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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.
První devítistupňová automatická převodovka, inovativní aktivní pohon 4WD Active Driveline a praktické
asistenční systémy zlepšují hospodárnost provozu a zdokonalují terénní schopnosti. Atraktivní nabídka 
perfektně sladěného designu interiéru a exteriéru prozradí proměny okamžitě i navenek.
Sjednejte si zkušební jízdu ještě dnes.

CARTec motor
Mariánské náměstí 5, 617 00 Brno

Tel.: 545 233 556 www.cartec.cz, e-mail: prodej@cartec.cz

RANGE ROVER EVOQUE

NA CESTĚ DO MĚSTA I Z MĚSTA
landrover.cz
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Vážení cestující, 

vítejte na palubě v pořadí třetího letu airbusu Flying Mag, 
který vám zase o kousek více přiblíží Brno, jižní Moravu 
a další zajímavá místa, jež jsou tzv. na dosah. Tentokrát nás 
do svého pracovního i soukromého života díky rozhovorům 
vpustili herec Martin Trnavský a spisovatelka Kateřina Tučková. 
Čistě o architektuře je potom interview s Ivanem Wahlou 
z architektonické kanceláře RAW, který představuje nejen vlastní 
projekty, ale  také nabízí svůj pohled na kontrasty architektury 
dob minulých a současnosti. Na letišti se seznámíme 
s průběhem odbavování a spolu s Flying Magem vyletíme do 
oblak, abychom si odpočinuli v řeckém Heraklionu a turecké 
Antalyi. A pokud nám začnou chybět výšky, můžeme si při 
putování s horolezcem Mirkem Cabanem vybrat vrchol, na který 
vystoupáme v průběhu letošního léta. Kdo se raději drží při zemi, 
může vyrazit objevovat krásy historického města Olomouce 
nebo se pěšky či na kole vydat za poznáním vína na jižní Moravě. 
Připravili jsme zajímavé knižní tipy a také stránky o módě nejen 
v ulicích Brna. A dozvíte se ještě mnohem víc, pakliže se pustíte 
do listování právě teď. 

Přejeme vám pohodové čtení a těšíme se na další společný let 
na konci října 2014. 

Flying Mag Team

Dear passengers,

welcome on board of the third fl ight of the Flying Mag “airbus”, 
which will help you get to know Brno, South Moravia and other 
interesting places. In this issue, you will fi nd interviews with actor 
Martin Trnavský and writer Kateřina Tučková who speak about their 
private and working lives. You can also look forward to an interview 
with architect Ivan Wahla from RAW Studio. He introduces his own 
projects and comments on contrasts between the architecture of 
the past and present. You can also look behind the scenes of the 
airport check-in process, and then fl y with us to the seaside resorts 
of Heraklion in Greece and Antalyia in Turkey. And if you feel like 
getting high again, you can climb one of the mountains presented by 
mountaineer Mirek Caban. Those who prefer to stay on the ground 
can read about the beauties of the historic city of Olomouc, or go 
exploring South Moravian wines on foot or by bike. This issue also 
brings a few tips for interesting books and a report on fashion in the 
streets of Brno. If you start browsing right away, you will certainly fi nd 
a lot to read.

Ladies and gentlemen, enjoy your reading and we look forward to 
meeting you again at the end of October 2014. 

The Flying Mag Team
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HeRaKlIon
HOMéR POPISOVAL 
VE SVýCH BáSNíCH 
HERAKLION JAKO MíSTO 
OPLýVAJíCí KRáSOU 
A BOHATSTVíM. DNES JE 
MODERNíM MěSTEM SE 
ZáZEMíM, CO USPOKOJí 
VšECHNY POTřEBY 
NáVšTěVNíKů. NA SVOU 
SLAVNOU HISTORII ALE 
NEZAPOMíNá.

Až dosednete na největší krétské 
letiště pojmenované po slavném 
řeckém spisovateli a básníkovi Ni-
kosi Kazantzakisovi, tak možná ne-
bude Heraklion vaší hlavní cílovou 
destinací. Hlavní městské centrum 
Kréty osídlila už před 5000 lety mi-
nojská civilizace. V současné době 
se počet obyvatel blíží ke 150 tisí-
cům. Nejvíce živo je na severním 
pobřeží ostrova v letních měsících, 
kdy tisíce návštěvníků přijíždí obje-
vovat muzea, nakupovat na trzích 
nebo nasávat pohodovou atmo-
sféru nad sklenkou dobrého vína 

HOMER DESCRIBED 
HERAKLION IN HIS POEMS 
AS A PLACE ABOUNDING 
wITH BEAUTY AND 
wEALTH. TODAY IT IS 
A MODERN CITY wITH 
FACILITIES THAT wILL 
SATISFY ALL THE NEEDS 
OF ITS VISITORS. AND 
OF COURSE, IT DOES 
NOT FORGET ABOUT ITS 
GLORIOUS HISTORY.

when you land at the largest 
airport in Crete named after Nikos 
Kazantzakis, a famous Greek writer 
and poet, Heraklion may not be 
your target destination. However, 
it is defi nitely worth visiting. The 
main urban centre of Crete was 
settled 5,000 years ago by Minoan 
civilization. Currently, its population 
is nearly 150 thousand. The busiest 
part of the island in the summer 
months is the north coast. During 
the holiday season, thousands of 
visitors come to explore local muse-

Palác Knossos 
Všechny fresky v paláci 
jsou kopiemi originálů.  
Původní jsou uloženy 

v Archeologickém muzeu 
v Heraklionu. Objevitelem je 
Schliemann (objevil i Tróju)

OMAMNÁ VŮNĚ TYMIÁNU 
A DECH HISTORIE

A DAZING SCENT OF THYME 
AND THE BREATH OF HISTORY

The Palace of Knossos 
All the frescoes in the 

palace are copies of the 
originals which are placed 

in Heraklion Archaeological 
Museum. It was originally 

discovered by Schliemann 
(who also discovered Troy)

4 ...
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a mísou musaky v jedné z mnoha 
místních taveren. Tak co, stále vás 
neláká být alespoň na chvíli jedním 
z nich?

Objevte otisky Italů, Turků 
i Arabů

Benátská pevnost, palác Knossos, 
trhy i butiky. I během jednoho dne,  
stráveného procházkou města, 
toho můžete stihnout opravdu hod-
ně. Ale teď hezky popořadě…

Heraklion sloužil v období sta-
rověku jako přístav pro tehdejší 
královské sídlo Knossos. Během 
římského období byl známý pod 
jménem Chandak a Arabové jej 
po dobytí proměnili na největší 
obchodní místo s otroky ve Stře-
dozemí. Do jeho historie se zapsali 
i Benátčané, kteří jej v roce 1204 
přejmenovali na Candia a obehnali 
mohutnými hradbami, které jej 
chránily před Turky. Různé národ-
nosti městu pojmenovanému po 
mýtickém hrdinovi Heraklovi vtiskly 
několik tváří, jejichž rysy máte 
možnost objevit. 

ums, shop at markets or absorb the 
relaxing atmosphere with a glass 
of wine and a bowl of moussaka in 
one of the many local taverns. So, 
why don’t you become one of them 
at least for a while?

Discover the remnants of 
Italian, Turkish and Arab 
cultures

The Venetian fortress, the Palace of 
Knossos, markets and boutiques... 
You will manage to see a lot even 
during a one-day stay in the city. 
So, let us start from the beginning. 

In ancient times, Heraklion served 
as a port for the former royal 
residence of Knossos. During the 
Roman period this place was 
known as the Chandak and after 
it was conquered by Arabs it was 
turned into the biggest centre of the 
slave trade in the Mediterranean. 
Its history was also infl uenced by 
Venetians, who renamed it as Can-
dia in 1204 and built massive walls 
around the city to protect it from 
the Turks. The appearance of this 
city, named after the mythical hero 
Heracles, was formed by different 
nationalities; you can discover their 
traces all over the place.

Most visitors start the tour of 
Heraklion in the centre of the old 
city in the square of Platia Venizelou 
because most sights are easily 
accessible from here. The main 
place of interest is a fountain 
from the 17th century, which is the 
symbol of Heraklion. It was named 
after Governor Morosini and is also 
known as Lion’s Fountain – you will 
understand why as soon as you see 
it. In the square you can also ad-
mire St. Mark’s Cathedral, the seat 
of the Archbishop. If you go east to 
the second square in Heraklion, do 
not forget to visit the Archaeological 
Museum full of artefacts from the 
Minoan period and later times. If 
you want to see the Veneto-Turkish 

Většina turistů zahajuje prohlídku 
v centru starého města na náměstí 
Platia Venizelou. Jedním z důvodů 

Výběr z akcí:

20.– 22. 6. 2014
Mezinárodní Matala festival

1. 7. – 30. 9. 2014

Každoroční letní festival 
představuje významné umělce 
z oblasti hudby, tance a barev 

7.– 10. 8. 2014
Houdetsi Festival je čtyřdennní 
svátek hudby, jídla a umění

15. 8. 2014 
Folklórní slavnost na počest 
Panny Marie

25. 8. 2014 
Svátek sv. Tita, patrona Kréty

25. 9.– 5. 10. 2014
Heraklionský masopust 

... 5
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je, že jsou odtud snadno dostupné 
další památky. Tím hlavním je sym-
bol Heraklionu, kterým je kašna ze 
17. století pojmenovaná na počest 
guvernéra Morosiniho. Je známá 
spíše jako „Lví“ a až ji uvidíte, jistě 
pochopíte proč. Na náměstí můžete 
obdivovat i katedrálu sv. Marka, 
která je sídlem arcibiskupa. Vydáte-
-li se na východ – k druhému herak-
lionskému náměstí, nezapomeňte 
na archeologické muzeum plné 
artefaktů z minojského i pozdějšího 
období. Láká-li vás spíše prohlídka 
Benátsko-tureckého opevnění či 
přístavu, veďte své kroky úzkými 
uličkami severně. 

A jak se dostat k minojskému 
paláci Knossos? Na ten si nejspíš 
vyhraďte jiný den, protože je od 
centra Heraklionu vzdálený asi 
5 km. Dostanete se k němu snadno 
– každých 20 minut z autobusové-
ho nádraží, autem po dálnici nebo 
s organizovaným výletem. 

Hlavně nikam nespěchat!

Působivě široká škála zboží od ob-
lečení známých světových značek, 
dokonale propracovaných šperků 

fortification or the harbour, walk the 
narrow streets to the north.

Are you wondering how to get to 
the Minoan palace of Knossos? You 
should definitely spare a day for it as 
it is approximately 5 km away from 
the centre of Heraklion. You can get 
there easily – either by bus (there 
is a bus running every 20 minutes 
from the bus station) or by car on 
the motorway. Another possibility is 
to book an organized tour.

The most important thing is 
not to be in a hurry

Heraklion is an ideal place for shop-
ping. You can find a wide range 
of goods from clothes by famous 
designers and brands through 
sophisticated jewellery to tasteful 
souvenirs. The most popular street 
full of boutiques is Dedalou Street 
stretching east from Venelizeou to 
Eleftherias Square. If you need to 
buy souvenirs or find a bank, go to 
25th August Street. If you are looking 
for clothes and footwear at reason-
able prices, Kalokairinou Street is 
the best place to go to. And do not 
forget to visit a boulevard called 

Kde se dobře najíte?

• Giakoumis (řecká kuchyně)
• Prassein Aloga  

(sředomořská kuchyně)
• Kouzina tis Popis  

(mezinárodní kuchyně)
• Istioploikos (mořské plody)
• Elia&Diosmos (různá) 

Restaurant Tips: 
• Giakoumis (Greek cuisine) 
• Prassein Aloga  

(Mediterranean cuisine) 
• Kouzina tis Popis  

(International cuisine) 
• Istioploikos (seafood)
• Elia&Diosmos (miscellaneous) 

6 ...



nebo vkusných suvenýrů dělá 
z obchodního centra Kréty místo 
stvořené pro nákupy. Nejpopulár-
nější ulicí plné butiků je Dedalou, 
táhnoucí se od Venelizeou východ-
ně až k náměstí Eleftherias. Jestli 
hledáte suvenýry nebo třeba ban-
ku, stačí se projít ulicí 25. srpna. 
Ulici Kalokairinou si zase nenechte 
ujít, pokud hledáte oblečení a obuv 
za dobré ceny. A určitě nezapo-
meňte na bulvár s názvem 1866, 
kde vás zcela jistě ohromí vůně 
krétského tymiánu a jiných bylinek. 
Pokud chcete zapadnout, inspi-
rujte se místními a spojte nákupy 
s posezením u kávy a pomalými 
procházkami. 

Oslava tradice, kultury 
i kuchyně

Během celého roku organizují 
v Heraklionu akce oslavující historii, 
na kterou jsou jeho obyvatelé 
hrdí. Kulturní programy většinou 
doprovází tradiční krétská hudba, 
tanec nebo divadlo, takže zážitek 
si návštěvníci odnáší skutečně 
autentický. Dějištěm představení 
a koncertů bývá i působivý prostor 
benátské pevnosti. Zážitkem je 
i ochutnávka chutné a zdravé krét-
ské kuchyně, založené na olivovém 
oleji, zelenině, ovoci nebo vínu. 

