 
ALSO CONCEIVED “FREEDOMEK”, A CONCEPT OF A FREE HOUSE: MOBILE, 
ECOLOGICAL AND SERIALLY PRODUCED HABITABLE CONTAINER. IN THE 
PERIOD OF 2007–2012 HE WORKED AS AN EXTERNAL CONSULTANT FOR 
ARCHITECTURE AT PRAGUE CASTLE. 

vyžaduje trpělivost a intuici
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dentálního. Vznikla boží muka z místního kamene, 
která jsou zároveň mým poděkováním rodičům 
a předkům. 

V čem se liší proces navrhování sakrálních, 
respektive profánních staveb?

Pokud má člověk v sobě touhu tvořit, je úplně 
jedno, jestli navrhuje kostel nebo židli. Princip je 
podobný. Důležitý je zájem, důvěra a intuice. Já 
jsem se v počátcích své tvorby spoléhal na jakousi 
rozumovou spekulaci, racionální odůvodnění toho, 
jak má dům vypadat. Čím jsem starší, tím více dám 
na intuici. A také na zážitky a prožitky, které mě 
inspirují ze všeho nejvíc.

Co si pod tím mám představit?

Vybavím si například rekonstrukci kostela sv. Ka-
teřiny v Hrabové, který byl zničen požárem. Když 
jsem se jel poprvé podívat na místo, byl mráz 
a sníh a po vyhořelém kostele zbyly jen kamenné 
základy a všudypřítomné ticho, které pro mě bylo 
tak intenzivním zážitkem, že jsem najednou začal 
vnímat úplně jiné souvislosti, které asi ani neumím 
popsat slovy. 

was a wayside shrine constructed in Pražmo  
in 1994. At that time, my friends and I organized 
visual art open-air events and decided to create 
something lasting and transcendental. So we used 
local stone to build a wayside shrine which was 
also an expression of thanks for my parents  
and ancestors. 

How does the process of designing sacred buil-
dings differ from that involving profane structu-
res?

If you have the drive to create it doesn’t really mat-
ter whether you’re designing a church or a chair. 
The underlying principle is similar. The important 
thing is interest, trust and intuition. In the beginning 
of my career I relied upon some kind of reason-
based speculation, a rational justification of what 
a building was to look like. The older I get the more 
I trust my intuition. And also experience and feel-
ings which I find inspiring most of all.

What do you mean?

For instance, I think of the reconstruction of St. 
Catherine’s Church in Hrabová which was de-

Marek J. Štěpán: kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové, 2005, foto: archiv autora / Marek J. Štěpán: St. Catherine’s 
Church in Ostrava-Hrabová, 2005, photo: Marek J. Štěpán’s archive
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Marek J. Štěpán: římskokatolický kostel sv. Ducha  
v Ostravě-Zábřehu, 2004–07, foto: archiv autora /  
Marek J. Štěpán: the Roman-Catholic Church of the 
Holy Spirit in Ostrava-Zábřeh, 2004–07, photo: Marek J. 
Štěpán’s archive.

stroyed by fire. When I went to see the location  
for the first time, it was freezing and there was 
snow on the ground. All that was left was the stone 
foundation and ever-present silence. It was such 
a strong experience for me that all of a sudden 
I began to perceive entirely different context which 
I can’t even begin to describe in words. 

How much freedom do architects have when 
designing sacred buildings and to what extent 
are they restricted by liturgical rules?

Old churches are usually subject to monument 
protection but projects for new structures provide 
architects with rather large amounts of creative 
freedom. The architectonic symbolic and liturgical 
layout of a church play an important role, of course. 
They are, for instance, the location of the alter and 
placement of pews around it. However, the most 
important thing is that the architect and the client 
– in this case the parish – find common grounds. 
Currently, a number of entirely different ideological 
streams as to what a church is supposed to look 
like exist. The final solution thus really depends 
upon the attitude taken by the specific parish.

Is it then possible that a design which would be 
approved without major difficulties in one locati-
on would be unacceptable in another?

Yes.
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Jak velký tvůrčí prostor má architekt při navrho-
vání sakrálních staveb a nakolik je svázán litur-
gickými pravidly? 

Zatímco staré kostely jsou většinou pod památko-
vou ochranou, novostavba poskytuje architektovi 
poměrně velkou tvůrčí svobodu. Samozřejmě hraje 
roli symbolika architektury a liturgické uspořádání 
kostela, například poloha obětního stolu, rozmístění 
lavic kolem něj a podobně, ale nejdůležitější je, aby 
se architekt s klientem, což je v případě kostela 
farnost, názorově protnul. V současné době existuje 
několik naprosto odlišných názorových proudů, jak 
má kostel vypadat, takže výsledné řešení opravdu 
záleží na postoji konkrétní farnosti.

Je tedy možné, že návrh, který v jednom místě 
projde bez větších obtíží, bude v jiném místě 
nepřijatelný?

Ano.

What role does context play in designing  
a sacred building?

It is important but definitely not crucial.  
For instance, compared to civil buildings, a church  
is such a meaningful structure that it can influence 
its surroundings in a certain manner.

Your portfolio includes three newly constructed 
churches each of which is very different from 
the others – the wooden church of St. Spirit 
(sv. Ducha) in Staré Zubří, in the foothills of the 
Beskydy Mountains, the Roman-Catholic church 
of St. Spirit in Ostrava-Zábřeh and the church  
of St. Spirit in Šumná, nearby Znojmo. Could you 
describe these individual projects and the con-
text of their origin? 

The church in Zubří is a very expressive structure – 
natural and organic. The design was significantly in-
fluenced by the Beskydy Mountains and the fact that 

Marek J. Štěpán: kostel sv. Ducha v Šumné na Znojemsku, 2005–2008, foto: archiv autora / Marek J. Štěpán:  
the Church of the Holy Spirit in Šumné nearby Znojmo, 2005–2008, photo: Marek J. Štěpán’s archive
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I was much younger at that time and had a different 
view of architecture. The Ostrava church is located 
within a housing development area amid blocks  
of flats. It was apparent that the church cannot com-
pete with the housing development in terms  
of its size and so I used different means. I opted for 
an elliptical floor plan which is simple but very strong. 
I believe that people’s approach to sacred buildings 
should remain humble in this time which is saturated 
with various information and visual impressions.

Does a certain degree of isolation from the exter-
nal world play a role?

Certainly. Visual contact with the surroundings 
which is desirable for family homes is, in contrast, 
undesirable for churches. 

And the church in Šumná?

The church in Šumná has a simple form based upon 
old, early Christian structures closed off with an apsis 
which it modifies for the needs of current liturgy. How-
ever, it’s urban layout is very complicated and we’d 
spent a lot of time looking for its location. The solu-
tion selected defines, in a fresh and clear manner,  
the triangular shape of the village green. 

Your last project was a Piarist temple of the Dis-
covery of the Holy Cross (Nalezení svatého Kří-
že) in Litomyšl. What is specific to this project?

The church in Litomyšl is the only church I’ve 
worked on whose investor was not a denomination. 
It’s owned by the state and falls under the care  
of the National Heritage Institute. It hadn’t served its 
original purpose for 40 years, it burnt down several 
times and served as a warehouse and a parking 
area. Generally, it was in a very poor condition. The 
power of this devastated space was incredible. 
A discussion which ensued did not concern so 
much liturgy but the overall approach to this monu-
ment. The question was whether to conserve the 
structure in its Baroque form, which, however, had 
not been preserved, or to create a new form corre-
sponding to the current needs.

Baroque churches are characteristic for their 
rich interior decoration and adornment. The Li-
tomyšl temple, in contrast, features a very mode-
rate colour scheme. A footbridge inserted in the 
transept represents another very contemporary 
element. Was it difficult to put these solutions 
through? How important was the fact that the 
church would be used more as a multi-functional 
space than a place of sanctuary play? 

Jak velkou roli hraje v návrhu sakrální stavby 
kontext?

Nějakou ano, ale rozhodně nijak zásadní. Napří-
klad v porovnání s občanskými stavbami je stavba 
kostela významově natolik silná, že dokáže území 
kolem sebe určitým způsobem ovlivnit.

Ve Tvém portfoliu najdeme tři realizované no-
vostavby kostelů, které jsou navzájem velmi 
odlišné – dřevěný kostel sv. Ducha ve Starém 
Zubří v podhůří Beskyd, římskokatolický kostel 
sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu a kostel sv. Ducha 
v Šumné na Znojemsku. Mohl bys popsat jednot-
livé příklady a okolnosti jejich vzniku? 

Kostel v Zubří je hodně expresivní stavba – přírod-
ní a organická. Samotný návrh výrazně ovlivnilo 
prostředí Beskyd a také fakt, že jsem byl tehdy 
podstatně mladší a o architektuře přemýšlel jinak. 
Ostravský kostel se nachází na sídlišti a je obklo-
pen paneláky. Bylo zřejmé, že kostel svou velikostí 
nemůže sídlišti konkurovat, proto jsem pracoval 
s odlišnými prostředky a zvolil půdorysný tvar 
elipsy, který je jednoduchý, ale zároveň velmi silný. 
Domnívám se, že v dnešní době, přesycené různý-
mi informačními a vizuálními vjemy, by v případě 
sakrální stavby měl člověk zůstat skromný.

Hraje tam roli určitá izolovanost od vnějšího 
světa?

Rozhodně. Vizuální kontakt s okolím, který je u rodin-
ného domu žádoucí, v kostele naopak žádoucí není. 

A kostel v Šumné?

Kostel v Šumné je tvarově prostý, jeho forma vychá-
zí ze starých raně křesťanských staveb s apsidou 
v závěru a přepisuje je pro potřeby současné litur-
gie. Nachází se však ve velmi složité urbanistické 
situaci a dlouho jsme hledali vhodné umístění. 
Zvolené řešení nově a zřetelně vytyčuje trojúhelní-
kový tvar návsi. 

Poslední dokončenou realizací je piaristický 
chrám Nalezení svatého Kříže v Litomyšli. V čem 
byl tento projekt specifický?

Kostel v Litomyšli je jediný, na kterém jsem kdy 
pracoval, kde investorem nebyla církev. Je ve 
vlastnictví státu a v péči památkového ústavu, 40 let 
byl mimo provoz, několikrát vyhořel, sloužil jako 
skladiště, parkoviště a celkově byl velmi zničený. 
Síla zdevastovaného prázdného prostoru byla 
obrovská. Debata, která zde probíhala, se netýkala 
ani tak liturgie jako celkového přístupu k památce – 
jestli stavbu konzervovat v barokní podobě, která se 
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nicméně nedochovala nebo vytvořit podobu novou, 
odpovídající současným potřebám.

Barokní kostely se vyznačují bohatou výmalbou 
a zdobností, v litomyšlském chrámu naopak 
překvapí velice střídmá barevnost. Dalším ryze 
moderním prvkem je lávka vložená do příčné 
lodi. Bylo obtížné tato řešení prosadit? Jakou roli 
sehrála skutečnost, že kostel bude sloužit spíš 
jako multifunkční prostor než jako svatostánek.

Šedá barevnost je symbolická a odkazuje k pohnu-
tému osudu stavby. Je připomínkou její historie. 
Zároveň si myslím, že kostelu sluší, dává vyniknout 
světlu, které v průběhu dne mění barvu a náladu. 
Spor o barevnost byl velmi dlouhý a akademický, 
ale nakonec jsme našli na části ostění šedou barvu, 
což rozhodlo. 

Co se týče lávky, její vložení vyplynulo z mého vnitř-
ního přesvědčení a zároveň z funkční potřeby – 
v patře se připravuje expozice sakrálního umění, 
přičemž lávka spojuje dva prostory, u kterých by 
jinak bylo nutné sestoupit 12 metrů po schodišti dolů 
a následně vystoupat 12 metrů nahoru. Současně 

The grey colour scheme is symbolic and refers  
to the sad fate of the building. It’s a reminder  
of its history. I also think that it suits the church 
and lets light play the key role in changing the 
colour and mood of the space throughout the day. 
The dispute over the colour scheme was lengthy 
and academic but, in the end, we discovered grey 
colour present on a portion of the walling and that 
closed the case. 

Regarding the footbridge – it was installed based 
upon my inner conviction and also for its function. 
Preparations of an sacred art exhibition are under-
way and the footbridge connects two spaces. If it 
wasn’t there, you’d have to walk 12 metres down 
and then 12 metres up. It also plays a role in the 
exhibition itself by allowing for the transfer from the 
Old into the New Testament. Personally, I see the 
footbridge as a key to the entire church. Leaving 
out some elements in the load bearing structure 
resulted in an optical illusion in which slanted 
shadows casted by individual bars cross slanted 
sunrays. It makes you think about what exists and 
what doesn’t.

Marek J. Štěpán, Vanda Štěpánová: rekonstrukce piaristického chrámu Nalezení svatého Kříže v Litomyšli, 2014, 
foto: Ota Nepilý / Marek J. Štěpán, Vanda Štěpánová: renovation of the Piarist temple of the Discovery of the Holy 
Cross in Litomyšl, 2014, photo by Ota Nepilý

36 ...



hraje roli v samotné expozici, kde dochází k přecho-
du ze Starého zákona do Nového. Pro mě osobně 
lávka představuje klíč k celému kostelu: vynecháním 
některých prvků nosné konstrukce, kdy se šikmé stí-
ny jednotlivých prutů prolínají se šikmo dopadajícími 
slunečními paprsky, vzniká optický klam, který nutí 
člověka přemýšlet o tom, co je a co není.

Zajímavým projektem na pomezí sakrální a pro-
fánní architektury je Café Fara v Klentnici neda-
leko Mikulova. Komplex kavárny s penzionem 
v těsné blízkosti kostela se během velmi krátké 
doby stal fenoménem, který láká turisty z celé 
republiky. Čím si vysvětluješ úspěch tohoto 
konceptu?

V Klentnici se zásadním způsobem potkala energie 
místa – jednak Pálavy a jednak samotné stavby – 
s prozíravým investorem a dobrým architektem. 
Na počátku byla malá kavárna na staré faře, kterou 
investor vybudoval pro svého otce na důchod. Za 
tři měsíce se místo stalo velmi populárním, kapa-
cita se vyčerpala a od té doby se komplex rozrostl 
o nový penzion, zrekonstruovaný objekt původní 
školy, upravenou sallu terrenu se sklepem a v le-
tošním roce bylo nově otevřeno Café muzeum, 
kde je k vidění asi pětadvacet nádherných starých 
automatů na kávu z 50. let minulého století a star-

Café Fara in Klentnice nearby Mikulov is an 
interesting project balancing between sacred 
and profane architecture. The grounds featuring 
a cafe and a guesthouse nearby a church soon 
became a phenomenon attracting tourists from 
the entire country. What do you think stands 
behind the success of such a conception?