Rozhodně neuděláte chybu, pokud 
si hotel zamluvíte předem. Hotely 
i hostely ve všech kategoriích, nebo 
pokoje k pronájmu tu ale čekají na 
návštěvníky celý rok. Neváhejte 
si půjčit motorku, auto nebo vzít 
taxík a objevovat krásy ostrova 
Kréta. I Heraklion má co nabídnout, 
objevte jej!

1866, where you will be amazed by 
the smell of Cretan thyme and other 
herbs. If you want to be inspired by 
the locals, combine shopping with 
having coffee, walk slowly and do 
not hurry.

Celebrating traditions, cul-
ture and cuisine

Many events celebrating the history 
of Heraklion are organized here 
throughout the whole year. The 
inhabitants are proud of the is-
land’s history. Cultural programs are 
usually accompanied by traditional 
Cretan music, dance or theatre, so 
the visitors can experience a truly 
authentic atmosphere. Concerts 
and performances often take place 
at the impressive Venetian fortress. 
The essential experience of the stay 
in Crete is tasting delicious and 
healthy Cretan cuisine based on 
olive oil, vegetables, fruits and wine.
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Tips for travellers:

20/06  – 22/06/2014
International Matala Festival

01/07– 30/9/2014
Annual summer festival presen-
ting important artists in the field 
of music, dance and visual arts

07/08 – 10/08/2014
Houdetsi Festival – a four-day 
festival of music, food and arts

15/08/2014 
Folklore festival in honour of 
Virgin Mary

25/08/2014 
The Feast of St. Titus, patron of 
Crete 

25/09 – 05/10/2014
Heraklion Carnival

You definitely cannot go wrong 
if you book a hotel in advance. 
However, there are plenty of rooms 
for rent, hotels and hostels of all 
categories waiting for visitors all 
year round. Do not hesitate to rent 
a motorbike, a car or take a taxi and 
explore the beauty of the island of 
Crete. Heraklion has got a lot to 
offer – go and discover it!

TRAVEL
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Život není film na 
pásku, který se dá 
přetočit a začít 
znovu...

life is not a movie 
tape that can 
be rewound and 
started again…
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CHARISMATICKý čESKý HEREC MARTIN TRNAVSKý PůSOBí JAKO 
BEZPROSTřEDNí A SEBEVěDOMý MUž. PřESTOžE SI ZAHRáL VE FILMECH 
I SERIáLECH, SáM SEBE NEJčASTěJI OZNAčUJE JAKO HERCE DIVADELNíHO. 
K TOMU PřISPíVá MOžNá I FAKT, žE JE ROVNěž DRAMATURGEM A TAKé 
MAJITELEM úSPěšNéHO DIVADELNíHO SPOLKU FRíDA SE ZáKLADNOU 
V BRNěNSKéM DIVADLE REDUTA. OD MLáDí JE NEJEN FANOUšKEM, ALE 
PřEDEVšíM AKTIVNíM SPORTOVCEM, JENž SE DříVE VášNIVě VěNOVAL 
JACHTINGU. NA TEN SI RáD NAJDE čAS I V SOUčASNOSTI.

CHARISMATIC CZECH ACTOR MARTIN TRNAVSKý MAKES AN IMPRESSION 
OF A SPONTANEOUS AND CONFIDENT MAN. ALTHOUGH HE HAS APPEARED 
IN A FEw FILMS AND TELEVISION SERIES, HE CONSIDERS HIMSELF TO BE 
MAINLY A THEATRE ACTOR. HE ALSO wORKS AS A SCRIPT EDITOR AND OwNS 
A SUCCESSFUL FRíDA THEATRE COMPANY BASED IN REDUTA THEATRE IN BRNO. 
SINCE HIS CHILDHOOD, HE HAS BEEN A SPORTS FAN AND ALSO AN ACTIVE 
SPORTSMAN. HE IS VERY KEEN ON YACHTING, wHICH IS HIS GREATEST HOBBY.

Když se setkáte s neznámým člověkem, dokáže-
te bezprostředně navázat konverzaci? 

Jde o formu setkání. Jestli impulz přichází ode mě 
nebo z druhé strany. Když mě někdo osloví a já 
zrovna nejsem ve formě nebo cítím, že tímhle smě-
rem svoji energii posílat nechci, velmi slušně, abych 
neurazil, se z toho vykroutím a odcházím. 

Vystudoval jste střední odborné učiliště obor 
elektromechanik pro stroje a zařízení, následně 
elektroprůmyslovou školu. Poté jste si podal 
přihlášku na brněnskou JAMU, na kterou jste 
to údajně pouze zkoušel, protože jste plánoval 
studium na FTVS. Proč jste dal nakonec zelenou 
divadlu před vrcholovým sportem? 

Tak dlouho jsem žil představou FTVS, celé čtyři 
roky, co jsem studoval průmyslovou školu. Až jsem 
se té představy přejedl a přeskočil na jiný obor, 
herectví, se kterým jsem do té doby neměl nic 
dočinění. Mockrát jsem se v myšlenkách vracel do 
představy, co by kdyby, ale život není film na pásku, 
který se dá přetočit a začít znovu. 

Kdo Vás přivedl k umění? Měl někdo z rodiny 
umělecké sklony?

Maminka dělala rekreačně balet, myslím amatérsky, 
neživila se jím a otec hrával na bicí v hudebních 
skupinách… Můžou za to desky, které naši vždycky 
o víkendu po obědě pouštěli a společně jsme je 
poslouchali. Lasica a Satinský, Semafor, Horníčko-
vy Hovory H, Voskovec werich… šimek a Sobota… 
Uměl jsem je nazpaměť a bavil tím spolužáky.

When you meet a stranger, are you able to strike 
up a conversation immediately?

It depends on the kind of meeting – whether it is me 
who wants to start the conversation or someone else. 
when somebody addresses me and I do not feel like 
talking to them and do not want to spend my energy 
in this way, I pull out politely and leave.

You attended an electrician vocational school and 
the Secondary School of Electric Engineering in 
Brno. Then you applied for a place at Janáček 
Academy of Music and Performing Arts in Brno 
(JAMU). But originally you wanted to study at the 
Faculty of Physical Education and Sports. Why did 
you finally decide to study acting?

when I was at secondary school, I was excited 
about the idea of studying sports at university. Then 
I changed my mind and chose a completely different 
branch, acting, which I previously had nothing to do 
with. In my thoughts I often returned to the idea of   
what would happen if I had chosen a different school, 
but life is not a movie tape that can be rewound and 
started again.

What brought you to acting? Did anyone in your 
family have artistic inclinations?

My mother used to do ballet recreationally and my 
father played drums in a few music bands… I blame it 
on the records that we would listen to with my parents 
on Sunday afternoons. The comedians Lasica and Sa-
tinský, woskovec and werich, šimek and Sobota, the 
Semafor Theatre, Horníček’s talk shows… I knew these 
sketches by heart and used to act them out at school.
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Divadelní spolek Frída (www.frida.cz) vznikl na 
sklonku roku 1999 s podporou Bolka Polívky, 
který Vám poskytl zázemí ve svém divadle. 
Premiérovým představením byla v lednu 2000 hra 
Sex, drogy a rokenrol. Dokážete zrekapitulovat 
v současné době již čtrnáctiletou tvorbu Frídy? 

Já jsem na Frídu a na lidi, které jsem v ní sdružil, 
pyšný. V současnosti jsme jediné autorské divadlo 
v české republice s tak velikým diváckým záběrem. 
Vycházíme z tvorby divadel Malých Forem ze se-
dmdesátých až osmdesátých let. Umělecky to byla 
pestrá  a zajímavá doba. Ta dnešní je jiná a pro náš 
obor složitá. Lidi jsou zahlceni, už nehledají a nepídí 
se. Jsou unavenější a zhýčkanější. 

Musel jste se výrazně odklonit od původní myš-
lenky, s jakou jste Frídu zakládal? 

Trošku časem ano. To je vývoj. Současné autorské 
divadlo, tak, jak ho vnímám já, musí kopírovat 
dobu, jinak postrádá význam a smysl. Reagujete na 
to, co se okolo vás děje a co od vás divák očekává. 
Já už bych za těch čtrnáct let dělal rád i trošku jiné 
věci, ale naši diváci si už zvykli, že máme určitý 
styl, druh humoru a vyprávění. Divák je sice rád 
pozitivně překvapován, ale taky má rád svoje jistoty. 
A my už také.

Jaké zajímavé divadelní projekty připravujete? 
Budoucí vize? 

No… měli bychom, když všechno dobře půjde, 
zahájit novou sezonu naší patnáctou autorskou 
hrou, která má zatím název – Díra na D1. Počítáme 
s premiérou někdy v září. A chceme obnovit  
premiéry her Reality show a Už troubějí, které jsou 
už několik let u ledu a je to škoda. 

Máte hojné zkušenosti také s one man show. Jak 
se liší od klasického herectví? 

Herectví je jen jedno. Dobré nebo špatné. Na one 
man show musíte mít energii utáhnout představe-
ní, které trvá hodinu a půl bez pauzy, a neztratit 
pozornost diváka. Mluvíme o představení Kolega 
Mela Gibsona, příběhu oblastního herce Ignáce 
Pičmana, který se v letadle z Chicaga do Frankfurtu 
setká s Melem Gibsonem. Kamarádi mi říkali, budeš 
na jevišti sám, bude ti smutno… Je mi veselo. Před-
stavení je natolik úspěšné, že se stalo předlohou 

„EnErgiE, to jE to, co drží 
Frídu při životě a diváka 
zajímá.“

mga. martin 
trnavský 
datum narození / date of birth

8. 3. 1970 / 1970/03/08 (brno)

bydliště / address:

praha / prague
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“thE main driving ForcE oF 
Frída is our EnErgy.”

rodina / family

Žije s partnerkou bárou munzarovou a její 
dcerou aničkou. 
he lives with his partner bára munzarová 
and her daughter anna.

záJmy / hobbies

sport – jachting, cyklistika, lyžování, tenis, 
gastronomie, cestování
sports – yachting, cycling, skiing, tennis, 
gastronomy, travelling

Frída theatre company (www.frida.cz) was esta-
blished in 1999 with the support of Bolek Polívka, 
whose Brno theatre became the venue of your 
performances. Your first play was Sex, Drugs, 
Rock-and-roll in January 2000. Can you summarize 
the fourteen-year activities of Frída?

I am proud of Frída and people around it. Currently 
we are the only authors’ theatre in the Czech Republic 
with such a great audience. we build upon the tradi-
tion of “small-stage theatres” of the 1970s and 1980s, 
which were artistically very interesting. The present 
situation is different and quite difficult for our branch. 
People are overwhelmed with entertainment, they are 
not so eager to look for new things. They are more 
tired and spoilt.

Did you have to change the concept of Frída theat-
re company since the time of it foundation?

Yes, a little. This is a natural development. In my 
opinion, the authors’ theatre must reflex the current 
situation, otherwise it lacks sense. You react to what 
happens around you and what the spectators expect 
from you. I would like to change our direction a little 
but the audience have got used to our style, humour 
and narration. Theatre-goers like to be positively 
surprised but at the same time they like to see what 
they expect. 

Are you working on any interesting theatre pro-
jects? What are your plans for the future? 

well ... if everything goes well, we should start the 
coming season with our fifteenth play called Díra na 
D1 (A Hole in the D1). It should be put on stage in 
September. And we want to re-stage the plays Reality 
Show and Už troubějí that haven’t been on stage for 
several years, which is a shame.

You have a lot of experience with one man show 
performances. How do they differ from traditional 
acting? 

Acting is always the same – either good or bad. In 
a one man show, you must have enough energy to 
manage the performance that lasts an hour and a half 
without a break, and you mustn’t lose the attention of 
the audience. My present show Kolega Mela Gibsona 
(Mel Gibson’s Colleague) is a story of Ignác Pičman, 
a regional actor who meets Mel Gibson on the plane 
from Chicago to Frankfurt. Friends had warned me 
that it would be difficult for me to be alone on the 
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filmového zpracování. V téhle chvíli je hotový scénář 
a probíhají jednání s producenty. 

Jak hodnotíte českou divadelní tvorbu a kulturu 
v ČR komplexně? 

Já jsem soukromník. Kdysi se to nazývalo principá-
lem, teď jsem živnostníkem. My se nemůžeme moc 
mýlit nebo udělat chybu při výběru tématu a jeho 
zpracování. Nemůžeme předstoupit před diváky 
s tím, že se nám ten večer zrovna nechce. Energie, 
to je to, co drží Frídu při životě a diváka zajímá. Co 
se týče televize, je dnes herec každý, kdo vleze do 
pěvecké soutěže, reality show… Seriály jim nabízejí 
účinkování, kde se konfrontují s herci, což má velký 
podíl na úpadku tohoto média. Jako divadelní 
herci jezdíme po zájezdech. I tady existuje několik 
podivných společností, které sází na plytké pod-
bízivé komedie, plné seriálových tváří bez jakékoli 
invence. Je v tom galimatyáš. 

A divadla, hlavně státní a městská. Až si na sebe 
budou nucena alespoň z větší části vydělat, změní 
se i jejich kvalita. Ale to se u nás asi tak brzy nesta-
ne. Divadla, která nabízí cenu vstupenky za cenu 
nižší než kávu v divadelním klubu, to je průšvih. 
A ještě větší, že za podpory městských či jakýchkoli 
jiných státních dotací, jedou pořád dál a dál. 

Jak se Vám daří kloubit roli principála Frídy 
a vlastní hraní s úlohou otce? 

Ha ha ha… Já nemám vlastní děti. Je mi už podru-
hé přisouzeno vychovávat děti jiných otců nebo 
alespoň dohlížet na jejich výchovu. Musíte se zeptat 
jejich matek, jaký jsem otčím. Chovám se k nim, 
jako by byly moje vlastní, i když ta první bude mít 
letos už 26 let. Všechno se dá snoubit, když si to 
dobře rozplánujete. 

A jak Vaše role solitéra ovlivňuje rodinný život? 

To je otázka na Báru Munzarovou, ne na mě. Mys-
lím, že rodina nestrádá.

Nechal jste se slyšet, že nemáte herečky zrovna 
v oblibě. Čím Vám tedy učarovala partnerka Bára 
Munzarová? 

Někdy jsem rozhlašoval, že bych nemohl žít s he-
rečkou. Jsou to emocionálně nabité ženy se sklony 
k hysterii. Bára je výtečná herečka a tyhle moje 
předsudky nepotvrzuje. Máme toho tolik společné-
ho, že už žádnou jinou pro život nechci.

Jakou lidskou vlastnost nedokážete vystát? 

Lidskou závist a blbost. Poslední dobou jsem 
k sobě tyhle vlastnosti přitahoval jako magnet.

„nEdokážu 
vystát lidskou 
závist a blbost. 
poslEdní dobou 
jsEm k sobě 
tyhlE vlastnosti 
přitahoval jako 
magnEt.“
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“i hatE Envy 
and stupidity. 
unFortunatEly, 
i’vE bEEn 
‘attackEd’ by 
thEm a lot 
rEcEntly.”

stage... But it is fun, I really enjoy it. The performance 
is so successful that it will be made into a film. At the 
moment the script is finished and we negotiate with 
producers.

What do you think about the contemporary Czech 
theatre and culture in general?

I am a freelance entrepreneur - the owner and manag-
er of a theatre. People like me cannot make mistakes 
in choosing topics of plays and must be careful about 
the way they treat them. we mustn’t show any sign 
of bad mood on the stage. The main driving force 
of Frída is our energy. Speaking about the present 
television acting, people who participate in singing 
competitions or reality shows consider themselves 
to be actors... These people act in TV series, which 
contributes to the decline of this medium. Actors often 
go on theatre tours. Unfortunately there are some 
strange companies performing shallow comedies 
starring TV series actors. It’s a mess.

As far as state-owned or municipal theatres are 
concerned, I think their quality will improve only when 
they have to be financially independent. But this pro-
cess will take a long time. It is wrong when theatres 
sell tickets cheaper than a cup of coffee in the theatre 
café. They can do this because they live on subsidies 
from the state and municipalities, which is terrible.

How do you manage to combine acting, managing 
Frída and fatherhood?

(Laughter) I do not have my own children. For the sec-
ond time, I am bringing up a child who has a different 
father. You have to ask their mothers if I am a good 
stepfather. I treat my daughters as if they were my 
own. The older one will be 26 this year. You can man-
age everything if you have good time management.

And how does your profession affect your family 
life? 

You have to ask my partner Bára Munzarová. I don’t 
think my family suffers.

You’ve said that you do not like actresses very 
much. What brought you and your partner Bára 
Munzarová together?

I used to say I wouldn’t be able to live with an actress. 
They are emotionally charged and prone to hysteria. 
Bára is an excellent actress and she disproves my 
prejudice. She is an ideal partner for me because we 
have very much in common.

What human traits do you hate?

Envy and stupidity. Unfortunately, I’ve been “attacked” 
by them a lot recently.
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Jste důvěřivý? Podlehl jste již někdy nějakému 
charitativnímu projektu, který se následně ukázal 
jako podvodný? 

Jsem velmi důvěřivý a dost často na to doplácím. 
Dodnes jsem nepochopil, že to, co ostatním dávám 
já, nemůžu automaticky očekávat od nich. Nedávno 
jsem pomohl jedné malé uznávané divadelní praž-
ské scéně, kdy mi jejich ředitelka plakala na rameni, 
že nemá finance na udržení provozu. Sehnal jsem jí 
řádově statisíce a přehodil na ni kontakty ze svého 
okolí, které byly schopny pomoct věcným plněním. 
To všechno za dohody, že v tom prostoru budeme 
pravidelně jednou až dvakrát měsíčně hrávat naše 
představení. Odehrál jsem v tom divadle za její 
přítomnosti jedno představení, kdy bylo plno, diváci 
při potlesku stáli, což je od nich největší forma 
poděkování. V tu dobu jí přišly peníze na konto. 
Místo vděčnosti, poděkování nebo spolupráce se 
mnou přestala komunikovat a jednoduše nás ta 
paní zařízla.  

Je něco, co byste nikdy neudělal? 

Něco podobného, co se mi stalo v tom pražském 
divadle. Lidi by si měli fandit a pomáhat. život je pří-
liš krátký, proč si ho komplikovat a znepříjemňovat.

Jak snášíte neúspěchy? 

Jsem aktivní v několika směrech. Proto jsem neú-
spěchů zažil dost, ale ať už to zní jako klišé, vždy 
mě vyprovokovaly k větší aktivitě. Jinak to nejde. 
Někdo vás může srazit, ale musíte vstát a jít dál, 
poučit se a začít znovu. Nemáte lepšího kamaráda, 
než jste vy sám.

Dokážete se radovat z maličkostí? A najdete si 
důvod k radosti každý den? 

Důvod k radosti hledám každý den. Když ho nena-
jdu jinde, podívám se na Báru a už ho mám.

Do you trust other people? Have you ever been 
taken in by some charitable project which later 
proved to be fraudulent?

I am very trusting, which sometimes gets me in trou-
ble. I am so naïve that I expect from others to treat me 
in the same way I treat them. Not long ago I helped 
one Prague theatre whose director complained about 
lack of finance and told me they did not have enough 
money to run the theatre. I managed to find a few 
hundred thousands crowns from various sources. In 
return I wanted her to provide the theatre to our com-
pany once or twice a month. I had one performance 
there, it was sold out and there was a standing ova-
tion at the end of it. But as soon as she received the 
money, this lady stopped communicating with me and 
our cooperation was over.

Is there anything you would never do? 

Something I’ve just described. I think people should 
help each other. Life is too short, so we shouldn’t 
make it more difficult and unpleasant.

How do you cope with failures?

I am active in many different ways, so I’ve experienced 
a lot of failures. But although it sounds like a cliché, 
they made me work harder. There is no other way. If 
someone or something knocks you down, you have 
to stand back up and go on, learn from the situation 
and start again. You are the best friend for yourself. 

Can you rejoice in small things? Do you find a rea-
son to be happy every day? 

Yes, I look for something to be happy about every day. 
when I can’t find it, I look at Bára and I feel happy.

How do you relax in your free time? 

I like water, forests and mountains - places that are not 
full of people. I really need active relaxation. we ride 
bicycles and travel a lot lately. I took up sailing again, 
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„lidi by si měli Fandit 
a pomáhat. život jE 
příliš krátký, proč 
si ho komplikovat 
a  znEpříjEmňovat.“

“pEoplE should hElp 
Each othEr. liFE is 
too short, so wE 
shouldn’t makE it 
morE diFFicult and 
unplEasant.”
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Co Vám pomáhá ve volném čase relaxovat? 

Mám rád vodu, les a hory. Místa, kde není moc lidí 
a hlavně potřebuji aktivní relax. Jezdíme na kolech, 
cestujeme… v poslední době hodně. Začal jsem znovu 
s jachtingem, rekreačně, i když v závodním poli… 

Údajně jezdíte na motorce. Čím vás jízda na ní 
oslovuje i přes nehodu, které jste byli v minulosti 
s Bárou účastníky? 

Jezdím na skútru. Po městě je to nejlepší a nejrych-
lejší dopravní prostředek. Projet se jen tak, nás po té 
nehodě přestalo s Bárou bavit. Dlouho jsem si chtěl 
koupit velký cestovní skútr, protože mám rád jízdu 
s větrem ve vlasech, ale nakonec jsme si loni pořídili 
kabriolet. 

Jak se udržujete v kondici? Jakým letním a zimním 
sportům holdujete nejen Vy, ale i Vaše rodina? 

Tak já jachtingu, hodně lyžujeme. Strávíme na 
horách tak tři až čtyři týdny v roce. Hlavně v italských 
Dolomitech. Nutím se chodit běhat, ale už mě to 
moc nebaví. V mládí jsem byl vrcholový sportovec 
a teď mě to opouští, ale tělo si žádá pohyb zpět, tak 
se mu ho snažím dát.

Máte oblíbené dovolenkové destinace? 

Corfu – Paleokastrica, Lago di Garda – Malcesine, 
Torbole. Livigno, Marmolada a hlavně Thajsko – Ko 
Lanta a přilehlé ostrovy.

Jaký je Váš vztah k létání? 

Hrozně jsem se bál, ale některé dlouhé lety, jako třeba 
do Buenos Aires nebo Thajska, můj strach trošku 
zmírnily. Bez létání není poznávání. Prostě musím. 

Jaké literatuře dáváte přednost? 

Já moc nečtu. Neumím číst. Knihy mě uspávají. 
Jediné místo, kde dokážu přečíst knihu, je Thajsko. 
Tam se dokážu od všeho oprostit a najít si pro to ten 
správný klid. Takže spíš detektivky.

Jaká místa v Brně a na jižní Moravě byste doporu-
čil k návštěvě? 

Brno má devizu v přehradě. Ale jinak třeba Mohelno 
– hadcová step, Lednický areál, vinařské oblasti na 
Pálavě, údolí Bílého potoka, klášter Paulánů – Vra-
nov u Brna a přilehlé lesy, údolí oddechu.

Co by měli cizinci vědět před cestou do Brna? 

že nemáme moře.

Je někdo nebo něco, co Vás dokáže motivovat? 

Výzvy. Uvěřil jsem rčení: „Když za něčím jdeš, tak to do-
kážeš.“ Je to vzrušující, někdy ubíjející, ale je to pravda.

Filmové a televizní role: 

• Požírač medvědů (TV film, 1996)
• 24 (2001)
• četnické humoresky II (2003, TV seriál, 

epizoda 17 Ochotníci – vrah)
• Pravidla lži (2006 – vedoucí psychoterapeut 

Adam)
• Muzika (2007, film Slovensko/Německo)
• Světla pasáže (2007, TV seriál – JUDr. Egon 

Rajtr)
• Ordinace v růžové zahradě 2 (2008–2009, 

TV seriál, díly 197–280, Ing. Jan Haken)
• Na rozchodnou (2008, tatínek, Pavel Hejný 

starý)
• Muži v říji (2009)
• Mafia II (2010)
• Tchyně a uzený (2010)
• Panelák (2012, SK)
• Obchoďák (2012, seriál) 
• Kriminálka Anděl (2014, seriál)
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Film and TV roles:  

• Požírač medvědů (TV film, 1996)
• 24 (2001)
• četnické humoresky II (2003, TV series, 

murderer in episode 17 – Ochotníci)
• Pravidla lži (2006 – psychotherapist Adam)
• Muzika (2007, film Slovakia/Germany)
• Světla pasáže (2007, TV series – doctor Egon 

Rajtr)
• Ordinace v růžové zahradě 2 (2008–2009, 

TV series, episodes 197–280, Jan Haken)
• Na rozchodnou (2008, father, Pavel Hejný 

Senior)
• Muži v říji (2009)
• Mafia II (2010)
• Tchyně a uzený (2010)
• Panelák (2012, SK)
• Obchoďák (2012, TV series) 
• Kriminálka Anděl (2014, TV series)
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and although I do it only for fun, I also take part in 
competitions. 

You ride a motorbike. Why do you find it interes-
ting? How did you get over the experience of 
having a serious accident?

I ride a scooter. It is the best and fastest way to get 
around a city. Bára and I don’t enjoy riding a motor-
bike for fun after the accident. I wanted to buy a big 
travel scooter because I like to feel the wind in my hair. 
But in the end we bought a   convertible last year.

How do you keep fit? What sports do you do with 
your family? 