Klentnice represents a significant confluence of the 
energy of the location, both the Pálava hills and the 
structure itself, a far-sighted investor and a good 
architect. Initially, there was a small café at an old 
rectory which the investor built for his father’s re-
tirement. In three months, the place gained such 
popularity that its capacity was exhausted and 
since that time the grounds have been expanded to 
include a new guesthouse, a reconstructed build-
ing of an old school and modified sala terrena with 
a cellar. This year, a Café Museum was opened 
showcasing approximately twenty five beautiful old 
coffee machines from the 1950s and even earlier 
times. Currently, new opportunities for expansion 
are being considered. These, however, will take 
place outside the core grounds. 

In 2010, you and Jiří Brosch, a jeweller and jewel 
designer, carried out the Freedomek project 
based upon a conception of a minimalistic habi-
table container. Could you briefly introduce it?

The Freedomek project is our joint effort. I dealt 
with its architecture more, of course, and Jirka put 
a team of people together and coordinated their 
work to breathe life into the project. Freedomek is 
a small ecological wooden structure intended for 
dwelling. It’s a simple but effective recipe for having 
a home. In my mind I compare it to iPhone –  
the fact that individual ingredients or functions are 
somehow unique is not as important as the fact 
that their combination has been perfectly thought 
through, which is its key strength. Approximately 
thirty two Freedomek buildings have been con-
structed. There are five variants of its size and cur-
rently we’re working on a two-storey version.

You use the word “ecological”. To what extent 
is your current work influenced by sustainability 
and ecology, topics which are being so frequent-
ly discussed, or, in other words, how have they 
been reflected in sacred buildings?

Perhaps more than is apparent at first sight. I see 
ecology in the form of a structure conceived  
using common sense which doesn’t blindly follow 
marketing doctrines on innovation and environment 
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ších. V současné době se hledají možnosti, jak dále 
pokračovat, ale již mimo vlastní areál. 

V roce 2010 jsi spolu se zlatníkem a designérem 
šperků Jiřím Broschem realizoval koncept mini-
málního obytného kontejneru – Freedomku. Mohl 
bys jej krátce představit?

Freedomky jsou naše společné dítě, já jsem se 
pochopitelně více podílel na architektuře, Jirka dal 
dohromady a koordinoval tým lidí, kteří projektu 
vdechli život. Jedná se o malé mobilní ekologické 
dřevostavby, ve kterých se dá hned bydlet. Takový 
jednoduchý, ale účinný recept na bydlení. Nabízí se 
mi srovnání s iPhonem – nejde o to, že jednotlivé 
ingredience, respektive funkce jsou něčím výjimečné, 
ale jejich kombinace je dokonale promyšlená, a to je 
jeho hlavní přednost. V současné době je postave-
ných kolem dvaatřiceti Freedomků, existuje pět veli-
kostních variant a pracujeme na dvoupatrové verzi.

Zmínil jsi termín ekologický. Jak moc Tvou tvor-
bu ovlivňují dnes tolik diskutovaná témata jako 
udržitelnost a ekologie, respektive jak jsou re-
flektována v oblasti sakrálních staveb?

Myslím, že zásadněji, než by se na první pohled 
mohlo zdát. Pro mě je ekologie něco jako selským 

Marek J. Štěpán, Radek Džiuban: Café Fara v Klentnici u Mikulova, 2009–2013, foto: Štěpán Vrzala / Marek J. Štěpán, 
Radek Džiuban: Café Fara in Klentnice nearby Mikulov, 2009–2013, photo by Štěpán Vrzala
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friendly products. Do I need to heat two rooms or 
six? Do I need to heat to maintain twenty or twenty 
five degrees? These are questions we must ask 
ourselves because ecology is not only about ma-
terials but also about user modesty. If a building is 
well designed I prefer using fifty percent less heat 
insulation material and save the energy necessary 
for its production because in terms of costs such 
an investment does not return even in fifty years. 
Sacred buildings cannot be compared with housing 
but even their design must reflect how frequently 
they are used, how they are heated and to what 
temperature. We should think about these things. 

What are you working on at the moment? Is there 
any dream project or, in contrast, a project you’d 
never wish to take part in?

After 23 years, once again, I’ve been working 
on the Lesná church project. In future I’d like to 
build a skyscraper, for instance...because it’s big. 
I wouldn’t like to design a brothel or a supermarket, 
a can outside the city, causing an outflow of people 
from the centre. 

Thank you for the interview.

rozumem vymyšlená stavba, nejen slepé následo-
vání marketingových pouček o inovacích a ekolo-
gických výrobcích. Mám vytápět dvě místnosti nebo 
šest? Mám v zimě topit na dvacet nebo pětadvacet 
stupňů? To jsou otázky, které je potřeba si klást, 
protože ekologie není jen o materiálech, ale také 
o skromnosti uživatelů. Pokud je stavba dobře navr-
žena, raději použiji o polovinu méně tepelné izolace 
a ušetřím energii potřebnou k její výrobě, protože 
v nákladech se taková investice nevrátí ani za 
padesát let. Sakrální stavby sice s bydlením nelze 
srovnávat, ale i u nich je třeba uvažovat o tom, jak 
často jsou využívány a vytápěny a na kolik stupňů. 
O tom bychom měli přemýšlet. 

Na čem aktuálně pracuješ? Existuje nějaká vy-
sněná zakázka, nebo naopak zakázka, na které 
bys v žádném případě pracovat nechtěl?

Aktuálně se mi po třiadvaceti letech vrací projekt 
kostela na Lesné. Do budoucna bych si přál posta-
vit třeba mrakodrap... protože je velký. Nerad bych 
navrhoval bordel nebo supermarket, plechovku za 
městem, která odvádí lidi z centra. 

Děkuji za rozhovor.

Marek J. Štěpán: Freedomek, 2010, foto: archiv autora / Marek J. Štěpán: Freedomek (“Freehouse“), 2010, photo:  
Marek J. Štěpán’s archive
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Za top zážitky na jižní moravu
top trip Destinations in south moravia
Díky TOP výletním cílům na jižní Moravě poznáte to 
nejlepší, co tento slunný region nabízí. 30 Top výlet-
ních cílů na jižní Moravě, to je 30 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. 
30 Top trip destinations in South Moravia mean 
30 colourful experiences for you. You can visit 
castles and chateaux with their fabulous stories; the 
curious tourists will appreciate visits to museums, 
galleries, monuments and monasteries; nature lovers 
will be enchanted by local landscape. Enjoy fun and 
adventure wherever you go. You will find more Top 
trip destinations in Lower Austria region. Top trip 
destinations in South Moravia are the right choice for 
a day full of experience 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/
Mendel Museum of Genetics
www.mendelmuseum.muni.cz
10 Moravské zemské muzeum/
Moravian Museum
www.mzm.cz
11 MZM Pavilon Anthropos/
MZM – Anthropos Pavilion
www.mzm.cz 
www.anthropos.cz
12 Regionální muzeum 
v Mikulově/Regional Museum 
in Mikulov
www.rmm.cz
13 Slovanské hradiště  
v Mikulčicích/Slavic Fortified 
Settlement in Mikulčice
www.mikulcice-valy.info 
www.masaryk.info
14 Uměleckoprůmyslové 
muzeum/Museum  
of Applied Arts 
www.moravska-galerie.cz
15 Technické muzeum v Brně/
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

Mikulov

Břeclav

Hodonín

Hustopeče
Dubňany

Strážnice

Veselí n. Mor.

Kyjov

Slavkov u Brna

Bučovice
Šlapanice

Mor. Krumlov

Ivančice

Rosice

Kuřim

Tišnov Blansko
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Letovice
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17
18
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2021
22

29

30

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/ 
Beauties of Nature

19 Moravský kras/ 
The Moravian Karst 
www.cavemk.cz
20 Baťův kanál/ 
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/Observatory and  
Planetarium Brno 
www.hvezdarna.cz
26 Wellness Kuřim
www.wellnesskurim.cz
27 Lodní doprava  
na brněnské přehradě/ 
Cruise services  
on the Brno Lake
www.dpmb.cz
28 ZOO Brno
www.zoobrno.cz
29 Brněnské podzemí/ 
Brno Underground
www.ticbrno.cz
30 Aquland Moravia 
www.aqualand-moravia.cz

www.vyletnicile.cz
www.topdestinations.cz

Zábava a zážitky/ 
Entertainment and Experience

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/ZOO Park  
and DinoPark Vyškov 
www.zoo-vyskov.cz, www.dinopark.cz
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ANI VELKý ANI MALý. ZATO 
PLNý KRáS A PŘEKVAPENí. 
MIKULOV VZNIKL NA 
POČáTKU 12. STOLETí 
A JEHO SOUČASNOU 
TVáŘ MU VTISKL 
STAROBYLý ŠLECHTICKý 
ROD DITRICHŠTEJNů. 
MěSTO ALE NEZASPALO 
21. STOLETí! OSTATNě, 
PŘESVěDČTE SE SAMI. 

NEITHER LARGE NOR 
SMALL, FULL OF BEAUTY 
AND SURPRISES. MIKULOV 
WAS FOUNDED IN THE 
EARLY 12TH CENTURY; THE 
WAY IT LOOKS TODAY WAS 
STRONGLY INFLUENCED 
BY THE HISTORIC NOBLE 
FAMILY OF DIETRICHSTEIN. 
AND THE TOWN IS KEEPING 
UP WITH THE 21ST CENTURY! 
JUST COME AND SEE FOR 
YOURSELF.

mikulov
pohádkový

dobu  
nezaspal

a Fairytale 
town with 
Flair
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Vítejte v Mikulově

Poznávání malebného Mikulova můžete začít 
v jeho středu na historickém náměstí. V dolní 
části nepřehlédnete Ditrichštejnskou hrobku, 
díky jejíž fasádě se můžete ptát, zda jste opravdu 
na jižní Moravě a ne v Římě. Z náměstí je to jen 
kousek do zámeckého parku. Krásná procházka 
vás zavede až k zámku, který tvoří již po několik 
staletí nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. 
V zimě je ale zámek pro veřejnost uzavřený 
a znovu se otevírá na konci dubna. S Miku-
lovem je také spjata židovská kultura. Židé 
přišli do města v 15. století a díky tomu si dnes 
můžete projít židovskou čtvrť na západní straně 
Zámeckého kopce kolem ulice Husova nebo se 
od dubna do října podívat na židovský hřbitov, 
židovské lázně a synagogu. 

a Fairytale 
town with 
Flair

Welcome to Mikulov

You can start your tour of this picturesque town in 
the historic square located right in the centre. Don’t 
miss out on the Dietrichstein tomb in the lower part 
of the square. When you see it, you might wonder 
whether you are really in South Moravia or in Rome. 
From the square, it is only a short walk to the park 
of Mikulov Chateau, which has been the landmark 
of the town for several centuries. However, the 
chateau is closed to the public in winter and opens 
again at the end of April. Mikulov is also associated 
with Jewish culture. Jews came to the town in the 
15th century influencing its spirit and architecture. 
You can stroll through the Jewish Quarter, situated 
on the west side of Castle Hill around Husova 
Street, or visit the Jewish cemetery, synagogue or 
spa, which are open from April to October.

Slavnosti města Mikulov
Oblíbená kulturní akce přibližující Mikulov 
v celé své kráse. 
Termín: třetí květnový víkend 2015

Křehký Mikulov
Festival prezentující současný český 
a zahraniční art design v prostorách 
mikulovského zámku. 
Termín: poslední květnový víkend 2015

Eutrialog Mikulov 
Akce s podtitulem „festival nepopulární 
hudby“ odehrávající se v mikulovském 
amfiteátru. 
Termín: 28. až 29. srpen 2015

Mikulov Town Festival
A popular cultural event showing Mikulov in 
its full beauty.
Date: 3rd weekend in May, 2015

“Fragile Mikulov”
A festival presenting contemporary Czech 
and foreign art design at Mikulov Chateau. 
Date: last weekend in May 2015

Eurotrialog Mikulov
The event also known as the “unpopular 
music festival” takes place in the Mikulov 
amphitheatre.
Date: 28 – 29 August 2015
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Pevné boty s sebou! 

Mikulov a jeho dominanty nepřehlédnete už 
z dálky. Nejlépe se však na město dívá z jeho 
vrcholků. Vyšlápněte si na Svatý kopeček, 
jehož cestu lemují sochy symbolizující křížo-
vou cestu. Na vrcholu vás zaujme nejenom 
nezapomenutelný pohled na Mikulov, ale také 
kaple sv. Šebestiána, zvonice a Boží hrob. 
Vyjít si můžete i k dvoupatrové dělostřelecké 
věži s ochozem, zvané Kozí hrádek. Ale pozor, 
je otevřený pouze, když je na něm vyvěšena 
vlajka. Pokud chcete poznat přírodní krásy 
Mikulova blíže, navštivte jeskyni Na Turoldu 
v přírodní rezervaci na severu města. Převáž-
ně pánové pak ocení pěchotní srub zvaný 
„Svah“, v jehož expozici shlédnete například 
zbraně Československé lidové armády. Zde je 
otevřeno od května do října nebo pokud vlaje 
na pevnosti vlajka. 

Don’t forget your hiking boots!

The landmarks of Mikulov are clearly recogniz-
able from a distance and it is also lovely to look at 
the town from the surrounding hills. Climb Svatý 
kopeček (Holy Hill) along the path lined with stat-
ues symbolizing the Stations of the Cross. At the 
top you can not only admire an unforgettable view 
of Mikulov, but also visit St. Sebastian’s chapel, 
the bell tower and the Holy Sepulchre. Moreover, 
you can climb Kozí hrádek (Goat Tower), a two-
storey artillery tower with a gallery. But beware: 
it is only open when the flag is flying. If you want 
to explore the natural beauty of Mikulov, visit the 
nature reserve with a cave called Na Turoldu on 
the north edge of the town. Military enthusiasts 
will appreciate the infantry bunker Svah (“slope”) 
with an exhibition of weapons of the Czechoslo-
vak Army. It is open from May to October and 
whenever you see the flag flying.

Mikulov Gourmet Festival 
A festival of traditional Moravian dishes 
prepared in modern ways in the best Mikulov 
restaurants.
Date: 4 – 7 June 2015 

“Neighbours” Folklore Festival
A traditional festival presenting folklore 
groups not only from Mikulov but also from 
other regions of the Czech Republic, Austria 
and Slovakia 
Date: 7 – 8 August 2015

Pálava Wine Harvest
A traditional festival with wine tasting, ac-
companied by the National Wine Exhibition.
Date: 11 – 13 September 2015

Mikulov Gourmet festival 
Festival nabízející tradiční moravské 
pokrmy v současném pojetí ve vyhlášených 
restauracích Mikulova. 
Termín: 4. až 7. červen 2015 

Folklorní festival Sousedé
Tradiční folklorní festival představující 
soubory nejen z Mikulova, ale i jiných oblastí 
České republiky, Rakouska nebo Slovenska. 
Termín: 7. až 8. srpen 2015 

Pálavské vinobraní v Mikulově
Tradiční oslava vína spojená s ochutnáváním 
nejrůznějších odrůd vín a výstavou Národní 
soutěže vín. 
Termín: 11. až 13. září 2015
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Exploring the local wines

Mikulov, like the whole of southern Moravia, is 
associated with fine wine. You will find wine bars, 
wine shops and wine cellars on every corner. We 
recommend Marcinčák and Volařík wineries for 
example. Taste their Rieslings (Welschriesling 
and Rhine Riesling), as these varieties are typical 
for the Mikulov wine region. You can combine 
wine tasting with hiking in the beautiful Pálava 
Hills, which are interlaced with several themed 
hiking trails. If you want to learn more about wine 
or hide from the winter weather, visit the wine 
exhibition at the Regional Museum. Mikulov also 
hosts traditional wine events, such as the Pálava 
Wine Harvest in mid-September.