I do sailing, and in winter we go skiing. we spend 
three or four weeks a year in the mountains, especially 
in the Italian Dolomites. I force myself to go jogging, 
but I am not very keen on it. when I was young I was 
a top athlete. My body still needs training, so I try to 
work out as much as possible.

What are your favourite holiday destinations?

Corfu – Paleokastrica, Lago di Garda – Malcesine, 
Torbole. Livigno, Marmolada and especially Thailand 
– Ko Lanta and nearby islands.

Do you like travelling by plane? 

In the past, I was very scared of flying but some long 
flights, for example to Buenos Aires or Thailand, 
eased my fears a bit. There is no travelling and learn-
ing without flying. 

What literature do you like? 

I do not read much. In fact I am not able to read 
because I always fall asleep while reading. The only 
place where I can read a book is Thailand because 
I can concentrate on it and forget about everything 
else. Most of all I like thrillers.

What places in Brno and South Moravia would you 
recommend to visitors? 

Definitely the Brno Lake. And outside Brno for exam-
ple Mohelno serpentine step, the Lednice cultural 
landscape, the Pálava wine region, the valley of Bílý 
potok, the Paulan monastery in Vranov u Brna and the 
surrounding forests, and the valley údolí oddechu.

What should foreigners know before travelling to 
Brno? 

That there is no sea.

Is there someone or something that motivates you? 

Challenges. I believe the saying: „If you really want 
something, you will get it.“ Sometimes it is exciting, 
sometimes depressing, but it is true.

... 17
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PERLA 
STŘEDOMOŘÍ

A PEARL OF THE 
MEDITERRANEAN 
SEA

antalYa
JEDINEčNé 
SKLOUBENí HISTORIE, 
PříRODNíCH KRáS 
A PLNě VYBAVENéHO 
TURISTICKéHO LETOVISKA 
DěLá Z ANTALYE JEDNO 
Z NEJPřITAžLIVěJšíCH 
MíST PRO LETNí 
DOVOLENOU.

Jednou nohou v historii, 
druhou v současnosti

Antalya není pouze turecké letovisko 
na pobřeží Středozemního moře. 
Je to také starověké město, jehož 
příběh začal psát pergamonský král 
Attal II. už v roce 159 před naším 
letopočtem. Díky tomu se dnes Anta-
lya pyšní slunnými plážemi, krásnou 
přírodou a unikátními historickými 
památkami. Její oblíbenost umocňu-
je i fakt, že se v roce 2012 stala tře-
tím nejnavštěvovanějším světovým 
městem po Paříži a Londýně. 

Kouzelným místem Antalye je staré 
město, kterému místní říkají Kaleiçi. 

A UNIqUE COMBINATION 
OF HISTORY, NATURAL 
BEAUTY AND A TOURIST 
RESORT wITH ALL THE 
NECESSARY AMENITIES 
MAKES ANTALYA ONE OF 
THE MOST ATTRACTIVE 
PLACES FOR SUMMER 
HOLIDAY.

with one foot in the past 
and the other in the present

Antalya is not only a Turkish holiday 
resort on the Mediterranean coast 
but also an ancient city. Its history 
was started by Attal II, the King of 
Pergamum, as early as 159 BC. 
Today’s Antalya boasts sunny 
beaches, beautiful scenery and 
unique historical monuments. Its 
popularity is enhanced by the fact 
that in 2012 it became the third 
most visited city in the world after 
Paris and London.

One of the most magical places 
in Antalya is the old town, called 

Vydejte se sem načerpat 
energii ze slunečních 
paprsků, zasportovat 

si, poznat taje dějin 
i tureckou kulturu. 

It is a great place to get 
the energy from the sun, 
do sports, and learn the 

secrets of history and 
Turkish culture.
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Jeho jedinečnou podobu mu vtiskli 
řekové, kteří zde pobývali až do 
začátku 20. století. V Kaleiçi se 
můžete procházet mezi kamennými 
a dřevěnými stavbami v úzkých 
uličkách. Cestu si určitě najděte 
k místní dominantě v podobě Flét-
nového minaretu (Yivli Minare) ze 
13. století a k byzantskému kostelu 
Rozbitý minaret (Kesik Minare). 
Zabloudit zde opravdu není těžké. 
V orientaci vám pomůže tramvajo-
vá trať, která obklopuje celé staré 
město.

Ve dne si zajděte na trhy a nakupte 
dárky pro své blízké. Nestyďte se 
smlouvat o ceně, při obchodování 
v Turecku je to skoro povinný rituál. 
U slavného římského přístavu se 
zastavte v podvečer, kdy se sem 
z moře vrací luxusní jachty. V noci 
si pak užijte pohled na nasvícené 
hradby s Hadriánovou branou. Za 
tramvajovou tratí se vám představí 
nová Antalya jako živoucí turistická 
destinace plná obchodů, hotelů, vy-
sokých budov a tureckých kantýn. 
Atmosféru tureckého velkoměsta 
načerpáte na bulváru Șarampol 
a v jeho okolí, kde s oblibou v nej-
rozmanitějších bazarech nakupují 
místní. Dobře pořídíte i na rušném 
bulváru Atatürk. Skoro povinnou 
zastávkou v Antalyi je pak park 
Karaaliogu, věž Hıdırlık Kulesi nebo 
muzeum Antalya, kde na vás dých-
nou taje starověku a představí se 
vám dějiny města. Nevynechejte ani 
vynikající tureckou kávu a speciality 
turecké kuchyně! 

Zlatavé pláže a hřejivé  
slunce na Turecké riviéře
Antalya pro mnohé symbolizu-
je snovou dovolenou. Město 
harmonicky spojuje historii 
a současnost a nechává spoustu 
prostoru pro dokonalý relax. I zdejší 
kulisa je jedinečná – letovisko je 
z jedné strany střeženo mohut-
ným pohořím Taurus, z druhé ho 
obklopuje tyrkysové Středozemní 

Kaleiçi by the locals. Greeks, who 
lived here until the beginning of 
the 20th century, gave this place 
its unique appearance. In Kaleiçi 
you can stroll through the narrow 
streets between stone and wooden 
houses. You definitely should not 
miss a local landmark known as 
“Flute Minaret” (Yivli Minare) from 
the 13th century, and a Byzantine 
church called “Broken Minaret” 
(Kesik Minare). Actually it is very 
easy to get lost here. A tram line 
surrounding the entire old town can 
help you find your way around.

During the day you should go to 
one of the markets and buy gifts 
for your loved ones. Feel free to 
haggle on the price as it is almost 
an obligatory ritual while shopping 
in Turkey. The best time to visit the 
famous Roman port is the evening 
when luxury yachts return from 
sea. At night you can enjoy the 
view of the illuminated city walls 
with Hadrian’s Gate. Behind the 
tram line there is a new Antalya – 
a bustling tourist area full of shops, 
hotels, high-rise buildings and 
Turkish canteens. A great place 
to experience the atmosphere of 
the Turkish metropolis is Șarampol 
Boulevard and its surroundings, 
where the locals like to shop in vari-
ous bazaars. Another pulsing street 
is a busy Atatürk Boulevard. Among 
places that are definitely worth see-
ing in Antalya are Karaaliogu Park, 
Hıdırlık Kulesi Tower or the Museum 
of Antalya, which will introduce you 
to the history of the city and where 
you can feel the ancient atmos-
phere. Make sure you try the excel-
lent Turkish coffee and specialties 
of Turkish cuisine!

Golden beaches and warm 
sun on the Turkish Riviera
Antalya is a dream destination 
for many holidaymakers. The city 
harmoniously combines the past 
and the present and provides lots 

Věděli jste, že...

– okolí Antalye skrývá hned 
tři národní parky Termessos, 
Olympos a Köprülü? 

– z Antalye je jen kousek do 
historicky zachovalých antických 
měst Perge a Aspendos? 

– pláže Lara a Konyaalti patří 
k nejoblíbenějším plážím světa? 

– v Antalyi poznáte vedle 
moderního letoviska i atmosféru 
starého řeckého města? 

... 19
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moře. Antalya je proslulá svými 
zlatavými, dlouhými a krásnými 
plážemi a mořem teplým jako 
ono příslovečné kafe. Proto buďte 
připraveni na vysoké teploty i vlhčí 
vzduch. Nejvyhlášenější jsou pláže 
Konyaalti na západě města a Lara 
na východě. Pláž Konyaalti je ideál-
ní pro ty, kteří to chtějí mít blízko do 
centra. Konyaalti je od něj vzdálená 
pouze tři kilometry. I proto je většina 
ubytovacích zařízení právě zde. 
Vedle čisté pláže zde narazíte také 
na příjemné restaurace v přilehlém 
parku. Pláž Lara se nachází asi 
deset kilometrů od centra. Typický 
je pro ni jemný písek, přepychové 
hotely, krásné parky a útesy. Ubyto-
vat se zde můžete přímo na začátku 
pláže nebo na útesech, na kterých 
stojí většina čtvrti Lara. Nádher-
ným zážitkem je pohled na zdejší 
vodopády Düdense. A to obzvláště 
na jaře a v létě, kdy se díky svitu 
slunečních paprsků tvoří z vodní 
tříště velká duha.

of space for perfect relaxation. It 
also has a unique landscape – the 
resort is guarded by the mighty 
Taurus Mountains on one side and 
on the other it is surrounded by 
the turquoise Mediterranean Sea. 
Antalya is famous for its golden, 
long, beautiful beaches; the sea 
is said to be “as warm as coffee”. 
You should be prepared for high 
temperatures and humid air. The 
most famous beaches are Konyaalti 
in the west of the city and Lara in 
the east. Konyaalti Beach is ideal 
for those who want to be close 
to the centre, which is only three 
kilometers far from here. That is 
why most of the accommodation 
facilities are located here. Apart 
from the clean beach you will 
also find nice restaurants in the 
adjacent park. Lara Beach is about 
ten kilometers away from the city 
centre. It is known for its fine sand, 
luxury hotels, beautiful parks and 
cliffs. You can stay right on the 
beach or on the cliffs where most of 
Lara district is located. A great local 
attraction are Düdense waterfalls. 
They are especially spectacular in 
spring and summer, when sun rays 
shining through water spray form 
a large rainbow.

Antique treasures  
near Antalya

Is it enough for you to relax on the 
beach just a few days and do you 
feel like exploring the surroundings 
of the bustling city? Then Antalya is 
an ideal choice. There are fascinat-
ing historical and natural treasures 
in the vicinity of the city. You can 
make a trip to three national parks. 
One of them is Termessos, which 
has not been affected by mass tour-
ism yet. It is located in a mountain-
ous area and hides a surprisingly 
well-preserved ancient town, a mys-
terious necropolis and a fabulous 
amphitheater. You will certainly 
be impressed also by the second 

Did you know that ...

… there are three national 
parks near Antalya: Termessos, 
Olympos and Köprülü? 

… there are well-preserved 
ancient cities of Perge and 
Aspendos in the vicinity of 
Antalya? 

… Lara and Konyaalti Beaches 
belong to the most popular 
beaches in the world? 

… Antalya combines the 
atmosphere of a modern seaside 
resort and an ancient Greek city? 

Antické poklady  
na dosah Antalye 

Stačí vám odpočívat na pláži jen 
pár dní a máte chuť prozkoumat 
vedle rušného města i jeho okolí? 
Pak je Antalya vaší ideální volbou. 
V její blízkosti se nacházejí úchvatné 
historické i přírodní skvosty. Na 
výlet se můžete vydat hned do třech 
národních parků. Prvním z nich je 
Termessos. Dosud málo objeve-
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ný poklad se nachází ve vysoce 
kopcovité krajině a nabízí unikátní 
pohled na překvapivě zachovalé 
starověké město, tajemnou nekro-
poli a pohádkový amfiteátr. Dojmy 
ve vás zanechá i druhý národní 
park Olympos, na jehož vrcholu 
se skrývají pozůstatky antického 
města. Zajímavé jsou zde také 
plápolající plameny ohně ze skály 
(přírodní úkaz, zvaný Chiméra). 
Třetici doplňuje park Köprülü, vyhle-
dávaný pro svůj impozantní kaňon, 
bohatou faunu i flóru. Dobrodruž-
nější povahy mohou zavítat také do 
zajímavých skal a jeskyní, jako jsou 
Geyikbayırı a Kocain Mağarası. 

Antická přítomnost se hluboce 
projevuje v rázu okolí pulzující 
Antalye. Za jejím poznáním můžete 
vyjet hned do několika starověkých 
měst, jako jsou Side nebo Phaselis. 
Starověkou historii ale nejvíce 
odráží města Perge a Aspendos. 
Perge se nachází 18 kilometrů od 
Antalye a dojedete sem jednoduše 
autobusem. Díky staré akropoli, 
zbytkům městských hradeb, slou-
pořadí, lázním a chrámům se vám 
rozprostře jedinečný obraz starově-
kého města římského stylu. Antická 
atmosféra vás pohltí i v Aspendosu, 
vzdáleném 48 km od Antalye. 
čeká vás zde výjimečně zachovalý 
amfiteátr pro 20 tisíc diváků, který 
se využívá dodnes pro nejrůznější 
kulturní akce. 

Po dovolené odpočatí  
a ve formě 
Ale zpátky do Antalye! Ta je stvořená 
nejen pro dobrodruhy, průzkumníky 
historických krás a pro milovníky 
odpočinku na pláži, ale i pro aktivní 
sportovce a všechny, kdo si na své 
dovolené chtějí dát pořádně do těla. 
Antalya nabízí většinu sportů, oblí-
bené je zde hlavně potápění, horské 
túry nebo golf. Uvolnit se můžete ve 
zdejších lázních, například v Harmo-
nie wellness & Spa nebo Sudeya 
wellness & Spa. 

national park Olympos where you 
can see the remains of an ancient 
city. Another point of interest here 
are flames of fire blazing from the 
rocks (a natural phenomenon called 
Chimera). The third is Köprülü Na-
tional Park famous for its impressive 
canyon with a rich fauna and flora. If 
you like adventure, you can explore 
interesting rocks and caves such as 
Geyikbayırı and Kocain Mağarası.

The region surrounding the 
vibrant city of Antalya was strongly 
influenced by the ancient culture. 
You can experience the authentic 
atmosphere of this area in a few 
ancient towns, e.g. Side and 
Phaselis. The ancient history is best 
preserved in the cities of Perge 
and Aspendos. Perge is located 
18 km from Antalya and it is easily 
accessible by bus. with an old 
acropolis, remains of the city walls, 
colonnades, baths and temples it 
gives its visitors a perfect image of 
what an ancient city of the Roman 
style looked like. Another impres-
sive place is the city of Aspendos, 
48 km away from Antalya. There 
is an exceptionally well-preserved 
amphitheater for 20,000 spectators, 
which is still used as a venue for 
various cultural events.

Relaxed and fit  
after your holiday

But let us come back to Antalya. 
It is not only a perfect place for 
adventurers, explorers, lovers of 
historical sights and natural beau-
ties, and those who like to spend 
relaxing holiday lying on the beach. 
It is also a very suitable destination 
for active sportsmen and those who 
want to have a lot of exercise during 
their holiday. You can do most sum-
mer sports in Antalya – very popular 
are scuba diving, hiking and golf. 
Local spas, such as Harmony 
wellness & Spa or wellness & Spa 
Sudeya, provide ideal relaxation. Au
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kateřina 
tučková

mladá brněnská rodačka miluJe folklór 
a lidské příběhy, nezalekne se ale ani diskuze 
o kolektivní vině.

she loves folklore and people’s life stories. 
she is not afraid of dealing with controversial 

topics such as collective guilt.

22 ...



VE TřINáCTI LETECH SE NECHTěLA 
ROZLOUčIT S PříBěHY, A TAK 
VYMýšLELA JEJICH POKRAčOVáNí. 
DNES JE KATEřINA TUčKOVá 
DíKY SVýM CENěNýM ROMáNůM 
VYHNáNí GERTY SCHNIRCH 
A žíTKOVSKé BOHYNě JEDNOU 
Z NEJúSPěšNěJšíCH čESKýCH 
AUTOREK. SAMA O SOBě říKá, žE JE 
VíCE PRACOVITá NEž TALENTOVANá 
A žE PSANí I čETBA KNIH Jí 
POSKYTUJE JAKýSI „SECOND LIFE“.

wHEN SHE wAS A TEENAGER, SHE 
USED TO INVENT CONTINUATIONS TO 
STORIES SHE HAD READ. NOwADAYS 
KATEřINA TUčKOVá, A NATIVE 
OF BRNO, IS ONE OF THE MOST 
SUCCESSFUL CZECH wRITERS THANKS 
TO HER AwARDED NOVELS VYHNáNí 
GERTY SCHNIRCH (THE ExPULSION 
OF GERTA SCHNIRCH) AND žíTKOVSKé 
BOHYNě (THE GODDESSES OF 
žíTKOVá). SHE SAYS THAT SHE IS MORE 
HARD-wORKING THAN TALENTED AND 
THAT wRITING AND READING BOOKS IS 
HER „SECOND LIFE“. Co Vám přináší psaní knih?

Velkou radost. Můžu si vytvořit svět, jaký se mi 
zachce a dlít v něm. Psaní knih mi vlastně poskytuje 
jakýsi „second life“.

A co jejich četba? 

Vlastně to platí i pro četbu knih, jen mě při tom tím 
světem vede jiný spisovatel. 

Žijete tedy životy (nejen) svých postav. Stíháte 
i vlastní život?

Ano, samozřejmě. Bez vlastního života bych 
nemohla vytvářet ani osudy svých postav. Ale je 
zajímavé sledovat, jak se můj život proplétá s jejich 
příběhy, jak se člověk dívá na svět jejich očima. 
A když pak píšu několik dní za sebou, deset hodin 
denně, tak mám trochu pocit, že žiju jejich životy. 
Nejpozději o víkendu mě ale moje rodina zase 
strhne k realitě a postaví nohama na zem :-).

Je to právě rodina, kdo vám dává zpětnou vazbu 
na Vaši práci? 

Ne, jsou to lidé z nakladatelství Host – pan ředitel 
Tomáš Reichel a redaktorka Ika Danielová. Nikomu 
jinému bych to dřív nedala, než je text skutečně 
hotový, mám takový zvláštní pocit – ostýchám se.

Takže jste spisovatel introvert? 

To také úplně ne. Ale dokud není text definitivní, ne-
rada ho dávám všanc jiným lidem, než těm, u nichž 
věřím, že máme společný cíl a že mi poskytnou 
konstruktivní kritiku. 

Kdy jste v sobě poprvé objevila talent pro psaní? 

Zkoušela jsem psát už od třinácti let, ale to šlo spíš 
o jakési pokusy dovyprávět příběhy, s nimiž jsem se 
nechtěla jako čtenářka rozloučit. Teprve později, na 
gymnáziu a na univerzitě, jsem se pouštěla do  

What does writing mean to you? 

It brings me a great pleasure. I can create my own 
world in which I can dwell. writing books is actually 
a kind of „second life“ to me. 

And what about reading? 

Actually, it is the same with reading books written 
by other authors.

You live the lives of your books’ characters. Do 
you manage to live your own life, too?

Of course. I would not be able to create stories 
without my own life experience. But it is interesting 
to see how my life is intertwined with the stories 
of my books’ characters and how I view the world 
through their eyes. And when I write for several 
days in a row, ten hours a day, I start to feel that 
I am living their lives. But as soon as the weekend 
comes, my family pulls me back to reality :-).

Does your family give you feedback on your work?

No. I get feedback from people from the Host pub-
lishing house – director Thomáš Reichel and editor 
Ika Danielová. I would not give my manuscript to 
anyone else before the text is completely finished;  
I always feel a bit shy about it.

You seem to be an introverted writer?

Not really. But I like to share unfinished texts only 
with people who I trust and who give me construc-
tive criticism.

When did you first discover your talent for 
writing?

I first tried to write at the age of thirteen – these 
were attempts to finish the stories that I had read 
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závažnějších textů. Ale že bych prožila okamžik, 
kdy jsem objevila svůj talent? Tak to ne. Pořád si 
o sobě myslím, že jsem spíš pracovitá a mám do-
statečný „sitzfleisch“ na to, abych napsala knihu.

Kde hledáte inspiraci pro psaní svých příběhů, 
kde se rodí Vaše knihy? 

Mezi lidmi nebo při čtení jiných textů – většinou 
z odborné literatury nebo publicistiky. Zajímají mě ne-
zpracované kauzy, které ještě obsáhne paměť žijících 
lidí. Ráda s nimi hovořím a při tom najednou zjistím, 
že ve mně jejich osud zraje jako románový příběh.

S tím souvisí i váš první román Vyhnání Gerty 
Schnirch, ve kterém se věnujete násilnému 
odsunu německých žen a dětí z Československa 
na konci druhé světové války? Překvapily Vás 
pozitivní reakce a ocenění za něj? 

Z pozitivních ohlasů jsem měla velkou radost, 
a ano, překvapily mě. A naštěstí nakonec převážily 
nad reakcemi čtenářů, kteří se dodnes kloní k prin-
cipu kolektivní viny. Ale musím říct, že jsem si s tím 
námětem užila mnoho trpkých chvil… 

Například? 

Když se mě na jednom z prvních čtení zeptal starší 
muž, jestli vůbec vím, co to byl holocaust. Nebo 
když se v publiku hádali zastánci odsunu česko-
slovenských Němců s lidmi, kteří tu kdysi zůstali 
a jako neodsunutí Němci prožili svůj život na okraji 
společnosti… brr, ani se mi k těm chvilkám nechce 
v mysli vracet. 

and did not want to part with. Later on, when I at-
tended grammar school and university, I started 
creating more serious texts. I cannot say there was 
a particular moment when I discovered my talent. 
I think I am more hard-working and patient than 
talented.

Where do you find inspiration for your stories? 
How do your books come into being?

I get inspiration from people’s stories and from 
reading various non-fiction texts. I am interested in 
issues that have not been treated in literature yet 
and which are preserved in the memories of living 
people. I like talking to them and sometimes I start 
to view their destinies as novel stories.

The topic of your first novel is the violent 
expulsion of German women and children from 
Czechoslovakia at the end of the Second World 
War. Were you surprised at the positive reactions 
to it and at the prizes it has got?

Positive reactions surprised me and made me very 
happy. And fortunately they outweighed the reac-
tions of readers who believe in the principle of col-
lective guilt. But I have to admit that the subject of 
the novel has brought me many bitter moments…

Can you be more specific?

For example, at one of the first readings an elderly 
man asked me if I knew anything about the Holo-
caust. On another occasion, there was an argument 
between advocates of the expulsion of Czechoslo-
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Váš druhý román Žítkovské bohyně vypráví o “ča-
rodějkách z Bílých Karpat”. Kopanice jsou tímto 
léčitelstvím a magií, pro někoho šarlatánstvím, 
i díky vašemu bestselleru známé. Láká vás obje-
vovat podobná témata i mimo Českou republiku, 
například někde v cizině? 

A víte, že vůbec ne? Mám dojem, že skutečně 
hluboce můžu prožít a pak o tom zasvěceně psát 
jen to, co je mi blízké. Neznám lépe jiný kontext 
historie, tradic a jazyka než ten, který žijeme 
tady, v čechách a na Moravě. Navíc si myslím, že 
prostor, v němž žijeme, nabízí dost a dost doposud 
nevyprávěných příběhů, které jsou alespoň pro mě 
atraktivnější než jakékoliv příběhy z Amazonie nebo 
Afriky, chcete-li zůstat u námětu léčitelství. 

Co jste se při psaní Žítkovských bohyní naučila? 

Pít bylinkové čaje, milovat folklór, nahlížet na lidské 
příběhy z různých stran a nesoudit. 

Věříte po napsání knihy na svět mezi nebem 
a zemí, na magii? 

Stále jsem spíše pragmatik, ale ano – rozhodně 
věci zvažuji jinak než před zkušenostmi s žítkovský-
mi bohyněmi. 

Vy sama byste chtěla mít zázračné schopnosti? 
Jaké?

To ne. Výjimečnost je také velké břemeno. člověk 
svůj dar musí vracet společnosti. Nikdy bych se 
například nechtěla ocitnout v situaci, že vidím do 
temné či smutné budoucnosti svých blízkých… 
Samozřejmě by někdy bylo krásné umět vidět do 
lidí, ale také by to určitě přineslo řadu zklamání. 

Vaše romány se zabývají historickými tématy a je-
jich dopady na současnost. Dokážete si předsta-
vit, že jednou napíšete román o sobě, ve kterém 
se budete chtít vyrovnat s vlastní minulostí? 

vak Germans and the Germans who stayed here 
but lived on the edge of the society… Ugh, I don’t 
feel like going back to these moments…

Your second novel The Goddesses of Žítková 
is about the “witches” (female natural healers 
traditionally called goddesses), living in the 
White Carpathians. The region of Kopanice is 
known for the art of healing and magic. This 
phenomenon became well-known thanks to your 
bestseller, too. Would you like to look for similar 
topics abroad?

Definitely not. I can write knowledgeably only 
about the topics related to my experience. I am not 
familiar with historic, cultural and linguistic traditions 
outside Moravia and Bohemia. Moreover, I think that 
this country offers lots of “untold” stories that are 
much more attractive to me than issues for example 
from the Amazon or Africa.

What did you learn while writing The Goddesses 
of Žítková?

To drink herbal teas, love folklore, look at peo-
ple’s stories from various angles and not to judge 
other people.

Having written this novel, do you believe in the 
world between heaven and earth and in the 
magic?

Although I am rather a pragmatist I definitely look 
at things differently than before my experience with 
the “goddesses” of žítková.