Město moderní a alternativní 

Mikulov v žádném případě nezaspal 21. století! 
Najdete zde nejenom stylová a alternativní místa, 
jako je kavárna Büro, bistro KUK nebo obchod 
s lokálními potravinami Biotéka Mikulov, ale 
užijete si i noční život, například v klubu Club 
292. Co si ale určitě nenechejte ujít, je soukromá 
galerie Závodný v centru města. Zaujme vás na 
první pohled svou jedinečnou architekturou, za 
kterou byla oceněna na Grand Prix architektů 
v roce 2012. V galerii představují vynikající české 
a zahraniční umělce a jednotlivé výstavy pojí 
důraz na geometrické, minimalistické a koncep-
tuální umění. 

A modern and alternative town

Apart from being full of historic sights, Mikulov 
keeps up with modern trends. There are stylish 
and alternative places like Büro café, KUK bistro 
or Biotéka Mikulov, a shop selling locally pro-
duced food. You can enjoy the nightlife in Club 
292 for example. But you definitely shouldn’t skip 
Závodný Gallery in the town centre. This private 
art gallery will catch your eye at first sight with its 
unique architecture, for which the building was 
awarded the Grand Prix of Architects in 2012. The 
gallery displays works by outstanding Czech and 
foreign artists, and its exhibitions concentrate on 
geometric, minimalist and conceptual art.

Kam za vínem?

A co k Mikulovu neodmyslitelně patří? Stejně jako 
k celé jižní Moravě dobré víno! Vinárny, vinotéky 
i vinné sklepy potkáte na každém rohu. Doporu-
čujeme vám například vinařství Marcinčák nebo 
Volařík. Ochutnejte zde Ryzlink vlašský a Ryzlink 
rýnský. Právě tyto odrůdy jsou totiž pro Mikulov 
typické. Degustaci vína můžete spojit i s pohybem 
v krásné pálavské přírodě. Prochází zde hned 
několik naučných stezek. Přiučit se o víně a záro-
veň se schovat před zimním počasím pak můžete 
v Regionálním muzeu na vinařské expozici. 
Mikulov také pořádá tradiční vinařské akce, jako 
je Pálavské vinobraní v polovině září. 

TRAVEL
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PROFIL EARLY 
RISE ROCKER
Usnadňuje provádění 
oblouků a skluz při průjezdu obloukem.

DŘEVĚNÉ 
JÁDRO TRULITE

Lehké dřevěné jádro po celé délce lyže, 
speciálně vytvořené pro ženy, vyrobené z pečlivě 
vybraných druhů dřeva a upravené na míru 
podle potřeb jednotlivých cílových skupin.

1

WAVELIGHT

Vlny zvyšují pružnost lyží a zaručují lepší 
stabilitu v obloucích. Díky specifi ckému tvaru 
vln jsou lyže také tenčí a lehčí.

NEJLEHČÍ
LYŽE NA SVĚTĚ

1

2

3

2
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LEHKOST PRO 
VŠECHNY OBLOUKY
LEHKOST PROLEHKOST PROLEHKOST PRO
VŠECHNY OBLOUKY

Delight
Pro LEHKOST 
a téměř dokonalý 
styl lyžování.

Jeden pár lyží Delight 
váží od 3,5 kg (včetně 
vázání).

Dámská kabelka 
váží 1,5 až 4 kg. 

Nové lyže Elan, s technologiemi 
vyvinutými výhradně proto, 

aby uspokojily specifi cké 
nároky žen na lyže, 

váží méně.
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IN AUGUST 2014, BRNO AIRPORT 
LAUNCHED A NEW SERVICE FOR 
CHARGING MOBILE DEVICES – 
CHARGEBOX. IT WAS INSTALLED 
THANKS TO COOPERATION WITH 
THE ENERGY COMPANY E.ON, 
WHICH ALSO PROVIDES ELEC-
TRIC VEHICLES TO THE AIRPORT. 
YOU CAN CHARGE YOUR MOBILE 
PHONES, MP3, MP4, IPODS AND 
CAMERAS FOR FREE WITH THE 
NEW CHARGEBOX.

OD SRPNA MůŽETE NA BRNěN-
SKéM LETIŠTI VYZKOUŠET NO-
VOU SLUŽBU. DíKY SPOLUPRáCI 
S ENERGETICKOU SPOLEČNOSTí 
E.ON, SE KTEROU SPOLUPRA-
CUJEME TAKé V OBLASTI ELEK-
TROMOBILITY, BYLO NA LETIŠTI 
UVEDENO DO PROVOZU ZAŘíZENí 
CHARGEBOX, KTERé UMOŽňUJE 
DOBíJENí MOBILNíCH TELEFONů, 
MP3, MP4, IPODů A TAKé FOTOA-
PARáTů ZCELA ZDARMA.

Dobijte si  
zDarma 

vaše mobilní zařízení
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Použití ChargeBoxu je velmi jednoduché a zároveň 
bezpečné. Dle typu vašeho zařízení vyberete přísluš-
nou schránku a po zasunutí dobíjecího kabelu se váš 
telefon či fotoaparát bude dobíjet 30 minut zdarma. 
Každá schránka má jedinečný originální klíč, kterým 
své zařízení v bezpečnostní sejfové schránce uzamk-
nete. ChargeBox podporuje až 24 typů zařízení – 
mobilní telefony iPhone a iPod, ale také smartphony 
značky Blackberry, mobily vybavené operačními 
systémy Android, Windows Phone a další zařízení 
včetně přenosných herních konzolí. 

ChargeBox naleznete v odletové hale u Gate č. 3 
a další můžete využít mimo jiné i v OC Mercury 
v Českých Budějovicích.

Umístěním tohoto zařízení na brněnském leti-
šti došlo k prohloubení dosavadní spolupráce 
s energetickou společností E.ON. Obě společnosti 
spojuje zájem o problematiku životního prostředí 
a hledání způsobů, jak přispívat k jeho ochraně. Od 
roku 2011 spolupracujeme v oblasti elektromobility, 
zprovoznili jsme na letištním parkovišti veřejnou do-
bíjecí stanici  pro dobíjení elektrovozidel a LETIŠTě 
BRNO již dva roky v rámci každodenního provozu 
využívá elektroskútry E.ON e-max, elektromobil 
smart fortwo ed, elektrickou dodávku VITO E-CELL 
a také elektrickou koloběžku, které k testování 
zapůjčila právě společnost E.ON.

It is very simple and safe to use the Charge Box. 
Depending on your type of device, you select the 
appropriate box and after plugging the charging cable 
in, your phone or camera will charge for 30 minutes. 
Each box has a unique key that locks your device 
in a secure safe box. ChargeBox supports up to 
24 types of devices – mobile phones, iPhones and 
iPods, Blackberry smartphones, cell phones with the 
Android operating systems, the Windows Phones and 
other devices including portable gaming consoles.

ChargeBox is located in the departure lounge of 
Brno Airport at Gate 3. Another one can be found for 
example in the Mercury Shopping Centre in České 
Budějovice.Au
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By placing ChargeBox at Brno Airport, the coopera-
tion of the airport and E.ON has deepened. Both 
companies share an interest in environmental issues 
and try to find ways of contributing to sustainability 
and protection of the environment. We have been 
working together in the field of electromobility since 
2011: we opened a public charging station for 
electric vehicles in the airport car park, and we have 
been using the electric scooters E.ON e-max, an 
electric car smart fortwo ed, and an electric van VITO 
E-CELL for everyday airport activities for the past 
two years. These vehicles were lent to the airport for 
testing by E.ON.
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Doklady a peníze – asi nejdůležitější složka 
kufru nebo příruční tašky. Pomyslné druhé místo 
v důležitosti by mohlo patřit lékům. Ať už těm, co 
berete pravidelně nebo těm, které by mohly být 
užitečné. 

Ale uhodnete, co doma lidé nechávají nejčastěji? 
Ano, je to zubní kartáček! Do kosmetické taštičky 
nezapomeňte přihodit i šampón a sprchový gel. 
A dámy samozřejmě další přípravky dle svého 
uvážení. Doma na stole nám také často zůstanou 
ležet nabíječky od elektroniky. A to jednoduše 
proto, že si je buď nezapíšeme do seznamu, 
nebo je zrovna aktuálně nepotřebujeme. Pokud 
se zabýváme elektronikou, je dobré vědět, že 
ne v každé zemi jsou stejné zástrčky. Takže tedy 
kartáčky a nabíječky s sebou! :-) 

Co se týká dalších informací, není od věci zjistit, 
jaké je v naší cílové destinaci aktuální počasí. 
Usnadní to totiž otázku, co vlastně vozit s sebou. 
Jestli povezete o jeden pár ponožek navíc na 
prodloužený víkend, asi to nebude tak velká 
pohroma. Pokud však jedete na dlouhou ces-
tu třeba do exotické země, kdy chcete ušetřit 
každé kilo, vyplatí se na různých internetových 
diskuzích zjistit, co je na místě možné koupit. Lze 
uvést jeden příklad za všechny. Letíte na měsíční 
cestu do Thajska v období dešťů a je zdánlivě 
jasnou volbou přibalení pláštěnky. Po příjezdu na 
místo zjistíte, že pláštěnka zabírá nejen spoustu 
místa, ale také se dá koupit v každém malém 
marketu asi za 20 Kč. 

Jestli máte tendenci si na dovolenou vybírat ob-
lečení, které doma běžně nenosíte, věřte tomu, 
že si je vezete zbytečně. Vybírejte pohodlně, 
účelně, ale nebalte věci, které mají nakročeno 
do koše. Přiznejme si, že na fotkách nechceme 
vyhlížet jako vandráci a budeme nakonec stejně 
nosit jen nejoblíbenější kalhoty a trička. To samé 
platí i pro boty. Nejužitečnějším kouskem oděvu 

PRODLOUŽENý VíKEND, POZNáVACí DOVOLENá 
NEBO NEČEKANá SLUŽEBNí CESTA? AŤ JEDETE 
KAMKOLIV, ČEKá VáS NEJSPíŠ BALENí NUTNýCH 
I MéNě NUTNýCH VěCí. JAK PŘEDEJíT STRESU, 
KTERý MůŽE PŘEJíT V CESTOVNí HOREČKU? 
FLYING MAG Má PRO VáS PáR TIPů, JAK 
ZACHOVAT CHLADNOU HLAVU! 

máTe sbaleno?

je větší šátek. Ten můžete totiž využít nejen jako 
obranu proti chladu či slunci, ale poslouží jako 
přikrývka nebo klidně i ručník. 

A co naopak zůstává nejméně využito, ale vět-
šina z nás si to zabalí? Ano, je to možná trochu 
překvapivě kniha. Nehovoříme samozřejmě 
o knize, se kterou budete relaxovat u bazénu. 
Ale o knihách, které zabalíte jen tak, kdybyste se 
náhodou na horách nebo na poznávací dovolené 
nudili. Na to totiž většinou nezbydou síly. 

Pokud s vámi stejně začne cloumat panika, že 
nevíte, jestli jste připravili opravdu vše, jsou dob-
rými pomocníky webové stránky přímo vytvořené 
k tomu, abyste si v připraveném seznamu odškr-
távali věci potřebné s sebou. 

A kdyby i mělo tohle všechno selhat, tak pa-
matujte na naše základní pravidlo – doklady 
a peníze.

do koše. Přiznejme si, že na fotkách nechceme 
vyhlížet jako vandráci a budeme nakonec stejně 
nosit jen nejoblíbenější kalhoty a trička. To samé 
platí i pro boty. Nejužitečnějším kouskem oděvu 
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The most important items on your journey are 
of course documents and money. Probably 
the second most indispensable component are 
tablets and medicines, either those you take 
regularly or those that might be needed while 
you are travelling.

Guess what people leave at home most often? 
A toothbrush! Don’t forget to put shampoo and 
shower gel into your toiletry bag. And of course 

whatever else you might need. People often for-
get to take chargers for various electronic de-
vices. This is either because they weren’t on their 
list of things to pack or because they weren’t 
needed right before the journey. It is also good to 
know if plug sockets are the same in the country 
you are travelling to. In short, take toothbrushes 
and chargers with you! :-)

It is also useful to fi nd out what the weather is 
like at your destination. This makes life easier 
when it comes to packing clothes. If you take an 
extra pair of socks for a long weekend, it prob-
ably won’t be a big problem. However, if you 
go on a long journey to an exotic country and 
you want to save every kilo, it is advisable to 
browse Internet discussions to fi nd out what can 
be bought at your destination. Let us give you 
an example: you are going to spend a month in 
Thailand during the rainy season, so it is an obvi-
ous choice to pack a raincoat. After your arrival 
you will fi nd out that the raincoat took up a lot of 
space in your luggage and it can be purchased 
in any small market for less than a euro.

If you tend to pack clothes that you don’t normal-
ly wear at home, be sure that they will be useless 
on holiday, too. Choose comfortable and practi-
cal outfi ts as you will probably want to wear your 
favourite trousers and T-shirts. The same also 
applies to shoes. A very useful piece of clothing 
is a scarf, preferably a big one, which not only 
protects you from the cold or the sun, but can 
also serve as a blanket or towel if necessary.

And what do you think is the least used thing 
which most of us take on holiday? You might fi nd 
it surprising but it’s a book. Of course we are not 
talking about the book that you are going to read 
on the beach or at the swimming pool, but about 
books that you pack “just in case” you are bored 
in the mountains or on a sightseeing holiday. 

If you start to panic because you don’t know 
whether you have packed everything, you can 
fi nd help on websites providing lists of what to 
take on holiday – so just look at them and tick off 
the things you have.

And if all these tips should fail, remember our 
rule number one: always take your documents 
and money.

A WEEKEND BREAK, SIGHTSEEING 
HOLIDAY OR UNEXPECTED BUSINESS 
TRIP? WHEREVER YOU GO, YOU WILL 
HAVE TO PACK ALL THE NECESSARY 
AND LESS NECESSARY THINGS. BUT 
HOW CAN YOU AVOID THE STRESS 
THAT CAN TURN INTO PANIC? FLYING 
MAG HAS A FEW TIPS TO HELP YOU 
KEEP CALM!