Would you like to have miraculous powers?

No. Having unique abilities is also a great burden. 
For example, I would never want to be able to see 
the dark or sad future of my loved ones... Of course 
it might be interesting to see into people’s souls, 
but it would certainly bring also much disappoint-
ment.

Your novels deal with historical issues and their 
impact on the present. Can you imagine writing 
a novel about yourself, in which you would come 
to terms with your own past? 

Never say never. But I do not feel like writing about 
myself now. why should I deal with myself when 
there are so many interesting stories around me?

Let us now move to Brno, where you wrote your 
first book Montespaniáda. What does the city 
mean to you?

Brno is my home, the place I chose to live in. I stud-
ied there, I have a lot of friends there and all my 
family live near Brno. Although I do not spend much 
time there now, I have never left it – Brno streets 
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Nikdy neříkejme „nikdy“. Ale zatím si to představit 
neumím. Proč bych šťourala do vlastních řad, když 
je na světě tolik zajímavějších příběhů?

Přesuňme se do Brna, kde jste napsala i svou 
prvotinu Montespaniáda. Co pro Vás město 
znamená? 

Brno je můj domov, místo, které jsem si vybrala pro 
život. Studovala jsem v něm, našla přátele, v okolí 
Brna mám celou svou rodinu. I když v něm trávím 
jen málo času, pořád je se mnou – ve snech se mi 
objevují většinou brněnské ulice, když chci psát 
o městě, představuju si brněnské reálie.

Žijete kulturou. Je podle Vás dostatek kultury 
i v Brně a na jižní Moravě? 

Ano, určitě. často se mi stává, že bych chtěla být 
i na dvou místech zároveň. 

Kateřina Tučková se narodila 31. 10. 1980 
v Brně a vyrůstala v Moutnicích a v Kuřimi. 
Vystudovala brněnské gymnázium na třídě 
Kapitána Jaroše, dějiny umění a český jazyk 
a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity. Za svůj první román Vyhnání Gerty 
Schnirch získala cenu Magnesia Litera – Cena 
čtenářů Knižního klubu. Její druhý román 
žítkovské bohyně se stal bestsellerem a byl 
přeložen do několika jazyků. Kateřina Tučková 
je také kurátorkou a zakladatelkou projektu 
ARSkontakt, který podporuje mladé malíře. 
V současné době odevzdala svou disertační 
práci v ústavu pro dějiny umění Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze na téma 
Skupina Radar. Kateřina Tučková je vdaná, žije 
střídavě v Praze a v Brně. 

often occur in my dreams and when I want to write 
about a city, I imagine the streets of Brno.

Culture is crucial for your life. Is there good 
culture available in Brno and South Moravia?

Definitely. There is a lot going on, and sometimes 
I would like to be in two places at the same time.

What would you recommend to tourists staying 
in Brno for two days?

A walk though the city with somebody who knows 
its history very well and who would show them 
more things than just the Parnas Fountain or the 
Brno Dragon. with somebody who would take 
them to places connected with little known Czech, 
German and Jewish history. I would also take them 
to the central cemetery or Jewish cemetery. If you 
are familiar with the history of a place, you view it in 
a different way, with better insight and understand-
ing. But in the evening I would take tourists out of 
Brno to a South Moravian wine cellar with live folk 
music, or to some folklore festival.

You write, organize exhibitions, at present 
you are completing your PhD degree. Do you 
manage to find some time for yourself? How do 
you relax?

I love everything I do, which is a great thing. Actu-
ally I don’t have to force myself to anything, so I do 
not feel tired or frustrated. I really enjoy my work. 
I also like physical exercise – jogging, gymnastics 
and swimming. I love travelling and exploring vari-
ous places. But the best relaxation I can imagine is 
reading a good book in a hot bath tub.

You like travelling. Where are you planning to go 
this year?

Actually I don’t know yet.

What three books would you take on holiday?

Three books? I gave up such attempts long ago. 
Before I had an e-reader, I regularly had to pay 
charges for excess luggage. Now that I have one, 
I download all books that I find interesting as soon 
as they are published, and when I am on holiday, 
I choose some of them. I normally have about 
twenty books in my e-reader. Of course I never read 
them all on holiday but having them with me makes 
me feel good.

Do you like airports? Are you afraid of flying? 

I’m not afraid of flying and I haven’t had any bad 
experience so far apart from occasional turbulence. 
I am a calm passenger and I am happy by myself – 
either reading or sleeping.
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Kdybyste měla doporučit turistům, co v Brně 
stihnout za dva dny, co by to bylo? 

Procházku městem se znalcem historie nebo 
pamětníkem, který by je neupozornil jen na kašnu 
Parnas nebo brněnského draka. S někým, kdo 
by je zavedl i do míst, kudy kráčela méně známá 
historie – česká, německá, židovská. Kdyby byli 
otrlejší, vzala bych je i na ústřední a židovský 
hřbitov. člověk obeznámený s historií totiž vnímá 
viděné úplně jinak, hlouběji. Ale na večer bych je 
z Brna vyvezla někam na jižní Moravu, do sklípku 
s cimbálovkou, nebo pokud by se zrovna konaly, na 
folklórní slavnosti. 

Píšete, pořádáte výstavy, dokončujete svůj dokto-
rát. Máte někdy i čas na sebe? Jak relaxujete? 

Skvělé je, že mě všechno, co dělám, baví. Nenutím 
se vlastně k ničemu, takže pak ani nebývám 
unavená nebo frustrovaná. Vlastně si užívám, i když 
pracuji. Ale mimo práci ráda cvičím – běhám, dělám 
gymnastiku a plavu. Cestuju a poznávám. Ten 
nejlepší relax, který si ale umím představit, je stejně 
dobrá knížka v horké vaně a ticho. 

Cestujete a poznáváte, kam vyjedete letos? 

To ještě přesně nevím.

A jaké tři knihy byste si vzala na Vaši dovolenou? 

Takové pokusy jsem už dávno vzdala. Tři knihy? 
Ha ha. Dokud nebyly čtečky, pravidelně jsem 
doplácela nadváhu zavazadel. Teď, když jsou 
čtečky, stáhnu si většinou všechny tituly, které mě 
zajímají, už v době, kdy vycházejí, a na dovo-
lené si pak podle nálady vybírám nejméně ze 
dvaceti knih. Samozřejmě, že je do konce pobytu 
nepřečtu, ale mám je s sebou, a to mi přidává na 
spokojenosti. 

Jak na Vás působí prostředí letiště, bojíte se 
létání? 

Létání se nebojím a zatím jsem neměla ani zvlášť 
špatný zážitek. Turbulence sice občas hýbnou 
žaludkem, ale jinak jsem klidný cestující, který se 
spokojí sám se sebou – buď čtu, nebo spím. 

Právě jste dopsala disertační práci, jaké jsou 
Vaše další cíle? Píšete novou knihu?

Ano, už si zase žiju nový „second life“. Ale než 
bude hotovo, raději bych o tom nemluvila.

Otázka na konec. Říká se: víra tvá tě uzdraví, v co 
věříte Vy? 

Myslím, že tohle rčení určitě platí. Ale já si nejčas-
těji říkám: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na 
zítřek. 

You have just finished writing your PhD thesis. 
What are your next goals? Are you writing a new 
book? 

Yes, I’m living a new „second life“ again. But I’d 
rather not talk about it before it is done.

The final question: Do you believe in Jesus’ 
words “Your faith has healed you”? 

Yes, I think they are true. But the words that I very 
often say to myself are: “Do not put off until tomor-
row what you can do today”.

Kateřina Tučková was born in Brno on 31 
October, 1980. She grew up in Moutnice and in 
Kuřim. She attended secondary grammar school 
Gymnázium Kapitána Jaroše in Brno and got 
a degree in Art History and Czech Language 
and Literature at the Faculty of Arts of Masaryk 
University in Brno. Her first novel The Expulsion 
of Gerta Schnirch was awarded the Magnesia 
Litera readers’ prize. Her second novel The 
Goddesses of žítková became a bestseller and 
was translated into several languages. Kateřina 
Tučková also works as an art curator and is 
a founder of the ARSkontakt Project supporting 
young painters. She completed her PhD thesis 
on the Radar Group at the Department of Art 
History at Charles University in Prague. Kateřina 
Tučková is married and lives in Prague and Brno.
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PSYCHOLOGICKé / PSYCHOLOGY

DETEKTIVKA / CRIME FICTION

HUMOR / HUMOUR A Game of Thrones 
– A Song of Ice and Fire, 
Book 1 (1996)

An introductory part of a series 
of epic fantasy novels. Magic, 
mystery, intrigue, romance, and 
adventure fi ll the pages of this 
novel featuring brave knights, 
mighty sorcerers, dragons, 
direwolves, weirwood trees etc.

RobeRt GalbRaItH

Volání kukačky (2014)

Smrt slavné modelky se zdá 
být sebevraždou. Ale pouze na 
první pohled. Brilantní detektivka 
z podmanivého Londýna od slavné 
autorky J. K. Rowling (pseudonym 
Robert Galbraith) vám nedá spát, 
dokud ji celou nepřečtete.

The Cuckoo’s Calling (2013) 

A brilliant crime fi ction novel 
by famous writer J. K. Rowling 
(a pseudonym of Robert 
Galbraith) taking place in London 
depicts an investigation of 
a supermodel’s death. The book is 
so gripping that you will be unable 
to put it down.

na zaJímavé knihy 
for interesting books

GeoRGe R. R. maRtIn

Hra o trůny – Píseň ledu 
a ohně 1 (2013)

úvodní část fantasy eposu ze světa 
temného středověku, mezi stateč-
nými rytíři, mocnými čaroději, draky, 
zlovlky a čarostromy... Příběh zrady, 
lásky, čar a kouzel.

PIeRRe FRancKH

Jak si správně přát 
– 7 pravidel, jak uskutečnit 
své sny (2008)

Sám si utvářet vlastní život 
a obdržet ve správnou dobu to, co 
člověk potřebuje – partnera, auto, 
byt – kdo by to nechtěl? Odhalte 
7 pravidel, jak od života získat vždy 
to pravé. 

How to Wish Successfully 
– 7 Steps to Achieve Your 
Dreams (2008)

This book provides readers with 
easy step by step instructions 
on how to bring their wishes and 
dreams into reality. Reveal seven 
rules how to get what you want 
from life.

JonaS JonaSSon

Stoletý stařík, který vylezl 
z okna a zmizel (2012)

Allan Karlsson má oslavit sté 
narozeniny, místo oslav se však 
rozhodne zmizet. Neudělá to 
poprvé – už v mládí zmátl celý svět 
a byl dokonce součástí velkých 
historických událostí.

The Hundred-Year-Old 
Man Who Climbed Out the 
Window and Disappeared 
(2012)

Allan Karlsson is about to celebrate 
his hundredth birthday. Instead 
he steps out the window and 
disappears. This is not the fi rst 
time he has done it. His life was full 
of adventures and he took part in 
many historic events.

tIPY
tIPS

DOSPíVAJíCí / FOR TEENAGERS
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BELETRIE / FICTION

BELETRIE / FICTION

BIOGRAFIE / BIOGRAPHY

BELETRIE / FICTION

EROTIKA / EROTIC ROMANCE

baRbaRa cHeRISH

Můj táta, velitel Osvětimi 
(2010)

Příběh autorčina otce, velitele 
koncentračních táborů Osvětim 
a Majdanek o osudu rozvrácené 
rodiny, který přináší jedinečný 
náhled do soukolí mašinérie 
NSDAP a do srdce třetí říše.  

My father, the Auschwitz 
Commandant (2009)

A story of the author’s father, 
who was a commandant at 
the Auschwitz and Majdanek 
concentration camps. A picture of 
a broken family, and the unique 
insight behind the scenes of 
NSDAP and the Third Reich.

cHRIStIna lauRenoVÁ

Božský cizinec (2012)

Sára uprchne od nevěrného 
milence do New Yorku, kde potká 
Božského cizince. Po několika 
divokých aférách přemýšlí, jestli 
by vášně mohly překročit hranice 
sexuálních dobrodružství.

Beautiful Stranger (2012)

Having left her unfaithful boyfriend, 
Sara goes to New York City where 
she meets a Beautiful Stranger. 
After a few wild affairs she wonders 
if the passion could go beyond the 
boundaries of sexual adventure.

na zaJímavé knihy 

Paulo coelHo

Alchymista (1998)

Románový příběh španělského 
pastýře, kterého na cestě za 
zakopaným pokladem čekají 
zkoušky a důležitá setkání. 
Na své pouti musí dbát všech 
znamení a prokázat trpělivost 
a odvahu.

The Alchemist (1998)

A young Spanish shepherd sets 
off to fi nd a hidden treasure. 
He undergoes a lot of trials on 
his journey and meets many 
interesting people. He has to follow 
the omens and show his courage 
and patience.

elIzabetH GIlbeRt

Jíst, meditovat, milovat 
(2007)

Inspirativní četba pro všechny, 
co touží po změně. úspěšná 
Američanka opouští svého manžela 
i kariéru a cestuje napříč Itálií, Indií 
a Indonésií s jasnou vizí – touhou 
po naplnění.

Petra HŮloVá

Macocha (2014) 

Osobitý monolog a v literatuře 
revoluční text. Petra Hůlová ve své 
nové knize překračuje konvence 
a čtenáře pohltí upřímným pohle-
dem na témata, jako je manželství 
nebo rodičovství.

Macocha (2014)

Due to its unique style, this text – 
written in the form of monologue 
– is a revolutionary piece of fi ction. 
Petra Hůlová goes beyond conven-
tions in her new book dealing 
with topics such as marriage and 
parenthood.

Eat Pray Love (2006)

Inspiring reading for those who want 
to change their lives. A successful 
American woman leaves her 
husband and career to travel around 
Italy, India and Indonesia, yearning 
for fulfi lment.
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konečně odpočinek, který si 
zaslouŽíte

the relaxation 
you deserve

an der tHaya
tHerMe Laa
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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 RAKOUSKéM MěSTEčKU LAA AN DER THAYA PříMO 
U HRANIC čESKé REPUBLIKY.

Dokonalý relax a odpočinek v termálních 
lázních Laa
V Laa an der Thaya se můžete těšit na odpočinek 
v luxusním hotelu a v hřejivých lázních, které jsou 
vzájemně propojené Mostem smyslů. Jen procház-
ka po něm je díky omamné vůni bylinek a koření 
zážitkem. Na jejím konci se hostům otevírá jiný 
svět – ráj zábavy, tepla, sportu a odpočinku. Lázně 
jsou napájeny z léčivého pramene, který obsahuje 
chlorid sodný a jód. V jejich středu se nachází 
velký krytý bazén s teplotou vody kolem 35 stupňů 
a s vířivkami. Chladného počasí se nebojte, voda 
je zde celoročně krásně teplá. Oblíbenou atrakcí je 
i venkovní bazén se slanou vodou. Ponořte se pod 
jeho hladinu a nechejte se unášet na tónech kou-
zelné podvodní hudby. Zaručeně nepřehlédnete ani 
90 metrů dlouhý tobogán Fantasia a na jízdu v něm 
jen tak nezapomenete. Překvapí vás zde noční ob-
loha, dokonalá tma i světla stroboskopů. A to není 
zdaleka všechno, přesvědčte se o tom sami!

Zábava a odpočinek pro každého
Rádi odpočíváte i sportujete? V Laa skloubíte obojí. 
Lázně nabízí svým hostům nejrozmanitější odpočin-
kové zóny a aktivní wellness programy. Oblíbený je 
zejména Velký saunový svět, který patří k největším 
areálům v Rakousku a rodinný saunový svět, kde 
se saunuje v plavkách. Zajímavostí v termálních 
lázních Laa je také solankový bazén s optickými 
a akustickými efekty. Do Laa směle vyražte i s dět-
mi. Ty se mohou vydovádět v dětském bazénku 
nebo si hrát v suchu v dětském koutku s hračkami. 
Snaha co nejvíce ulehčit maminkám se pozná také 
díky přebalovacím pultům a kočárkům k zapůjčení.

konečně odpočinek, který si 
zaslouŽíte

A LUxURY HOTEL, wARM THERMAL POOLS, SAUNAS, BATHS AND 
VARIOUS wELLNESS PROGRAMMES wHICH wILL HELP YOU FEEL AND 
LOOK GREAT. THIS AwAITS YOU JUST AN HOUR’S DRIVE FROM BRNO IN 
THE PICTURESqUE AUSTRIAN TOwN OF LAA AN DER THAYA NEAR THE 
CZECH-AUSTRIAN BORDER.

tHerMe Laa

LEISURE

... 31



Hosté na prvním místě
Ve vodě vyhládne. Energii můžete doplnit v lázeň-
ské restauraci, kde nabízí regionální i mezinárod-
ní  pokrmy, dezerty i nápoje. Peníze nepotřebujete, 
vaše útrata se načítá na speciální čip připomínající 
náramkové hodinky, který vrátíte společně s plat-
bou až při odchodu. Lázně jsou oblíbeným cílem 
českých turistů, proto jim zde také vychází vstříc – 
informace jsou napsány německy i česky a v celém 
lázeňském komplexu najdete český personál.

Zdravější a ve formě
Buďte fit! Specialisté na problémy zad, krční páteře 
a na nesprávné držení těla pečují v centru Vitality 
MED o vaše zdraví a pohodu. Pomoc zde naleznou 
i hosté se zažívacími obtížemi. A to všechno bez 
stresu v příjemné atmosféře hotelového a lázeň-
ského resortu. Vaše tělo dostanete do formy i díky 
cvičení ve vodě nebo na souši, které v Laa nabízí. 
Vyzkoušejte například vodní gymnastiku, která je 
ohleduplná k vašim kloubům. Nebo si dejte do těla 
v moderní Kardio a Fitness zóně. V nabídce jsou 
i oblíbené kurzy pilates, balančního cvičení, svalové 
relaxace a nově také jógy.

Lázeňský a rehabilitační resort Therme Laa – Hotel 
& Spa**** je ideálním místem pro relaxační den 
plný klidu a odpočinku, pro jedinečnou wellness do-
volenou jednotlivců, párů i rodin s dětmi. Jako stvo-
řený je i pro svatby, rodinné oslavy, firemní večírky 
a díky svým konferenčním sálům také pro obchodní 
nebo teambuildingové akce. Dokonalý odpočinek 
neváhejte také darovat – stačí vybrat z celé řady 
relaxačních balíčků z e-shopu na www.therme-laa.at 
nebo zavolat a česky poukazy objednat. 

Dopřejte si odpočinek  
v Therme Laa – Hotel & Spa****s i vy!

Perfect Relaxation in Thermal Spa Laa
Come to Laa an der Thaya to enjoy relaxation in a 
luxury hotel and thermal spas, which are inter-
connected by the Bridge of Senses. Just a walk 
through it is a pleasant experience thanks to dazing 
scent of herbs and spices. The bridge leads to a 
different world – a paradise of fun, warmth, sport 
and relaxation. The spas are fed by healing water 
springs containing sodium chloride and iodine. In 
the center there is a large indoor pool (its water 
is around 35°C warm) and hot whirlpools. Do not 
worry about cold weather – the water is warm all 
year round. Another popular attraction is an out-
door swimming pool with salt water. Dive beneath 
its surface and let yourself be carried away by tones 
of magic underwater music. You should definitely 
take a ride on a 90-metre water slide Fantasia: with 
its night sky, perfect darkness and strobe lights, it 
is an unforgettable experience. And this is not all – 
just come and see for yourselves!
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Speciální nabídka
Wellness speciál Flying Mag 2 noci s bohatou 
polopenzí a vstupem do termálních lázní  
již od 189 EUR.

Při rezervaci uveďte heslo FLYING MAG a získejte 
tak další zvýhodnění! Informace a rezervace 
v češtině www.therme-laa.at/cs/flyingmag

Nabídka platí do 30. 9. 2014 dle obsazenosti 
hotelu.

Special offer
Flying Mag Wellness Special: 2 nights with 
generous half-board and entrance to the thermal 
spa from 189 EUR.

with the reservation password FLYING MAG
you will get more advantages!
Information and reservation in Czech at
www.therme-laa.at/cs/flyingmag

The offer is valid until 30 September 2014  
depending on hotel vacancies. 

Fun and Relaxation for Everyone
Do you enjoy relaxation and sports? In Laa you can 
combine both. The spa offers various leisure areas 
and active wellness programmes. Among the most 
popular are the Big Sauna world, one of the largest 
in Austria, and the Family Sauna world, Austria’s 
first and only clothed sauna. An interesting attrac-
tion of the thermal spa Laa is also a brine pool with 
impressive optical and acoustic effects. Laa is an 
ideal place for families with children who will have a 
lot of fun in children’s pools or in a playroom full of 
toys. There are also many facilities for babies such 
as places for changing nappies and prams for hire.

Our Guests are Our Priority 
water will make you hungry. You can recharge 
energy at the spa restaurant which serves regional 
and international dishes, desserts and drinks. You 
do not need money in cash – your spending is 
charged to a special wristwatch chip and payable 
when you are leaving. Because the spa is a popular 
destination for Czech tourists, all necessary infor-
mation is provided both in German and in Czech. 
There is also Czech staff in the spa complex.

Healthier and Fitter
Get fit and healthy! Vitality MED Laa Health Centre 
specializes in problems of back, cervical spine 
and improper body posture. Guests suffering from 
digestive problems will also find help in a pleasant 
atmosphere of the hotel and spa resort. In Laa you 
can choose from a wide range of physical activities. 
For example, try water gymnastics, which is friendly 
to the joints, or work out in a modern Cardio Fitness 
Zone. Very popular are also courses of pilates, bal-
ance training, muscle relaxation and yoga.

Spa and rehabilitation resort Therme Laa – Hotel & 
Spa **** is a perfect place to spend a relaxing day 
full of peace and quiet, or a unique wellness holiday 
for individuals, couples and families with children. 
It is an ideal venue for weddings, family celebra-
tions or company parties. Thanks to the confer-
ence rooms it is also very suitable for business 
and teambuilding events. If you want to make your 
loved ones happy, give them a voucher for a stay in 
Therme Laa – you can choose from a wide range of 
relaxation packages at www.therme-laa.at. It is also 
possible to book a voucher on the phone.

Come and enjoy your stay at  
Therme Laa – Hotel & Spa****S!

LEISURE
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Vedoucí odbaVení
– duše letištního provozu

cHecK-In SuPeRVISoR 
– the soul of the airport’s  

operations
JESTLI NěKDE PLATí PříSNá ORGANI-
ZACE A NAHODILý POHYB SE NEOD-
POUšTí, TAK TO URčITě NěKOLIKANá-
SOBNě PLATí V LETIšTNíM PROVOZU. 
SVá PříSNá PRAVIDLA Má I ODBAVENí 
LETů A JEN MáLOKDO BY ZA ORGANI-
ZACí HLEDAL žENU. 

PERFECT ORGANIZATION AND STRICT 
RULES ARE VITALLY IMPORTANT FOR 
AIRPORT OPERATIONS. MOST PEOPLE 
wOULD NOT ExPECT THAT A PERSON 
RESPONSIBLE FOR MANAGEMENT OF 
THE FLIGHTS CHECK-IN AT BRNO AIR-
PORT IS A wOMAN. 
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Katina Paraskevopulosová zastává pozici vedoucí 
odbavení necelé tři roky a jejímu postupu před-
cházelo působení na pozici pracovníka odbavení 
letů na odbavovací přepážce a dále handlingového 
agenta zajišťujícího služby poskytované letadlu na 
ploše (např. organizace výstupu a nástupu ces-
tujících, úklidu letadel, doplnění paliva, předávání 
informací mezi posádkou a pozemním personálem, 
atd.).

Na letišti v Brně pracuje již několik let a ve své mo-
mentální pozici je podřízena vedoucímu úseku pře-
pravního provozu a vedoucímu směny přepravního 
provozu, se kterými velmi úzce komunikuje a své 
postupy konzultuje. „Nejsou to jediná oddělení, se 
kterými jsem v neustálém kontaktu. Musím mít pře-
hled o všem, co se na letišti děje. Jedině tak jsme 
schopni zajistit plynulý a hlavně bezpečný chod 
odbavovacího procesu a včasného odletu letadla,“ 
dodává Katina.

Pro práci vedoucí odbavení je nezbytným předpo-
kladem znalost cizích jazyků a minimálně středo-
školské vzdělání s maturitou. Provoz brněnského 

Katina Paraskevopulosová has been working in 
the position of Check-in Supervisor for almost three 
years. Before that, she had worked at Brno Airport 
as a check-in receptionist and as a ground handling 
agent providing services to planes on the runway 
(e.g. organizing passengers getting on and off, 
aircraft cleaning, refueling, transfer of information 
between crew and ground staff etc.).

In her current position Katina Paraskevopulosová 
reports to Head of the Transport Operations Sec-
tion and Head of the Shift of Transport Operations 
Section, with whom she always keeps in touch and 
discusses her decisions. “These two people are not 
the only ones that I am in constant contact with. I 
have to keep track of everything that is going on at 
the airport. This is the only way to guarantee smooth 
and safe running of the check-in process and early 
departures of airplanes,“ says Katina.