HAVE YOU
YET?PACKED

Flying Mag TIP – stránky s užitečnými 
seznamy / Flying Mag’s  TIP – useful web 
links: www.travelschecklist.com,
upl.codeq.info
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Pozornost je zaměřená na urbanistické 
proměny moravské metropole související 
s budováním textilního průmyslu v několika 
známých lokalitách (například v ulicích 
Cejl, Tkalcovská, Radlas, Dornych, 
Trnitá, Křenová, Lidická, Václav-
ská) a ukazuje také nejdůležitěj-
ší továrny a jejich majitele. Mezi 
ně patřily rodiny Offermannů, 
Strakoschů, Schmalů, Scho-
ellerů, Redlichů, Löw-Beerů, 
Teuberů, Stiassnich a další. 
Jejich rozsáhlá textilní 
výroba iniciovala také vznik 
řady dalších průmyslo-
vých odvětví (strojírenství, 
chemický průmysl) v Brně. 
Prostor je věnován i známým 
podnikům Vlněna a Mosilana, 
jež vznikly znárodněním a spoje-
ním některých bývalých soukro-
mých továren původně německých 
nebo židovských majitelů. Většinou 
šlo o tzv. české Němce, výjimkou 
je jeden z mála českých vlastníků 
rovněž ale německy znějícího 
jména – Klein. 

Brněnská vlnařská produkce zahr-
novala sortiment velmi kvalitního 
sukna a kazimíru určeného nejen 
pro výrobu civilních oděvů, ale 
také pro uniformy armád různých 

zemí Evropy. Na výrobu vojenského sukna se později 
některé továrny přímo specializovaly. Vlněné látky 

na pánské a dámské obleky a zimníky z mykané 
a česané příze z konce 18. a 19. století 

se dochovaly ve formě vzorníků, 
které sloužily jako ukázka produkce 
jednotlivých továren. Některé sloužily 
také jako předloha pro porovnání 
s produkcí konkurenčních, často 
zahraničních, firem. S velkým 
úspěchem se brněnské vlnařské 
firmy účastnily Světových výstav, 
ve Vídni v roce 1873 patřily jejich 
sukna a jemné vlněné látky z če-
sané příze k tomu nejlepšímu, 
čím Monarchie demonstrovala 
vyspělost svého průmyslu. 

V meziválečném období, kdy 
v Brně existovalo téměř 40 velkých 

vlnařských továren, byla brněnská 
produkce kvalitních vlněných látek 

konkurentem i pro britské firmy. Řada 
brněnských továrníků měla v hlavním 
městě módního průmyslu – Paříži 
– své dopisovatele, kteří je infor-
movali o aktuální módní barevnosti 
a trendech. 

Více informací o výstavě 
i připravovaných doprovodných 
programech se dozvíte na 
stránkách Moravské galerie v Brně 
www.moravska-galerie.cz.

ZVEME VáS NA NáVŠTěVU 
UMěLECKOPRůMYSLOVéHO MUZEA 
MORAVSKé GALERIE V BRNě, 
KDE PROBíHá UNIKáTNí VýSTAVA. 
ROZSáHLá EXPOZICE PŘEDSTAVUJE 
BRNěNSKý TEXTILNí PRůMYSL 
(VLNAŘSTVí) A FENOMéN BRNA, 
KTERéMU SE PŘEZDíVALO MORAVSKý 
MANCHESTER. 

brno – moravský 
manChester: 250 let  

metropole textilního průmyslu
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It focuses on the urban transformation of Brno due 
to the development of the textile industry in several 
typical locations, e.g. the streets of Cejl, Tkalcov-
ská, Radlas, Dornych, Trnitá, Křenová, Lidická and 
Václavská. The exhibition also presents the most 
important factories and their owners, especially the 
Offermann, Strakosch, Schmale, Schoeller, Redlich, 
Löw-Beer, Teuber, and Stiassny families. The exten-
sive textile production also initiated the formation of 
a number of other industries such as engineering and 
the chemical industry in Brno. Visitors will find a lot of 
information about the Brno textile companies Vlněna 
and Mosilana that came into being after nationaliza-
tion and by the merger of a few private factories 
originally owned by German or Jewish entrepreneurs.
Brno wool production included a range of high 
quality fabrics used not only for production of civilian 
clothing, but also for the uniforms of various Euro-
pean armies. Later on, some factories specialized in 
the production of cloth for military purposes. Samples 
of woollen fabrics made of carded and combed yarn 
from the late 18th and 19th centuries, used for mak-
ing men’s and women’s suits and winter coats, have Au
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been preserved as an example of the production of 
the individual factories. Some of Brno’s wool produc-
ing companies participated in the world exhibitions 
with great success. At the 1873World Exhibition in 
Vienna, cloths and fine wool worsted yarn fabrics pro-
duced in Brno made up the best products on display 
and represented the peak of the monarchy’s industry. 
In the interwar period, there were nearly 40 large fac-
tories producing wool in Brno, some of which could 
even compete with British producers. A lot of Brno 
factory owners had their correspondents in Paris, the 
capital of the fashion industry, who informed them of 
the latest fashion and colour trends.

For more information about the exhibition and the 
programme of accompanying events, please visit the 
website of the Moravian Gallery in Brno  
www.moravska-galerie.cz.

brno – the moravian  
manChester: 250 years  
oF the czech textile industry capital
WE WOULD LIKE TO INVITE YOU TO 
A UNIQUE EXHIBITION TAKING PLACE 
AT THE MUSEUM OF APPLIED ARTS, 
WHICH IS PART OF THE MORAVIAN 
GALLERY IN BRNO. THE EXHIBITION 
PRESENTS THE PHENOMENON OF 
THE BRNO TEXTILE INDUSTRY (ESPE-
CIALLY WOOL PRODUCTION), THANKS 
TO WHICH THIS CITY WAS NICKNAMED 
THE MORAVIAN MANCHESTER.

The exhibition is accompanied by a unique ca-
talogue with a story written by Kateřina Tučková, 
one of the leading Czech authors and Magnesia 
Litera Award winner. The story was inspired 
by the life of Brno textile industrialists – the 
Offermann family. During the exhibition, Kateřina 
Tučková will also be reading some of her works 
and signing books at the Moravian Gallery.

TIP
Výjimečnost výstavy podtrhuje také exklu-
zivní katalog s příběhem Kateřiny Tučkové. 
Držitelka ocenění Magnesia Litera a jedna 
z předních autorek mladé generace se při jeho 
psaní inspirovala osudy brněnských textilních 
průmyslníků, rodinou Offermannů. Katalog 
vyjde k zahájení výstav a připravené je rovněž 
autorské čtení a autogramiáda knihy. 
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Nalaďte se 
s námi

ZA MóDOU DO BRNA? ANO! I TADY SE KONAJí ZAJíMAVé UDáLOSTI, 
KTERé MůŽETE NAVŠTíVIT. MóDNí SPEKTRUM FASCINUJE HLAVNě SVOU 
ROZMANITOSTí. JSTE SPíŠE NA ALTERNATIVNí MóDU? POTRPíTE SI NA 
SOUČASNé TRENDY NEBO TŘEBA NA PERFEKTNě PADNOUCí SPODNí 
PRáDLO? NAVŠTíVILI JSME RůZNé AKCE, ABYCHOM SE PŘESVěDČILI, ŽE 
I BRNO Má O MóDU ZáJEM. 

YOU MIGHT BE SURPRISED TO LEARN THAT BRNO HOSTS SOME 
INTERESTING FASHION EVENTS. THERE ARE A VARIETY OF EVENTS YOU 
CAN CHOOSE FROM, WHETHER YOU ARE A FAN OF ALTERNATIVE FASHION 
OR PREFER MODERN TRENDS. WE HAVE VISITED A FEW DIFFERENT 
PLACES AND DISCOVERED THAT BRNO IS A FASHION HUB TOO.

na módní vlnu

get on
the Fashion wave!
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Wolfgang

Místo: Richard Adam Gallery, Brno
Datum: 7. 11. 2014

Značka Wolfgang se stává brněnským fenoménem 
pro všechny, kdo se nebojí vystoupit z davu a uká-
zat se v originálním a neotřelém outfitu. A jejich 
přehlídky stojí za to! Konají se ve velkorysých 
brněnských prostorách, jako například v industriál- 
ní Richard Adam Gallery. Doprovází je nejenom 
podmanivá hudba, ale také jednotný dresscode, 
na kterém však každý může ukázat svou módní 
nezávislost.

Venue: Richard Adam Gallery, Brno
Date: 7. 11. 2014

The Wolfgang brand is becoming a phenomenon 
for those who are not afraid to stand out from the 
crowd and wear original and authentic outfits. This 
brand’s fashion shows are definitely worth seeing! 
They are held at interesting venues in Brno such 
as the industrial Richard Adam Gallery, and are 
accompanied by captivating music. Although a dre-
ss code is required, every visitor can show their 
fashion independence.

CHCETE ZAŽíT ELEKTRIZUJíCí ATMOSFéRU VýJIMEČNýCH BRNěNSKýCH 
PROSTORů, DOPLNěNOU DESIGNOVýMI KOUSKY ČESKé ZNAČKY WOLFGANG? 
PAK NEVYNECHEJTE JEDINEČNOU MóDNí AKCI WOLFGANG NIGHT. 

DO YOU WANT TO SEE DESIGNER CLOTHES BY THE CZECH BRAND “WOLFGANG” 
IN THE SPECIAL ATMOSPHERE OF THE RICHARD ADAM GALLERY? THEN DON’T 
MISS OUT ON THE UNIQUE FASHION EVENT OF WOLFGANG NIGHT. 
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Venue: Fléda Club, Brno
Date: 16. 11. 2014

Místo: Fléda, Brno
Datum: 16. 11. 2014

koloniál

KOLONIáL NENí TRADIČNí MóDNí AKCí, ALE SPíŠE JARMARKEM KOMBINUJíCíM 
ALTERNATIVNí MóDU S JíDLEM A RUČNě DěLANýMI VýROBKY. 

KOLONIáL ISN’T A TRADITIONAL FASHION EVENT, BUT RATHER A FAIR COMBINING 
ALTERNATIVE FASHION WITH FOOD AND HANDCRAFTED PRODUCTS. 

During the event, Brno Fléda Club transformed into 
a temporary retail space where things like tie-dyed 
T-shirts, bags from fire hoses, original necklaces 
and even skate brand clothes were sold this year. 
Koloniál is a pleasant social occasion whose visi-
tors can bring home not only a new outfit, but also 
homemade fruit syrups for example.

V prostorách klubu Fléda vznikla provizorní prodejní 
plocha, která poskytla místo k prezentaci batiko-
vaných triček, kabelek z hasičských hadic nebo 
třeba náhrdelníků s nápisy, ale nechyběly ani skate 
značky. Návštěvníci berou Koloniál jako příjemnou 
společenskou akci, ze které si domů odnesou 
nejen nový outfit, ale třeba i domácí sirup. 
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koloniál

Venue: Buranteatr, Sokol Stadium, Brno
Date: 5.–6. 12. 2014

Factory Fashion Market attracts people who want to 
see work by original Czech and Slovak designers 
accompanied by music from various DJ. It’s a big 
party and a great opportunity to shop and have 
fun. Moreover, you can get to places that are not 
normally accessible, such as the Vlněna company 
industrial hall. 

faCtory fashion
     market

Místo: Buranteatr, Sokolský stadion, Brno
Datum: 5.–6. 12. 2014

Factory Fashion Market láká nejen na neotřelé čes-
ké a slovenské designéry, ale také na rozmanitou 
hudbu dýdžejů, a zajímavé jamy. Tato akce je jedna 
velká party, na které dobře nakoupíte a bude vás to 
tu bavit. A ještě se dostanete do míst, kam Brňané 
běžně nezavítají, jako například do industriální haly 
Vlněna. 

OBLíBENý TRH NEZáVISLé MóDY, ŠPERKů A DESIGNU JE UŽ TRADIČNí AKCí PRO 
VŠECHNY, KTEŘí SE V OBLéKáNí NEBOJí ODLIŠIT. 

THIS POPULAR MARKET OF INDEPENDENT FASHION, JEWELLERY AND DESIGN 
HAS BECOME A TRADITIONAL EVENT FOR THOSE WHO ARE NOT AFRAID TO 
STAND OUT FROM THE CROWD. 
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Místo: Hotel Slavia, Brno
Datum: 6. 12. 2014

A také večer věnovaný hlavně dámám, které se 
mohly pokochat novými trendy a nechat se hýčkat 
od vizážistky a profesionálních fotografů. Na své 
si ale přišli i pánové, vždyť kvalitní spodní prádlo 
nepotěší jen jejich partnerky. Přehlídka spodního 
prádla je další z akcí, díky které Brno upevňuje svou 
pozici na české módní scéně. Akce ale pomohla 
také dobročinným účelům. Díky dražbě se vybraly 
peníze pro brněnský dětský domov.

Venue: Slavia Hotel, Brno
Date: 6. 12. 2014

New fashion trends in underwear were presented 
while a make-up artist and professional photogra-
phers were available to visitors. This event proves 
that Brno is strengthening its position on the Czech 
fashion scene. Ladies’ Night was also a charity 
event with an auction where money for a Brno 
children’s home was raised.

Dámský  
večer

laDies’ 
night

KRáSNé SPODNí PRáDLO, 
OCHUTNáVKA ČOKOLáDY A DALŠíCH 
CUKRáŘSKýCH LASKOMIN, ZKRáTKA 
SLADKá AKCE OD ZAČáTKU DO KONCE. 

AT THIS “SWEET” EVENT, VISITORS 
COULD ADMIRE BEAUTIFUL LINGERIE 
WHILE TASTING CHOCOLATE AND 
VARIOUS CONFECTIONERY TREATS. 
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Místo: Výstaviště Brno 
Datum: 21. – 23. 2. 2014

Styl a Kabo je za poslední roky stále oblíbenější 
akcí, kam se sjíždějí nejen čeští, ale i zahraniční 
návrháři a obchodníci. Sortiment zahrnuje vše od 
alternativní módy a šperků přes plavky a konfekci 
po výstavu materiálů a metrového textilu. Módu 
a trendy si návštěvníci můžou prohlédnout nejen 
na stáncích, ale také na módních přehlídkách 
probíhajících několikrát denně.

Venue: Brno Exhibition Grounds
Date: 21. – 23. 2. 2014

The international trade fair of fashion, footwear 
and leather goods has become very popular in 
recent years, and is visited by fashion designers 
and businesspeople from the Czech Republic and 
abroad alike. The range of goods exhibited includes 
alternative fashion, jewellery, swimwear, ready-to-
wear clothing and fabrics. Visitors can learn about 
new fashion trends not only at the stalls but also at 
fashion shows taking place several times a day.

styl a kabo
styl & kabo traDe fair
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NEJVěTŠí MóDNí AKCE V BRNě? 
MEZINáRODNí VELETRH MóDY, OBUVI 
A KOŽENéHO ZBOŽí!

THIS IS THE BIGGEST AND MOST 
WELL-KNOWN FASHION EVENT IN 
BRNO! 
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Ekologická informace k vozu Range Rover Evoque (verze Coupé/5dv.) – kombinovaná spotřeba pohonných hmot
4,9/5,0–7,8/7,8 l/100 km, kombinované emise CO₂ 129/133–181/181 g/km.

Vydejte se tou Vaší správnou cestou
Range Rover Evoque, model roku 2014. Vzhledem stylový vůz do města, srdcem pravý Land Rover. 
Devítistupňová automatická převodovka, inovativní aktivní pohon všech kol, praktické asistenční systémy. 
Zdokonalené terénní schopnosti prozradí vnitřní proměnu okamžitě i navenek. Sjednejte si zkušební jízdu 
ještě dnes.

CARTec motor
Mariánské nám. 5, 617 00 Brno,

545 233 556 www.cartec.cz

RANGE ROVER EVOQUE

NA CESTĚ DO MĚSTA I Z MĚSTA
landrover.cz

Untitled - Page: 1 2014-11-07 12:14:31 +0000



MAREK HERMAN
Najděte si svého marťana 
– co jste vždy chtěli vědět 
o psychologii, ale ve škole 
vám to neřekli  

Jedna z nejprodávanějších 
českých knih roku 2014 odhalí 
svým čtenářům svěží pohled 
na sebepoznání, lidské vztahy 
a výchovu dětí. Dozvíte se v ní 
informace o tom, jak být ve svém 
životě spokojený.  

Find Your Own Martian – 
What You Always Wanted to 
Know about Psychology

This Czech bestseller provides its 
readers with a fresh perspective on 
introspection, human relationships 
and raising children, and helps 
them fi nd the way to a happy life.

EMIL HAKL
Hovězí kostky  

Nová kniha dvojnásobného držitele 
ceny Magnesia Litera za nejlepší 
prózu a nositele ceny Josefa Škvo-
reckého nabízí jedenáct jedinečných 
povídek, které vás přenesou do 
doby mezi lety 1986 až 2014. 

The Beef Bouillon Cubes 

The new book by award winning 
Czech author Emil Hakl contains 
eleven gripping stories with 
the same narrator taking place 
between 1986 and 2014.

NA ZAJÍMAVÉ 
KNIHY A FILMYTIPY

DETEKTIVKA / CRIME FICTION (2014)

PSYCHOLOGICKÉ / PSYCHOLOGY (2014)

HUMOR / HUMOUR (2014)

BELETRIE / FICTION (2014)

CHRISTOFFER
CARLSSON
Neviditelný muž ze Salemu 

Na konci léta je v ubytovně pro 
bezdomovce nalezena mrtvá žena. 
Případ řeší policista Leo Junker. 
Příběh spojený s vyšetřováním 
vraždy v přítomnosti a v řešení 
jednotlivých postav v minulosti 
odhaluje nečekaná tajemství.  

The Invisible Man from Salem 

At the end of summer, a young 
woman is found dead in a homeless 
people’s shelter. Police offi cer Leo 
Junker deals with this murder and 
reveals a lot of surprising facts 
about the characters. 

JAN GUILLOVU
Stavitelé mostů

Nejprodávanější švédský autor nabí-
zí svůj dosud největší projekt. První 
díl románové série Velké století je 
nadčasovým příběhem o bratrství, 
lásce a poznání. Kniha odhaluje 
příběhy tří bratrů, kteří musí čelit 
nejen válce a epidemiím.

The Bridge Builders

The book is intended as the fi rst in 
the series of several novels about 
a family whose history refl ects the 
20th century.  A captivating tale 

of brotherhood, love and hope. 
The story follows the fates of three 
Norwegian brothers who have to 
overcome many hardships such as 
war and epidemics.

JONAS 
JONASSON
Analfabetka, 
která uměla počítat 

Druhý román Jonase Jonassona 
je stejně vtipný a ironický jako jeho 

debut. Hlavní postava Nombeko 
žije jako sirotek v chudinské čtvrti. 
Osud a talent ji zavedou až do me-
zinárodní politiky. Ale než se tam 
dostane, čeká ji dlouhá cesta. 

The Girl who Saved the 
King of Sweden 

Jonas Jonasson’s second novel is 
also full of wit and irony. The main 
character Nobeko is an orphan 
who grew up in poverty in South 
Africa. Thanks to her intelligence 
and good luck she makes it into 
international politics.
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50 
ODSTÍNŮ 
ŠEDI

Mladá student-
ka Anastázie 
se setká se 
záhadným 

a charismatickým Christianem 
Greyem. Jejich setkání není 
poslední a postupně se rozvíjí v mi-
lostný příběh protkaným erotikou 
a odbouráváním tabu.

50 SHADES OF GREY 

A young literature student 
Anastasia Steele meets Christian 
Grey, a mysterious, charismatic 
man. They develop a relationship 
where sex and taboo-breaking play 
the main role. 

MAMI!

Mladík 
Steve trpí 
poruchou 
pozornosti 
a hyperaktivi-
tou, ale jeho 
máma přesto 
trvá na tom, 

že jej zvládne sama a posílá jej do 
normální školy. Společně zažívají 
dny plné štěstí a spokojenosti, 
které střídají dny s výbuchy násilí 
a beznaděje. 

MOMMY 

A widowed single mother is raising 
her troubled, sometimes violent 
son Steve who suffers from ADHD. 
This Canadian drama focuses on 
their diffi cult relationship where 
happy moments alternate with 
outbursts of violence and despair.

HOBIT: 
BITVA 
PĚTI 
ARMÁD

Finální díl 
dobrodruž-
ství Bilba 
Pytlíka a sku-
piny trpaslíků 

toužících po znovudobytí své vlasti. 
Když se konečně dostanou ke 
svému bohatství, probudí se touha 
po pokladu v dalších královstvích 
a odehraje se bitva, které se 
zúčastní Skřetové, Trpaslíci, Elfové, 
Lidé i Zvířata. Podaří se jim ho 
ubránit? 

THE HOBIT: THE BATTLE OF 
THE FIVE ARMIES 

The fi nal part of the adventures of 
Bilbo Baggins and the Company of 
Dwarves, who continue their quest 
to reclaim their homeland from 
Smaug. They are forced to engage 
in a battle where Dwarves, Men, 
Elves and Animals fi ght against 
Goblins and Wargs. Will they 
manage to win?

STRÁŽCI 
GALAXIE

Vesmírné 
dobro-
družství, 
kde hlavní 
hrdina Peter 
nechtěně 

ukradne tajemnou kouli kosmic-
kému padouchovi. Aby dokázal 
zachránit osud celé galaxie, spojí 
se se čtyřmi hrdiny, kterými jsou 
ozbrojený mýval, živý strom, 
tajemná žena Gamora a mstivý 
ničitel Drax.

HOŘÍCÍ 
KEŘ 

Drama 
inspirované 
skutečnými 
událostmi 
okolo Jana 
Palacha 
a jeho 

blízkých v době počátků 
normalizace. Hlavní postavou je 
zde advokátka Dagmar Burešová, 
která podala žalobu na poslance 
Viléma Hulíka, protože Palachovo 
upálení zlehčoval. 

BURNING BUSH 

A drama based on real events. 
A Czech history student, Jan 
Palach, set himself on fi re in Prague 
in 1969 in protest against the Soviet 
occupation of Czechoslovakia. 
The main character of the fi lm is 
Dagmar Burešová, a young female 
lawyer, who defended Jan’s family 
in a trial against the communist 
government.
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DRAMA  (2013)

SCI-FI (2014)

DRAMA  (2014)

DRAMA (2014)

GUARDIANS OF THE 
GALAXY 

After stealing a mysterious orb in 
the far reaches of outer space, 
Peter Quill from Earth is now the 
main target of a manhunt led by 
the villain known as Ronan the 
Accuser. To help fi ght Ronan and 
his team and save the galaxy from 
his power, Quill creates a team 
of space heroes known as the 
“Guardians of the Galaxy”.

FANTASY (2014)

books and films
For interestinG
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brněnská rodačka a studentka 
diplomacie s malířským talentem 
a dobrodružným duchem

brno native and diplomacy student 
anita hrubešová dijkema has a bent 
For art and a thirst For adventure 

anita 
hrUbeŠová 
Dijkema
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Jakým způsobem jste se dostala k umění? Vaše 
studium diplomacie je poměrně vzdálené umě-
lecké sféře?

Odmalička jsem navštěvovala hodně kroužků, ať 
už to byla keramika, dramaťák, sebeobrana nebo 
výtvarka. A právě výtvarka mi byla časem nejbližší 
i díky paní magistře Poledňákové, která mě jako 
první seznámila se světem českých a později také 
mezinárodních výstav, kdy jsem měla vystavený ob-
raz například na Pražském hradě. O pár let později 
jsem se s paní Poledňákovou rozloučila a začala 
jsem spolupracovat s malířem Votýpkou z Brna, 
který maluje fi gurální i regionální tematiku. Ráda na 
tento čas vzpomínám a jsem jim vděčná, že měli 
vliv na můj zájem o malbu. 

anita 
hrUbeŠová 
Dijkema

S DVAADVACETILETOU BRNěNSKOU RODAČKOU, STUDENTKOU DIPLOMACIE 
A TALENTOVANOU UMěLKYNí ANITOU HRUBEŠOVOU DIJKEMOU JSEM SE 
SEŠLA V NáMI OBěMA FAVORIZOVANé PRAŽSKé KAVáRNě SAVOY. DíKY 
VŠUDYPŘíTOMNéMU UMěLECKéMU NáDECHU A ATMOSFéŘE TéTO HISTORICKé 
A PAMáTKOVě CHRáNěNé BUDOVY S NEORENESANČNíM STROPEM S HISTORIí 
OD ROKU 1893 SE TEMATICKé LINIE NAŠEHO POVíDáNí POSUNULY POZVOLNA 
OD UMěNí AŽ PO ANITINU DALŠí VELKOU VáŠEň, KTEROU JE CESTOVáNí.

I MET ANITA HRUBEŠOVá DIJKEMA, A TWENTY-TWO-YEAR-OLD NATIVE OF 
BRNO AND A TALENTED ARTIST IN SAVOY, THE PRAGUE CAFE WHICH WE BOTH 
FAVOUR. THANKS TO THE OMNIPRESENT SPIRIT OF ART AND THE ATMOSPHERE 
IN THIS HISTORICAL BUILDING – WHICH IS ON THE PROTECTED CULTURAL 
HERITAGE LIST AND FEATURES A NEORENAISSANCE CEILING DATING BACK 
TO 1893 – THE TOPIC OF OUR CONVERSATION SLOWLY SHIFTED FROM ART TO 
ANITA’S OTHER GREAT PASSION – TRAVELLING.

How did you get to art? Your study of interna-
tional relations is rather distant to the artistic 
realm. 

Since I was little, I had many after-school activities 
– pottery, drama classes, self-defence and art. Over 
time, art grew on me the most, especially thanks 
to Ms. Poledňáková who was the fi rst person to 
introduce me to the world of Czech and later also 
international exhibitions allowing me, for instance, 
to have a painting exhibited at the Prague Castle. 
A few years later our paths split and I started to 
work with Mr. Votýpka, a Brno painter, focused on 
both fi gure painting and regional themes. I like to 
look back at that time and I’m grateful they encour-
aged my interest in painting. 

One of the reasons for choosing a subject to study 
other than art was my concern that having to study 
an art-related subject not very interesting to me 
would somehow make me lose my interest in art. 
Nevertheless, my studies of diplomacy also require 
the study of art and art history.

ve světě, kde se hLedí 
především na tituLy, si 
na označení uměLkyně 
nezakLádám. maLování je 
pro mě radost, o kterou 
se veLmi ráda děLím... 

in the worLd whiCh 
ChiefLy prises titLes 
i don’t make a point in 
CaLLing myseLf an artist. 
painting is joy i’m very 
happy to share. 

Jedním z důvodů, proč jsem si nevybrala studijní 
obor blízký umění byl ten, že jsem měla obavu, aby 
mi čerpání informací z nějakého oboru, který by mě 
přímo nezajímal, umění nějakým způsobem nezne-
chutilo. Avšak při mém studiu diplomacie máme 
povinné i umění a jeho historii.
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Označila byste sama sebe za milovnici umění? 
Podle čeho si vybíráte, jaké výstavy navštívíte? 
Orientujete se podle známých jmen nebo dáváte 
přednost „novým štětcům“ v podobě neznámých 
jmen?

Milovnice umění určitě, krásno je důležité, ale jsem 
také hodně kritická, což možná není tak docela 
správně. Pokud slyším třeba známé jméno, které 
má hodnotu ve světě umělců, kolikrát se neztotož-
ňuji s názorem většiny, protože pokud se mi díla 
zdají příliš abstraktní nebo moderní, vím, že mě 
většinou neosloví. 

Totéž platí pro světové galerie, třeba pro Ermitáž 
v Petrohradě. Vždy, když tam jsem, mám tradici zajít 
na balet Labutí jezero a do Ermitáže. Díla umělců, 
která mě tolik nezaujmou, většinou rychle míjím. 
Uvědomuji si, že mají uměleckou hodnotu a jsem 
o nich ráda informována, ale víc času raději strávím 
u křídla impresionismu a expresionismu. A pakliže 
zajdu na neznámé jméno a vystavená díla se mi líbí, 
prakticky mi nezáleží na tom, kdo je jejich autorem. 

moje paLeta kLientů je 
vskutku rozmanitá, stejně 
jako mé zájmy.

may paLLet of CLients 
is varied just as my 
interests.

I když máte zaručeně spoustu fanoušků a obdi-
vovatelů také z odborné obce, stále sama sebe 
nerada označujete jako malířku a pasujete se do 
role amatérky. Co Vás k tomu vede? 

Připadá mi, že hlavně v ČR (v zahraničí jsem se 
s tím tolik nesetkala) se velké procento populace 
přehnaně dívá na tituly v jakékoli kariérní sféře, 
včetně té umělecké. To mi připomíná mého bývalé-
ho pana profesora, který na dveřích kabinetu neměl 
titul. Spolužák se ho na to zeptal a pan profesor 
řekl, že ať si o něm lidé myslí, že je třeba traktorista, 
on si tam titul jako všichni dávat nebude. 

Pokud tedy nejste akademický malíř, budou vás za 
profesionála považovat hodně těžko. Mám to tak, 
že se orientuji na lidi, kteří umění vnímají podobně 
jako já a jde jim především o potěchu, která není 
vázaná na proslulost jména umělce.

Vůbec mi nevadí pasovat se do role amatérky, kte-
rá se neustále učí a zdokonaluje. Nemyslím si, že 
by bylo vhodné, abych sama sebe titulovala jako 
profesionálku nebo byla titulovaná jako profesio-
nálka ve světě, kde se na titul klade důraz a já ho 
nemám.

Would you call yourself an art lover? On what 
basis do you choose exhibitions you’re going to 
see? Do you look for famous names or do you 
prefer fresh, unknown artists?

I surely call myself an art lover. Beauty is important 
but I’m also very critical, which may not be so 
good. If I hear a famous name, appreciated in the 
artistic word, I often can’t agree with the opinion of 
the majority. Some works of art may be too abstract 
or contemporary and I know they won’t touch me. 

The same applies to world galleries, like the 
Hermitage in St. Petersburg. Every time I’m in St. 
Petersburg I have to go to see Swan Lake and the 
Hermitage. I usually just quickly pass work by art-
ists which are not very interesting to me. I’m aware 
of their artistic value and I like to learn about them 
but I prefer to spend more time in the wing display-
ing impressionists and expressionists. If I come to 
an unknown gallery and like the art, it doesn’t really 
matter who the artist is. 

Even though you surely have a lot of supporters 
and fans also among professionals, you don’t 
like to call yourself an artist and take on the role 
of an amateur. What makes you do that? 

It seems to me that a large percentage of people 
in the Czech republic, not so much abroad, places 
exaggerated importance to titles in any profession, 
the artistic included. This reminds me of my former 
professor who didn’t have any title on his office door. 
A class-mate once asked him about it and he said he 
didn’t care if people thought he was driving a tractor 
for a living and that he refused to put any title there. 

If you’re not an academic painter, you’ll find it very 
difficult to be accepted as a professional. I focus 
on people who perceive art in a manner similar to 
mine. They’re primarily interested in pleasure which 
is not tied to a renowned name of the artist.

I don’t mind calling myself an amateur who continu-
ously learns and improves. I don’t think it would 
be right to call myself professional or were called 
a professional by others in the world where such an 
emphasis is placed upon titles which I don’t have.

Where do you draw your inspiration from? 

Mostly from travels, my childhood and memories. 
If I don’t draw inspiration from my memories I do 
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Kde čerpáte inspiraci? 

Především z cestování, dětství a vzpomínek. Když 
nečerpám ze vzpomínek, největší inspirací jsou pro 
mě zahraniční cesty. Mám ráda fotografii, ale focení 
mi vůbec nejde. Proto mi plátno dává možnost 
vyjádřit mé emoce a zaujetí čímkoli. Prim u mě hraje 
také volba barev. Někomu se mohou zdát moje 
obrazy na první pohled dětské nebo naivní, ale 
pravděpodobně to souvisí s tématy, která zachycuji. 
Když maluji třeba Provence, hodně používám žlutou 
nebo fialovou, které je tam hojnost. Mám radost, 
když v lidech vzbuzuji při pohledu na obraz emoce.

Kdy nejčastěji malujete? 

Díky tomu, že se vracím domů často až večer, 
mám-li energii, maluji v noci. Noc je pro tvorbu jako 
stvořená, protože se dokonale odříznu od okolního 
světa, uzavřu se do své bubliny a užívám si svůj 
prostor. Bydlím u Staroměstského náměstí, takže si 
kolikrát v létě otevřu okno, poslouchám neúnavné 
pouliční muzikanty a maluji. 

Jak se stavíte k malování na zakázku? Dělá Vám 
problém konkrétní zadání? 

Při malování na zakázku volím diplomatický kom-
promis. Jedna skupina zájemců si vybírá obrazy 
z mé nabídky, popřípadě si volí pouze jinou barev-
nost provedení či formát. Další skupina zájemců mi 
zadá téma, rozměr a ostatní nechají na mně. 

Jaké techniky nejčastěji při malování využíváte? 

Převážně olej, akryl a akvarel. 

so from my travels. I like photography but I’m not 
good at it at all. That’s why I turn to canvas to 
express my emotions and devotion. I’m also highly 
focused on the colour choice. Some people may 
find my paintings child-like or naive at first sight but 
that’s probably related to the themes I depict. When 
I paint Provence, for instance, I use a lot of yellow 
and purple which is so present there. I’m happy 
when my paintings create emotions for people who 
look at them.

When do you usually paint? 

Because I often return home late in the evening 
I paint at night if there’s any energy left. Night is 
perfect for creative work, I can be entirely isolated 
from the rest of the world, closed off in my bubble 
and enjoy my space. I live nearby the Old Town 
Square so in the summer I often open my window, 
listen to the relentless street musicians and paint. 

What do you think of creating custom-made 
paintings? Do you have an issue with following 
specific instructions? 

When working on custom-made paintings I choose 
a diplomatic compromise. Interested customers 
may either choose a painting from my offer and, if 
necessary, choose only a different colour scheme/
format or they can provide me with a theme and 
size and leave the rest up to me. 

What technique do you use the most? 

I primarily use oil, acrylic and water colour. 
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Kde o Vás klienti získávají reference? 

Zastávám názor, že to dobré pro sebe samotného 
si člověk najde. Podařilo se mi vybudovat si vlastní 
klientelu, která nakupuje obrazy pro potěchu vlastní 
nebo někoho jiného. Mívám autorské výstavy 
v zajímavých prostorách, například v Domě pánů 
z Lipé. Na proslavení svojí osoby nelpím, neboť 
stále beru umění více jako koníček. Je mi přece jen 
teprve 22 let a doufám, že jsem do toho „vkročila 
správnou nohou“. Za podporu vděčím rodině a dal-
ším blízkým lidem.

Prozradíte nám, jak rozmanitou máte paletu 
klientů? 

Jsou z různých států, protože miluji cestování, stu-
dium jazyků a navazování kontaktů s novými lidmi. 
Moji klienti jsou tedy z USA, Evropy, Spojených 
arabských emirátů, z Ruska, ale také z Číny. A co 
se profesí klientů týče, tak je to rozmanité – dirigent, 
spisovatelka, prezident hokejové Komety, který 
údajně bral obraz s motivem Petrova pro pana On-
derku. Dále jsou to různí podnikatelé a manažeři. 

Dokážete si představit, že byste se někdy 
uměním živila? Nebo se chcete později věnovat 
diplomacii? 

Se mnou je to asi složité, protože mám široký 
záběr a jsem zvídavá osoba. Diplomacie mi přišla 
jako skvělý základ, protože v rámci studia získám 
přehled o ekonomii, rétorice, právu atd. Prostě 
je to taková všehochuť. Studium na mezinárodní 
univerzitě Anglo-American University mi dává 
možnost navazovat nová přátelství a neustále si roz-
šiřovat obzory, neboť se zde střetává spousta kultur 
a zajímavých lidí z celého světa. A to je v podstatě 
mix všeho, co jsem chtěla, když jsem se rozhodo-
vala, kam jít. Pilotka mi sice nevyšla, ale plánuji si 
v příštích letech udělat soukromý pilotní průkaz na 
nějaké menší letadlo. 

Diplomacie je tedy jedna z cest, nevylučuji ani 
možnost věnovat se mezinárodnímu obchodu, který 
se třeba může propojovat i s uměním. 

Koho z umělců byste doporučila z ČR? 

Z mladších je to pro mě složitější, protože často 
inklinují k moderně, ale například Lenka Jurečková 
maluje líbivý folklor. Co se týče dalších umělců, kte-
ré je možné sledovat, tak mám ráda mistra Olbrama 
Zoubka, u kterého jsem byla nedávno na návštěvě 
v ateliéru. Mezi mé oblíbence patří Alfons Mucha, 
Vladimír Komárek, Joža Úprka. Nebo třeba Vladimír 
Svoboda, který maluje většinou na dřevěnou desku. 
Zajímavý je rovněž Jiří Havlíček, jenž hojně zachy-
cuje tematiku z jižní Moravy, kdy maluje převážně 
krajiny právě s nádechem tohoto regionu. 

anita 
hrubešová 

dijkema 
narozena / born

*roku 1991 v brně / *1991 in brno
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studium / education

anglo-american university prague 

zájmy / hobbies

Gastronomie, cestování, studium jazyků, 
letadla, umění a její blízcí
Gastronomy, travelling, languages, aircraft, 
art and her loved ones

web: www.anitahd.com

Facebook: anita hrubesova dijkema

Where do your clients get references about your 
work? 

My opinion is that people find what’s good for them. 
I managed to build a base of clients who purchase 
paintings for their own pleasure or for someone 
else. I have exhibitions in interesting locations, for 
instance in Dům Pánů z Lipé in Brno. I’m not inter-
ested in making myself famous, art is still more  
of a hobby for me. I’m only 22 and I hope I started 
off the right way. I’m grateful for the support my 
family and friends provide me with.

Will you share with us how diverse your pallet of 
clients is? 

They are from various countries because I love to 
travel, study languages and meet new people. My 
clients come from the USA, Europe, United Arab 
Emirates, Russia and China. Their professions are 
varied and include a conductor, writer, president  
of the Brno ice hockey team “Kometa”, who, as 
I was told, had bought a painting of Petrov for  
Mr. Onderka. Then there are a number of business-
men and managers. 

Can you imagine you’d make a living with art or are 
you planning to focus on diplomacy in future? 

It’s complicated because my interests are broad 
and I’m very curious. I think diplomacy is a great 
base. I get an overview of economy, rhetoric, law, 
etc. as part of my studies. It’s a kind of a melange 
of everything. Studies at the international Anglo 
American University allow me to establish new 
friendships and continuously broaden my horizons. 
It’s a place where a number of cultures and interest-
ing people from all over the world meet. Basically, 
it’s a mix of everything I wanted to do when I was 
making my decisions of a field of study. I haven’t 
become a pilot yet but I’m planning to obtain a pri-
vate pilot license for a smaller plane. 

Diplomacy is one of the potential directions. But 
I don’t exclude a possibility to work in international 
trade which may be connected with the arts. 

Which Czech artist would you recommend? 

It’s difficult for me to choose artists from the young 
generation because they are often inclined to 
contemporary art. But Lenka Jurečková, for instance, 
paints very pleasant paintings focused on folklore. 
In terms of other artists I follow, I like Olbram Zoubek 
whose studio I recently visited. I also enjoy work by 
Alfons Mucha, Vladimír Komárek and Joža Úprka. 
And Vladimír Svoboda who mostly paints on wood 
boards. Work of Jiří Havlíček is also interesting. He 
frequently uses themes from the South Moravia and 
works on landscapes depicting the region.
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Čemu dalšímu se věnujete ve volném čase? 

Hodně času mi zabírá studium. Přestože se to 
nezdá, jsem poměrně introvertní člověk, a tak mi 
nevadí trávit čas o samotě. Když si mám vybrat, 
jestli jít ven nebo si číst, tak si většinou zvolím 
knihu. Miluji pečení a vaření, ráda navštěvuji gast-
ronomické kurzy, jídlo je moje slabost. Chodím na 
jógu, zkoušela jsem MMA a judo. 

Máte nizozemské kořeny, avšak vyrůstala jste 
v Brně. 

Jsem propojená se severem Nizozemí, odkud po-
chází můj tatínek. Navštěvujeme se přibližně třikrát 
ročně, ale když jsem tam, ráda objevuji i tamější 
zákoutí. 

Vracíte se často do rodného města? 

S prarodiči jsem pobývala v Ivančicích, městě 
Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka a pak se pře-
sunula do Brna, kde teď bydlí maminka a babička. 
Snažím se tam jezdit co nejčastěji a musím říct, že 
mám Brno stále nejradši. Je mi nejbližší, vyrůstala 
jsem zde a můžu v něm jezdit bez navigace. 

Jaká místa byste doporučila v Brně těm, kteří 
mají rádi historii a umění. 

Nejradši mám Zelný trh, který mi trošku připomíná 
Staroměstské náměstí. Mísí se zde architektonické 
styly, pulzuje a žije jako by svým vlastním životem. 
Jsou zde kavárny, trhy, historická kašna, často na-
razíte na pouliční muzikanty, panuje zde uvolněná 
atmosféra. 

What else do you do in your free time? 

I spend lots of time studying. It may not seem so but 
I’m rather introverted and so I don’t mind spending 
lots of time alone. If I can choose whether to go out 
or read, I mostly go for reading a book. I love baking 
pastries and cooking and like to attend gastronomy 
courses. I have a soft spot for food. I practise yoga, 
I’ve tried MMA and Judo. 

Your roots are in the Netherlands but you grew 
up in Brno. 

I’m connected with the north of the Netherlands 
where my dad is from. We see each other about 
three times a year. When I’m there I like to explore 
that region, too. 

Do you often come back to your home town? 

I used to spend a lot of time in Ivančice, the town of 
Alfons Mucha and Vladimír Menšík and then moved to 
Brno where my mom and grand mom live now. I try to 
go there as often as possible and must say I still like 
Brno the best. It’s close to my heart, I grew up there 
and can drive through the city without a GPS. 

What places in Brno would you recommend to 
those who like history and art? 

I like Zelný Trh the best. It reminds me of the Old 
Town Square a bit. It’s a mix of architectural styles, 
it’s a vibrant place with a life of its own. There are 
cafés, market and a historical fountain. You can 
often come across street musicians and the whole 
atmosphere is relaxed. 
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Mrzí mě, že Náměstí Svobody, které je na historic-
kých fotkách pohledným a příjemným místem, ztra-
tilo ten svůj “malebný” a rekreační ráz s přiměřenou 
mírou zeleně.

I’m sorry that Náměstí Svobody which is a nice, 
pleasant and green place in historical photographs, 
lost this “picturesque” recreational character.

Do you have a favourite café in the city? 

I can recommend Minah, a chocolate sweet shop 
where you could also play the piano. Brno seems 
to be rapidly changing. I miss cafés like Savoy or 
Municipal House in Prague. I like their style. In Brno, 
Klafé serves excellent pastries and offers a very good 
breakfast selection. 

„přestože jsem introvert, 
vyhLedávám adrenaLin 
a dobrodružství spojená 
především s poznáváním 
novýCh míst.“

“aLthough i’m an introvert, 
i Look for adrenaLin and 
adventure ConneCted 
partiCuLarLy with getting 
to know new pLaCes.”

“aLthough i study in prague 
i Consider brno whiCh i Like 
the best to be my home...”

„i když studuji v praze, 
za svůj domov považuji 
brno, které mám 
nejradši...“
Vraťme se ještě přece jen zpět k umění a desig-
nu. Jak si myslíte, že lidé v ČR umění všeobecně 
vnímají? 

Umíme umění ocenit, ale neumíme se zastavit 
a vychutnat si ho. Já sama se kolikrát na ulici 
zastavím a kochám se štíty domů, které jsou 
prostě boží. Česko bylo vždycky velmi umělecké. 
Ve Francii například žijí lidé uměním mnohem víc 
a jsou ochotni investovat do obrazů klidně od lo-
kálního umělce, protože si uvědomují, že si pořizují 

Máte ve Štatlu nějakou oblíbenou kavárnu? 

Mohu jen doporučit čokoládovnu Minach v Alfa 
pasáži, kde se dalo zahrát i na piano. Připadá mi, 
že se v Brně velmi často něco mění a trochu mi 
v Brně chybí kavárna typu pražského Savoye nebo 
Obecního domu. Tento styl mě velmi baví. Výborné 
zákusky a snídaně však mají v brněnském Klafé. 

Kudy provádíte turisty, když s vámi jedou navštívit 
Brno nebo jižní Moravu?

Turisté by neměli minout Mikulov a tamější vinobra-
ní, respektive i další vinobraní kdekoli na jižní Mora-
vě. Miluji vinici Šobes. Když se jde nahoru na skály, 
je tam úchvatný výhled na vinici zalitou sluncem. 
Zajímavá zákoutí jsou také na Špilberku. 

A oceňuji množství kulturních akcí, které se 
v poslední době v Brně pořádají, třeba Shakespea-
rovské slavnosti na Špilberku. Nemůžu nezmínit 
Slavkovský zámek s přilehlým parkem, kde jsem si 
zrovna v létě dělala piknik s výhledem na kašnu. Ale 
zpět do Brna, kde rozhodně nemohu zapomenout 
na perlu v podobě Vily Tugendhat. 

Where do you take tourists you accompany on 
their trips to Brno or the South Moravian region?

Tourists shouldn’t miss Mikulov and its wine harvest 
or any other wine harvest in Southern Moravia. I love 
the Šobes vineyard. When you walk up the rocks, 
a beautiful view of the sunny vineyard opens right 
before you. Špilberk Castle in Brno also features 
many interesting nooks. 

I also appreciate the number of cultural events recently 
organized in Brno, such as Shakespeare Festival in 
Špilberk. And the Slavkov château with the adjacent 
park is also beautiful. Last year I had a picnic there 
overlooking the fountain. But back to Brno – I can’t 
leave out Villa Tugendhat, the pearl of the city.

Let’s go back to art and design. How do you 
think people in the Czech Republic generally 
perceive art? 

We can appreciate art but we can’t stop and enjoy 
it. I frequently stop in the street and enjoy looking 
at gables, they’re just marvellous! There has always 
been a log of art in the Czech Republic. In France 
people live much more for art and are willing to invest 
in paintings by local artists because they’re aware 
they’re acquiring an original and unique painting. The 
perception of art in the Czech Republic is definitely 
not so bad. I think, we’re somewhere in the middle. 
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originální a osobitý obraz. Ale v ČR na tom nejsme 
s vnímáním rozhodně nijak špatně, myslím, že jsme 
někde ve středu. 

Poznala jsem však jiný extrém – Čínu. Zde je 
to pravděpodobně dáno stylem života věčně 
uřícených Číňanů. Když mě moji přátelé prováděli, 
probíhalo to tak, že oni si vždycky rychle udělali 
selfie a běželi dál. A já byla plna dojmů, kochala se 
okolní krásou a pořád na mě museli čekat :-).

Vysledovala jsem, že se lidé více začínají zajímat 
o investiční umění, roste obliba aukcí, je více 
rozhovorů tohoto typu, chtějí na zeď originál, a tak 
se u nás pomalu a jistě něco mění. Ráda bych zdů-
raznila, že Češi mají nepřeberně důvodů, obzvlášť 
v umění, být hrdí! A to je to, co bohužel v našem 
národě chybí – hrdost. I přes moje časté cestování 
a nizozemskou krev jsem velká patriotka. Každý 
musí začít u sebe a když není hrdý člověk, nemůže 
být hrdý národ. Některé národy mají hrdosti na 
rozdávání :-).

„i když mám napůL 
nizozemskou krev, jsem 
patriotka a mrzí mě, že 
našemu národu Chybí 
hrdost nejen ve vztahu 
k umění.“ 

“even though haLf of my 
bLood Comes from the 
netherLands, i’m a patriot 
and i’m sorry our nation 
LaCks pride, not onLy 
about the arts.” 

Kam vyrážíte pro designové kousky Vy sama? 

Velmi ráda prolézám starožitnictví v Brně. Nejradši 
mám to na rohu Solniční naproti hotelu Slavia, kde 
velmi často kupuji dárky i do zahraničí. Mají tady 
ojedinělé kousky ze skla, šperky a obrazy.

V Praze mám ráda obchůdek Artěl Glass se šperky, 
suvenýry a sklem, který založila moje známá půvo-
dem z Ameriky. Podařilo se jí vkusně propojit český 
styl s těmi zahraničními. 

Co se týče dalších obchůdků a nákupů... Miluji 
třeba české křišťálové sklo Moser. Líbí se mi design 
a prostory jejich obchodu v Praze Na Příkopech, 
kam se občas zajdu jen pokochat bez cíle koupit. 

Jste velmi zcestovalá, jaká místa Vás uchvátila? 

Možná to vyzní zvláštně, ale velmi ráda cestuji 
sama. Miluji útulné restaurace, menší rodinné ho-
tely a navazování kontaktu s místními. Dopřávám si 
tak pocit svobody a program volím dle sebe. Všude 
se něco najde. Buenos Aires – pestrobarevné auto-

China is another extreme. It must be because of 
the lifestyle of the always hurrying Chinese people. 
When my friends showed me around, they just made 
a quick selfie and kept running on. And I was full of 
impressions, enjoyed the surrounding beauty and 
they had to wait for me all the time :-).

So the Czech Republic is somewhere in the middle. 
Hopefully, this may change in future. I’ve noticed 
that people are more interested in investment art, 
the popularity of auctions has been growing, more 
interviews such as this one are being published. 
People want original work so things are slowly but 
surely changing. I’d like to point out that Czechs 
have a lot of reasons to be proud, especially in the 
arts! That’s what our nation lacks – the pride. In spite 
of my frequent travels and Dutch blood I’m a great 
patriot. Everyone must start with himself or herself. If 
people aren’t proud, the nation can’t be. Some na-
tions have more pride than they can take :-).

Where do you shop for design products? 

I like to explore antique shops in Brno. My favourite 
on is on the corner of Solniční street, across the 
Slavia hotel. I often buy presents there even when 
I go abroad. They have a unique selection of glass, 
jewellery and paintings.

In Prague, I like Artěl Glass which carries jewellery, 
souvenirs and glass. Actually, it was founded by my 
acquaintance who’s originally from the USA. She 
managed to tastefully combine Czech and foreign 
styles. 

Regarding other shops and shopping... For instance, 
I love Czech crystal glass by Moser. I like the design 
and their store in Prague, Na Příkopech. Sometimes 
I go there just to look and marvel, without any aim 
to shop. 

You’ve travelled a lot. What places did you find 
most beautiful?

It may sound strange but I like travelling alone. I love 
cosy restaurants, small guest houses and meeting 
the locals. When I’m on my own, I can enjoy my 
freedom and choose what to do. There’re beautiful 
places everywhere. I must mention Buenos Aires 
with its colourful buses, dancing couples and unique 
buildings. The Netherlands is very interesting too, 
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busy, tančící páry, domy jsou díky evropskému vlivu 
originální a ty v centru vyloženě šperkem. Nizozemí 
– zajímavá architektura, působivé kanály a jejich 
odrazy ve vodě. Jih Francie – region Provence 
a kouzelné městečko Antibes, kde jsem studovala. 
Hodně kamarádů mám v Gruzii, kde mě uchvátilo 
město Tbilisi – starobylostí prolínáním kultur, zdo-
benými balkónky a starými hradbami v dokonalém 
souladu s přírodou a nejčistšími jezery, jaká jsem 
kdy viděla, horami a monasteriemi. Nějakou dobu 
jsem pracovala v Asii, kde je snad nejkrásnější 
národní park Zhangjiajie v horách, který lze vidět ve 
filmu Avatar. 

„miLovníkům Cestování 
doporučuji navštívit 
gruzijské tbiLisi 
a úChvatný čínský 
národní park zhangjiajie.“ 

Balíte si na cesty také pomůcky na malování? 

Většinou si s sebou beru akvarelový blok a akvarel, 
které jsou nejskladnější. Buď si něco načrtnu, 
udělám akvarelovou malbu, nebo si hodně věcí 
pamatuji nebo vybavuji.

A na závěr otázka, kolikrát jste člověkem ve 
vztahu k jazykové vybavenosti? 

Studuji v angličtině a anglicky mluvím většinou 
i s holandskou rodinou. Holandsky umím jen zákla-
dy. Hovořím francouzsky, ovládám ruštinu, základy 
čínštiny a latiny a snažím se neustále zlepšovat.

Děkuji za příjemný rozhovor a přeji hodně úspě-
chů nejen se štětcem v ruce. 

“i’d reCommend to see 
tbiLisi in georgia to aLL 
traveLLers and aLso 
zhangjiajie, a gorgeous 
nationaL park in China.” 

mainly its architecture and canals. I love Provence, 
especially Antibe, a charming little town where I stud-
ied. I have a lot of friends in Georgia. Its capital Tbilisi 
fascinated me by its antiquity, blending cultures, 
decorative balconies and ancient ramparts which are 
in perfect harmony with the surrounding landscape. 
There are the cleanest lakes I’ve ever seen, beautiful 
mountains and monasteries. I also worked in Asia for 
some time. The most astonishing place is probably 
Zhangjiajie, a national park in the mountains which 
also appears in Avatar movie.

Do you bring your painting equipment with you? 

I mostly bring a watercolour set which takes up 
almost no space. I either sketch something or make 
a watercolour painting. I also remember a lot and 
recall my memories.

And I’d like to conclude with asking how many 
languages you can speak? 

I study in English and I also use English to commu-
nicate with my family in the Netherlands. I know just 
the basics of Dutch. I speak French and Russian and 
have the basics of Chinese and Latin. I try to improve 
all the time.

Thank you for a very pleasant interview and I wish 
you a lot of success – not only when you hold 
a brush. Au
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ZDeněk 
pohlreich
„do brna se vracím rád.“„do brna se vracím rád.“

“i like cominG back to brno.”

NEJZNáMěJŠí ČESKý ŠéFKUCHAŘ 
ZDENěK POHLREICH STáLE SKLíZí 
OBDIV A UZNáNí ZA SVOU SNAHU 
POVZNéST ČESKOU KUCHYNI NA 
VYŠŠí ÚROVEň. 

THE MOST WELL-KNOWN CZECH CHEF 
ZDENěK POHLREICH IS ADMIRED AND 
APPRECIATED FOR HIS EFFORTS TO 
ELEVATE CZECH CUISINE. 

Populární moderátor pořadů Ano, šéfe!, Na nože!, 
Šéf na grilu a Česko vaří s Pohlreichem však ušel 
dlouholetou cestu. Po emigraci do Nizozemska 
v roce 1989 odjel do Austrálie, kde začal pracovat 
v restauraci La Guillotine. Vlastní pílí se vypracoval 
na šéfkuchaře. 

Dnes je spolumajitelem restaurací Café Imperial, 
Ristorante Divinis a Yamato v Praze. 

The popular star of TV cooking shows Ano, šéfe!, 
Na nože!, Šéf na grilu and Česko vaří s Pohlrei-
chem has come a long way. In 1989 he emigrated 
to the Netherlands and then went to Australia, 
where he started out as a cook at La Guillotine 
restaurant and gradually worked his way up to 
become its head chef.

Today he is the co-owner of the Café Imperial, 
Ristorante Divinis and Yamato in Prague.
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Cesta k reaLizaCi snu 
o vLastní restauraCi

Jak vzpomínáte na své začátky v restauraci La 
Guillotine v Adelaide?

Zrovna nedávno jsem se setkal s bývalými kolegy, 
kteří navštívili Prahu. Bylo to moc příjemné a vzpo-
mínky, které mám na svůj kuchařský očistec, jsou 
stále dosti živé. Moc se toho od té doby změnilo, 
ale naučil jsem se tam věci, ze kterých budu čerpat 
celý život. Bylo to nádherné i bolestné zároveň, 
taková ta škola života. Tehdy jsem si uvědomil, že 
člověk vydrží všechno.

Znamenalo pro Vás otevření Café Imperial napl-
nění snu o vlastní restauraci?

Nepochybně ano, je to vlastně tak dodneška. Impe-
rial je prostě zlomový podnik.

the path to fuLfiLLing 
his dream of opening 
a restaurant 

Can you tell us about your beginnings in La Guil-
lotine restaurant in Adelaide?

Not long ago, my former Australian colleagues 
came to see me in Prague. It was very pleasant to 
see them again. The memories of my “cooking pur-
gatory” are still quite raw. It was great, but painful at 
the same time. I learnt a lot of things there that I will 
use forever. It was a „school of life“ for me. That’s 
when I realized that you can survive anything.

Was opening of the Café Imperial a dream come true?

Defi nitely. It was a turning point in my career.

rozvoj gastronomie 
v čeCháCh
Domníváte se, že s nárůstem veřejného zájmu 
o českou kuchyni vzrostla také její úroveň?

Myslíte českou kuchyni nebo gastronomii v Če-
chách? Pokud se jedná o českou kuchyni, mám 
pocit, že je stále stejná a jen se liší provedením 
od průměrného k lepšímu. Bohužel, stejně jako 
celá ČR zápasí s hledáním vlastní identity. Pokud 
se jedná o rozvoj gastronomie v Čechách, udělal 
se tu neskutečný kus práce, bez jakékoli ofi ciální 
podpory, jakou dostala spousta dalších odvětví, 
a to je jistě skvělé. Pořád ale zbývá neskutečně 
mnoho práce, která se bude muset udělat. 

Ve kterých světových restauracích Vám nejvíc 
chutnalo?

Byla jich celá řada, ale mezi mé favority patří pod-
niky Joela Robuchona, Nobu Matsuhishy, Allaina 

Ristorante Divinis

YAMATO Restaurant

the deveLopment of 
gastronomy in the CzeCh 
repubLiC

Do you think that with the increase of public 
interest in Czech cuisine its quality has 
improved as well?

Do you mean Czech cuisine or gastronomy in the 
Czech Republic? If we speak about Czech cuisine, 
I think it has remained the same but there are dif-
ferences in the ways it is prepared. Unfortunately, 
the Czech Republic itself struggles to fi nd its own 
identity and it is the same with Czech cuisine. If we 
speak about the development of gastronomy in the 
Czech Republic, an incredible amount of work has 
been done without any offi cial support, which is 
great. However, we still have a long way to go.  

Which restaurants in the world do like best?

There are many, but among my favourites are 
restaurants owned by Joel Robuchon, Nobu Mat-
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Ducasse, Vita Mollicy, Jeana Georgese Kleina 
a bratrů Galvinových. Je toho stále ještě moc, co 
bych rád viděl. 

Slavíte úspěch také jako autor. Připravujete další 
knihu?

Nedávno jsme vydali titul „Rozpal to, šéfe“. Myslím, 
že je to možná nejlepší knížka, která doposud vyšla. 

V Brně proběhlo několik autogramiád Vašich 
knih. Vracíte se sem rád?

Opravdu ano. I když je tu pořád ta Praha/Brno 
rivalita, lidi mě za Pražáka asi neberou.
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knihy zdeňka pohlreicha/ 
books by zdeněk 
pohlreich: 
Prostřeno bez servítků, Šéf na grilu, Šéf na 
grilu II., Vejce nebo slepice, Šéf na smetaně, 
Už dost, Šéfe!, Bravo, šéfe! Vařte jako šéf! 
Česko vaří s Pohlreichem a Rozpal to, šéfe!

suhisha, Allain Ducasse, Vito Mollica, Jean Georges 
Klein and the Galvin brothers. And there are many 
more I would like to visit.

You are also a successful author. Are you work-
ing on a new book now?

A few months ago my book “Rozpal to, šéfe“ came 
out. I think it is probably the best book I have 
published so far.

You have signed your books in various places in 
Brno. Do you like this city?

Yes, I really do. Although there is this Prague/
Brno rivalry, people do not seem to regard me as a 
Prague person.

“i am happy about the 
growing interest in fine 
Cuisine”
What do you think about the Špilberk Food Fe-
sival where you participate every year?

I am happy about the growing number of visitors, 
their interest in fine cuisine and people’s concern 
about what they eat in general. 

Which places in Brno have you visited?

Of course Špilberk Castle and a few other places, 
but always only during filming. I haven’t had the 
opportunity to visit the city as a tourist yet.

What do you do in your free time?

I try to do sports, I read a little, but mainly about 
gastronomy. In fact I don’t have much free time.

What are your dreams and plans for the future?

I do not have any dreams, I am a big boy. I only 
want to keep our business in the best possible 
condition. 

And what about your plans for 2015?

I have some, but I don’t want to speak about them yet.

„vzrůstajíCí zájem 
o kvaLitní kuChyni mě těší“
Jakým dojmem na Vás působí Špilberk Food 
Festival, kterého se účastníte každým rokem?

Těší mě vzrůstající návštěvnost, zájem návštěvníků 
o kvalitní kuchyni a vzdělávání se v tom, co vlastně jedí. 

Která místa v Brně jste během svých cest navštívil?

Samozřejmě hrad Špilberk a několik dalších míst, 
ale vždy pouze v rámci natáčení. K soukromé cestě 
jsem zatím neměl příležitost.

Jak trávíte svůj volný čas?

Snažím se sportovat, trošku čtu, ale hlavně o gast-
ronomii. Moc volného času nemám.

Jaké jsou Vaše další sny a plány do budoucna?

Já už žádné sny nemám, jsem velký kluk. Chci 
udržet naše podnikání v co nejlepší kondici.

Jaké jsou Vaše plány pro rok 2015?

Určité plány mám, ale nechci je zatím zveřejňovat. 

Café Imperial 
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Co si představit pod RAW food?

Vitariánské pokrmy jsou jídla připravená vý-
hradně z potravin rostlinného původu, které se 
zpracovávají za studena, respektive maximálně 
do 42 stupňů Celsia. Právě tato teplota je totiž 
hranicí, kdy se potřebné enzymy začnou rozpa-
dat. Díky tomu budeme mít na talíři 
naservírovanou tzv. živou stravu, 
ze které naše tělo načerpá maxi-
mum vitamínů a minerálů. Běž-
ný jídelníček vitariána obsahuje 
hlavně zeleninu, ovoce, oře-
chy, semínka, oleje, koko-
sové mléko nebo řasy. Ale 
nenechte se mýlit, i z těchto 
surovin se dají připravit na 
první pohled běžná jídla, jako 
je hamburger nebo pizza. 

What exactly is RAW food?

Vitarian dishes are meals made entirely from 
ingredients of plant origin that are processed 
cold, or at temperatures not exceeding 42 de-
grees Celsius. From this temperature, essential 
enzymes start to break down. When food is 

prepared in this way, the human 
body benefits from “live food” 

and absorbs the maximum 
vitamins and minerals. 
The usual diet of a vitarian 
mainly consists of vegeta-

bles, fruit, nuts, seeds, oils, 
coconut milk, and algae. You 

might be surprised to know that 
even these ingredients can be used 

to prepare common dishes such as 
hamburgers or pizza.

máTe

svíčková 
        na smetaně?
Nuda! Teď frčí raW food!
SYROVá STRAVA, VITARIáNSKá STRAVA, RAW FOOD. TŘI NáZVY S JEDNíM 
VýZNAMEM. NEVAŘENýM POKRMůM ROSTLINNéHO PůVODU UŽ V ČESKé 
REPUBLICE PODLEHLO MNOHO LIDí. A JEJICH MOŽNOSTI JSOU DALEKO VěTŠí, 
NEŽ JEN CHROUSTáNí ČERSTVýCH SALáTů. 
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Restaurants where meals 
are not cooked

Do you think that raw meals are 
healthy but bland? They aren’t! 

RAW food offers great combina-
tions! You can prepare RAW food 
at home, but if you want to have 
a gourmet experience with all 
the trimmings, go to a vitarian 
restaurant. The very first one in 

the Czech Republic, called Kiwi Raw 
Food Restaurant, was opened in summer 2012 
in Brno. It serves soups, salads and main dishes 
such as stuffed peppers or vegetable spirals with 
tomato sauce. Some sweet dishes are also on 
offer here. You will certainly like their filled pan-
cakes! Another popular Czech vitarian restau-
rant, the Secret of Raw, is in Prague. You should 

Restaurace, kde se nevaří

Věříte, že syrová jídla mohou být zdravá, 
ale pochybujete o jejich chuti? Pře-
svědčte se sami o tom, že RAW food 
je zárukou skvělých kombinací! 
Jídlo si můžete připravit doma, 
pokud ale chcete vyzkoušet gast-
ronomický zážitek se vším všudy, 
zajděte si do jedné z vitariánských 
restaurací. Vůbec první z nich byla 
otevřena v létě roku 2012 v Brně a jmenuje 
se Kiwi Raw Food Restaurant. V nabídce mají 
tradičně polévky, saláty a hlavní jídla, jako na-
příklad plněné papriky nebo zeleninové spirálky 
s rajčatovou omáčkou. Vybrat si zde můžete také 
mezi sladkými pokrmy. Pochutnejte si například 
na plněných palačinkách! Oblíbená je i pražská 
restaurace Secret of raw. Její návštěvu určitě 

beef sirloin with
     cream saUce?
BoriNg! raW food is iN!

Nuda! Teď frčí raW food!

RAW FOOD, OR A VITARIAN DIET, MAINLY CONSISTS OF UNCOOKED 
VEGETABLES AND FRUIT. IT IS BECOMING MORE AND MORE POPULAR IN 
THE CZECH REPUBLIC, TOO. AND IT HAS MUCH MORE TO OFFER THAN JUST 
FRESH VEGETABLE SALADS.

Useful Terms:
Vitarianism: vitarians only eat un-
cooked food of plant origin – vegeta-
bles, fruits, seeds and nuts.

Veganism: vegans reject all animal 
produce and using animals for any 
human benefit. Apart from meat, they 
refuse to eat eggs, dairy products, 
and sometimes also honey.

Vegetarianism: vegetarians do not eat 
any animal products where the animal 
had to be killed. These include all 
kinds of meat, lard, gelatine etc.
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nevynechejte, pokud chcete zažít pestrobarevnou 
dávku chutí. Těšit se můžete na originální hamb-
urger s hranolkami z ředkve a kešu tatarkou nebo 
třeba na dýňové špagety s pestem. A natrefit  
zde lze třeba na modelku Helenu Houdovou 
nebo herce Jaroslava Duška, kteří syrové stravě 
také podlehli. 
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Tabulka pojmů:
Vitariánství – vitariáni jedí pouze neva-
řené potraviny rostlinného původu, tedy 
zeleninu, ovoce, semena nebo ořechy. 

Veganství – vegani odmítají jakékoliv vy-
užití zvířat k lidskému užitku. Na rozdíl od 
vegetariánů tak nejí nejen maso, ale i vej-
ce, mléčné výrobky a někdy i med. 

Vegetariánství – vegetariáni nejí některé 
živočišné produkty, kvůli kterým bylo za-
bito zvíře. Jedná se především o všechny 
druhy masa, sádlo, želatinu apod.

definitely go there if you want to enjoy a colourful 
dose of flavours. Their specialty is a hamburger 
with horseradish fries and cashew mayonnaise, 
or pumpkin spaghetti with pesto. You could meet 
model Helena Houdová or actor Jaroslav Dušek 
there among the people who have succumbed 
to raw food.

Módní trend nebo životní styl?

Říká se, že láska prochází žaludkem. S tímto 
tvrzením souhlasí jak vitariáni, tak vegani a vege-
tariáni, nebo ti, co jí všechno. RAW food je dnes 
nepochybně trendem, ale i životním stylem. 
A tak zatímco jedna skupina lidí včetně odbor-
níků chápe syrové jídlo jako zpestření jídelníčku 
nebo jako krátkodobou očišťovací kúru, druhá 
vitariánství naprosto propadla a bere ji jako sou-
část svého života. Ten je podle nich díky RAW 
food vyrovnanější, plný energie a zdravého myš-
lení. Ať už se rozhodnete vitariánské jídlo pouze 
zkusit nebo se mu oddat naplno, věřte, že hlad 
mít nebudete. RAW food není o pocitu hladu 
a trápení se. Je to především o zvyku a pozná-
vání nových chutí. A to není žádná nuda! 

A fashion trend or lifestyle?

It’s said that the way to someone’s heart is 
through their stomach. And this is true for vitar-
ians, vegans, vegetarians and those who eat 
anything. RAW food today is not only a trend, but 
also a way of life. So while some people, includ-
ing food experts, take RAW food only as a com-
plement to their usual diet or as a short term 
detox, others are utterly committed to it. They say 
that they are more balanced, full of energy and 
level-headed thanks to this diet. Whether you de-
cide just to try a vitarian diet or commit yourself to 
it completely, you can be sure that you won’t be 
hungry. RAW food is not about torturing yourself 
and suffering from hunger. It is about exploring 
new flavours – and that isn’t boring!
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of a Brno cafe lounger 

f o r   2 0 1 4

 1 AIR CAFÉ Zelný trh 8

 2 ALFA Poštovská 8

 3 ART Cihlářská 19

 4 ATLAS Žerotínovo náměstí 6

 5 CAFÉ JAMU Opletalova 1

 6 CATTANI Veveří 6

 7 COFFEE CLUB V Újezdech 1

 8 ERA Zemědělská 35

 9 FALK Gorkého 12

 10 FLEXARET Kopečná 21

 11  FRANZ Veveří 14

 12  GALERYJE Lidická 9

 13  KABINET MÚZ Sukova 4

 14  LEPORELO Malinovského náměstí 2

 15  MEZZANINE Údolní 15

 16  MINOR Úvoz 64

 17  MITTE Panská 11

 18  MONRO Černopolní 33

 19  NAŠE VĚCI Jiráskova 16 

 20  PARK LANE CAFÉ Lužánecká 4

 21  PODNEBI Údolní 5

 22  SKLENICK Kounicova 23

 23  SPOLEK Orlí 22

 24  STEINER Gorkého 38

 25  KABARET ŠPAČEK Kopečná 46

 26  TEEVEE Běhounská 18

 27  TRANSISTOR Bayerova 7

 28  TROJKA Dominikánská 9

 29  TŘI OCÁSCI Gorkého 37

 30  TUNGSRAM Kapucínské nám. 7

 31  V MELOUNOVÉM CUKRU Františkánská 17

32  ZÁHRADA CAFÉ THERAPY Údolní 37

 33  ZASTÁVKA Táborská 232

www.cliche-brunn.cz

 1 AIR CAFÉ Zelný trh 8

 2 ALFA Poštovská 8

 3 ART Cihlářská 19

 4 ATLAS Žerotínovo náměstí 6

 5 CAFÉ JAMU Opletalova 1

 6 CATTANI Veveří 6

 7 COFFEE CLUB V Újezdech 1

 8 ERA Zemědělská 35

 9 FALK Gorkého 12

 10 FLEXARET Kopečná 21

 11  FRANZ Veveří 14

 12  GALERYJE Lidická 9

 13  KABINET MÚZ Sukova 4

 14  LEPORELO Malinovského náměstí 2

 15  MEZZANINE Údolní 15

 16  MINOR Úvoz 64

 17  MITTE Panská 11

 18  MONRO Černopolní 33

 19  NAŠE VĚCI Jiráskova 16 

 20  PARK LANE CAFÉ Lužánecká 4

 21  PODNEBI Údolní 5

 22  SKLENICK Kounicova 23

 23  SPOLEK Orlí 22

 24  STEINER Gorkého 38

 25  KABARET ŠPAČEK Kopečná 46

 26  TEEVEE Běhounská 18

 27  TRANSISTOR Bayerova 7

 28  TROJKA Dominikánská 9

 29  TŘI OCÁSCI Gorkého 37

 30  TUNGSRAM Kapucínské nám. 7

 31  V MELOUNOVÉM CUKRU Františkánská 17

32  ZÁHRADA CAFÉ THERAPY Údolní 37

 33  ZASTÁVKA Táborská 232

2014/2015

... 81

INSPIRATION



DosaZovačka Také s dalším letním číslem Flying Magu k vám přiletí spousta 
zajímavých informací a trendy tipů. Buďte připraveni  
na přistání ve druhém čtvrtletí roku 2015.

sUDokU

najDi 10 roZDílů

3 6 2

1 9 5

7

8 6 5 7

7 5 1 9 2 6

6 9

3 7 4 8 6 1

6 2 5 7 4

8 5 3

3 5 6 4 8 9 2

4 6 2 3 1 9 8 7

8 1 9 2 7 6

4 3 5 7 6 2 8 1

2 7 9 8 1 5 3 4

8 4 3 2 6 7 9

2 5 6 8

6 9 4 8 2 3 7 5

1 5 8 7 6 4 9

Na
jd

i 1
0 

ro
zd

ílů
: u

ch
yc

en
í l

an
ov

ky
, č

ep
ic

e 
u 

kl
uk

a,
 s

třa
pc

e 
na

 š
ál

e,
 le

m
 ru

ka
vi

ce
, b

ar
va

 m
ad

el
 h

ůl
ek

, o
zd

ob
a 

do
 v

la
sů

, b
am

bu
le

,  
ja

zy
k 

u 
ps

a,
 b

ar
va

 s
án

ěk
, p

ou
tk

o 
u 

hů
le

k,
 d

os
az

ov
ač

ka
: A

4,
 B

6,
C9

, D
1,

 E
3,

 F
7,

 G
8,

 H
5,

 I2

536481279

198732456

247596381

483657912

751923864

629148537

374869125

962315748

815274693

735648192

462319857

819257346

943576281

276981534

281432679

327195468

694823715

158764923

82 ...

FUN ZONE



AIRPORT



ELITE
NEJLEPŠÍ
PŘÍTEL
VÍTĚZŮ

Nejlepší světoví závodníci používají boty z kolekce Alpina 
Elite, které jsou absolutní špičkou mezi botami pro běžecké 
lyžování. Protože spolupracujeme s týmem našich závodníků, 
jsme schopni při vývoji a testování nacházet inovativní 
řešení, díky nimž naše boty dokonale sedí, mají vyladěný tvar 
a vynikající poměr mezi funkčností a hmotností.

PŘIZPŮSOBIVOST BOTY
VYNIKAJICÍ FUNKČNOST
PODPORA SPRÁVNÉHO POSTOJE
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI
VYLEPŠENÉ VLASTNOSTI
NÍZKÁ HMOTNOST
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www.alpinasports.com

GABRIELA SOUKALOVA
Czech Republic