Knowledge of foreign languages and at least sec-
ondary education are indispensible prerequisites 
for this job. Brno Airport has a 24-hour operation, 
which requires not only insight and knowledge 
of the situation, but also full attention and total 
concentration. Therefore Katina alternates with 
other colleagues in this position, depending on the 
fl ight timetable. “My usual working day starts with 
looking at daily operations and assigning employees 
to check-in and boarding positions. I inspect the 
check-in area for cleanliness, order and security, 
and I am also responsible for passengers’ comfort 
in the airport terminal,” added Paraskevopulosová.

working in this position requires checking the ac-
curacy and completeness of the lists of passengers 
in the departure system. This is related to checking 
the validity and authenticity of travel documents 
and visas. The Check-in Supervisor also organizes 
a safe check-in of passengers with disabilities and 
reduced mobility. “I am also responsible for the ac-
curacy and timeliness of the information displayed 
on the information boards and the appropriateness 
of the airport announcements. Moreover, I deal 
with irregularities of the airport operation and any 
unexpected situations during the check-in process,” 
says Katina.

The busiest and most diffi cult time for the airport 
staff is of course the summer season. The number 
and frequency of fl ights at this time of the year 
substantially rises and hundreds of passengers 
pass through the airport’s gates every day. The 
airport personnel must be very well-prepared for 
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letiště je nepřetržitý – čtyřiadvacetihodinový, a to vy-
žaduje nejen nadhled a znalost situace, ale hlavně 
naprosté soustředění. Proto se Katina na této pozici 
střídá s dalšími kolegyněmi v denním a nočním reži-
mu v závislosti na letovém řádu. „Můj pracovní den 
začíná seznámením s denním provozem a rozřaze-
ním pracovníků do pozic pro odbavení cestujících 
a nástup na palubu letadla. Kontroluji odbavovací 
prostory s ohledem na čistotu, pořádek, bezpečnost 
a zajišťuji komfort pro cestující v terminálu letiště,“ 
doplnila Paraskevopulosová.

Naprostou samozřejmostí této pozice je kontrola 
seznamu cestujících v odbavovacím systému, jejich 
správnost a úplnost. S tím souvisí i dohled nad 
kontrolou platnosti a pravosti dokladů. Pochopitel-
ně je potřeba dohlédnout i na pravost a platnost víz 
do destinací, které to vyžadují. Vedoucí odbavení 
organizuje rovněž řádné a bezpečné odbavení 
pro cestující s postižením a omezenou schopností 
pohybu a orientace. „Zajišťuji ale také i správnost 
a včasnost informací zobrazených na informačních 
tabulích, tomu adekvátní hlášení v letištním rozhlase, 
řeším provozní nepravidelnosti a případné nestan-
dardní situace v průběhu odbavovacího procesu,“ 
doplňuje Katina.

Nejnáročnější práci zažívá ale vedoucí odbavení 
v průběhu letní sezóny. Počty letů touto dobou 
strmě stoupají a letištní halou prochází ve dne 
i v noci stovky cestujících. Na toto období musí být 
personál velmi dobře připravený. A je to právě ve-
doucí odbavení, kdo zajišťuje a odpovídá za dobré 
zaškolení tohoto personálu. 

„Především v letní sezóně se nevyhneme denoden-
ním nestandardním situacím, které musíme vyřešit 
s chladnou hlavou. Patří mezi ně například zpoždění 
či zrušení letů a následné zajištění služeb pro ces-
tující, což obnáší zabezpečení občerstvení a péči,“ 
vysvětluje Katina.

Výjimkou ale nejsou ani situace, kdy má cestující na 
letišti zdravotní problém, ať už se jedná o banální 
odřeninu či srdeční příhodu, strach z létání, apod. 
Tíha zodpovědnosti za cestujícího v daný okamžik 
připadá na vedoucí odbavení. V tu chvíli je potřeba 
stanovit priority a soustředit svoji pozornost na 
vyřešení dané situace. Práce na této pozici je růz-
norodá a mnohotvárná, každý den přinese novou 
zkušenost. „Vždy mě lákalo pracovat v atraktivním 
prostředí, jakým letiště bezesporu je. A i když je to 
velmi náročná a zodpovědná pozice, jsem za ni 
velmi ráda,“ dodala závěrem Katina Paraskevopu-
losová. Au
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this period. And it is the Check-in Supervisor who is 
responsible for appropriate training of the staff.

“We cannot avoid non-standard situations, espe-
cially in the summer season. They happen every day 
and have to be solved with a cool head. They in-
clude fl ight delays or cancellations and subsequent 
provision of passenger services, which involve for 
example food catering,” says Katina.

Health problems of passengers at the airport are 
not exceptional. Sometimes it is only a common 
bruise, fear of fl ying or, more seriously, a heart 
attack. The person in charge in such situations 
is the Check-in Supervisor. At such moments, it 
is necessary to prioritize and focus on resolving 
the situation. This job is diverse and changeable 
and it brings new experience every day. “I have 
always wanted to work in a challenging environ-
ment, which the airport defi nitely is. And although 
I work in a very demanding and responsible posi-
tion, I am very grateful for this job,” concluded 
Katina Paraskevopulosová.
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Café Placzek, Minoritská 4, Brno, autoři: Tomáš Rusín, Ivan Wahla / RAW, realizace: 2013, foto: Vladimír Kiva Novotný 
Café Placzek, Minoritská 4, Brno, authors: Tomáš Rusín, Ivan Wahla / RAW, built: 2013, photo: Vladimír Kiva Novotný

o současném stavebním umění

a vZtaHu k tradiCi
Rozhovor Zuzany Morávkové s Ivanem Wahlou
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S Ivanem wahlou jsme se sešli v jejich nejčerstvější 
architektonické realizaci, Café Placzek v Minoritské 
ulici, ve kterém najdeme řadu funkcionalistických 
odkazů a jehož prostorný výkladec nabízí výhled na 
barokní průčelí Minoritského kostela. 

Ivane, s Tomášem Rusínem spolupracujete od 
roku 1990, jaká byla vaše cesta k architektuře? 

Společně navrhovat jsme začali na studiích na 
brněnské fakultě architektury a v první polovině 80. 
let jsme se zúčastnili několika studentských archi-
tektonických soutěží.

Jakou roli sehrála v počátcích vaší práce Sa-
metová revoluce, která přišla krátce po vašem 
absolutoriu?

Předrevoluční léta byla velmi stmelující. Ve státních 
projektových ústavech se nedalo příliš svobodně 
navrhovat, přesto mnoho architektů se o to po-
koušelo a bylo velkým vzorem ostatním. Architekti 
hodně drželi pospolu, přemýšleli, co a jak dělat, 
potkávali se a zakládali různé iniciativy. Po revoluci 
se velké projekční ústavy rozpadly a otevřel se 
prostor pro zakládání vlastních ateliérů. Podobně 
jako mnoho našich kolegů jsme i my v roce 1991 

JMéNA IVANA wAHLY A TOMášE RUSíNA NEJSOU NA ARCHITEKTONICKé SCéNě 
žáDNOU NOVINKOU. SPOLEčNě TVOří OD ROKU 1990 V ATELIéRU RAw, KTERý 
Má NA SVěDOMí řADU STAVEB V BRNě A DALšíCH čESKýCH A MORAVSKýCH 
MěSTECH. PRO JEJICH PRáCI JE PříZNAčNá JISTá UMíRNěNOST, KTERá 
PRAMENí Z OBDIVU K BRNěNSKé ARCHITEKTONICKé TRADICI. 

THE NAMES OF IVAN wAHLA AND TOMáš RUSíN ARE wELL-KNOwN IN THE 
CZECH ARCHITECTURAL SCENE. THEY HAVE wORKED TOGETHER SINCE 1990 
IN RAw STUDIO, wHICH HAS DESIGNED NUMEROUS BUILDINGS IN BRNO AND 
OTHER MORAVIAN AND BOHEMIAN TOwNS. THEIR wORK IS CHARACTERIZED BY 
MODESTY STEMMING FROM THEIR ADMIRATION FOR BRNO’S ARCHITECTURAL 
TRADITION. 

An Interview with Ivan Wahla by Zuzana Morávková

and attitudes to 
traditions

about contemporary art of building

I met Ivan wahla at the Café Placzek, which was 
recently designed by their studio. It is located in 
Minoritská Street in the centre of Brno and has 
a lot of functionalist features. Its large windows 
offer a wonderful view of the baroque facade of the 
Minorite church. 

Ivan, you have worked with Tomáš Rusín since 
1990. How did your collaboration begin?

we started designing together when we were 
students of the Faculty of Architecture in Brno. In 
the first half of the 1980s we participated in several 
student architectural competitions.

How did the Velvet Revolution, which came 
shortly after your graduation, influence your 
work?

Pre-revolutionary years brought people from the 
branch together. It was not possible to work freely 
in state design institutions but many architects did 
their best to design quality projects. Architects used 
to stick together, they often met, discussed what 
to do and how, and established various initiatives. 
After the revolution, big state-owned design offices 
fell apart and there was a new space for setting up 

A&A
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začali projektovat samostatně. Neměli jsme sice 
moc zakázek, ale měli jsme dostatek času, mohli 
jsme cestovat a byli jsme strašně spokojení. V těch-
to „raných“ dobách se architekti z nově vzniklých 
ateliérů často potkávali a na zakázkách pracovali 
společně.

V té době vznikl architektonický spolek Obecní 
dům Brno?

Obecní dům Brno vznikl jako generační spolek 
architektů v roce 1991. V 90. letech se spolková 
činnost soustředila na zprostředkovávání prací 
významných současných českých a středoev-
ropských architektů formou výstav v Galerii archi-
tektury v Brně s častou reprízou v pražské Galerii 
Jaroslava Fragnera. Snahou bylo také zmapovat 
„zlatou éru“ brněnské moderní architektury 20. 
a 30. let, a zaplnit tak mezeru, která vznikla válkou 
a později komunistickým režimem. Celkem bylo 
vydáno deset monografií věnovaných významným 
předválečným brněnským architektům; první se 
věnovala dílu Otty Eislera, poslední se zaměřila 
na díla brněnských německých architektů, jejichž 
práce nebyly v druhé polovině 20. století připo-
mínány. Významná je též monografie věnovaná 
dílům brněnských židovských architektů, jejichž 

Villa Stiassny, Hroznová 14, Brno, autor: Ernst Wiesner, realizace: 1927–1929, rekonstrukce: Petr Stojan, 2013–2014, zdroj: 
archiv Muzea města Brna / Villa Stiassny, Hroznová 14, Brno, architect: Ernst Wiesner, built: 1927–1929, reconstruction:  
Petr Stojan, 2013–2014, source: Archives of the Museum of the City of Brno

private studios. Like many of our colleagues, we 
started our own design studio in 1991. Although we 
did not have many contracts, we had enough time, 
we could travel and we were very happy about it. 
In these “early” years, architects from the newly 
established studios often met and worked together 
on projects.

At that time, the association of architects called 
Obecní dům Brno came into being?

Obecní dům Brno (Brno Municipal House in English 
– editor’s note) was established as an association 
of a certain generation of architects in 1991. In the 
1990s, its activities focused on introducing works of 
significant contemporary Czech and Central Eu-
ropean architects. Their production was often pre-
sented at exhibitions in the Gallery of Architecture 
in Brno and in Jaroslav Fragner Gallery in Prague. 
The association also tried to map the “golden era” 
of Brno’s modern architecture of the 1920s and 
1930s. Ten monographs devoted to significant pre-
war Brno architects were published; the first one 
was dedicated to Otto Eisler, the last one focused 
on Brno’s German modern architects whose work 
was deliberately ignored in the second half of the 
20th century. Another significant monograph was 
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jména byla vlivem holokaustu nebo jejich pováleč-
ným odchodem do ciziny zapomenuta. 

Ve 20. a 30. letech vlastně vznikala moderní archi-
tektura, která stále pokračuje. Plynulá historická 
architektura založená na antických základech byla 
přerušena secesí a vývojem moderních konstrukč-
ních systémů, betonů a otevřených půdorysů, které 
umožnily vznik nového způsobu stavění. Obracení 
se ke kořenům je přirozené. Podobně jako v rocko-
vé hudbě nalezneme ryzí počátky v blues, architekti 
se stále vracejí k dílům Le Corbusiera, Miese Van 
der Rohe, waltra Gropia nebo Alvara Alta. 

Zmínil jsi jako výchozí bod moderní architektury 
20. a 30. léta 20. století. Z vašich prací je tato 
inspirace patrná. Změnil se v průběhu let tvůj po-
hled na architekturu? Jak jej změnila současná 
témata jako třeba ekologie a udržitelnost? 

Můj pohled na stavění a architekturu se přirozeně 
trochu změnil. Současné stavební umění je velice 
vyspělé a přináší mnoho vynikajících staveb. Stejně 

devoted to Brno’s Jewish architects whose names 
had been forgotten due to the Holocaust or their 
emigration after the wwII. 

The 1920s and 30s actually gave life to the modern 
architecture that still continues. Historical architec-
ture based on the ancient foundations was interrupt-
ed by Art Nouveau and by development of modern 
structural systems, concrete and open floor plan-
ning that facilitated a new way of building. Coming 
back to the roots is natural. Like in rock music we 
can find its genuine origins in the blues, architects 
keep coming back to the works of Le Corbusier, 
Mies Van der Rohe, walter Gropius and Alvar Aalto.

You say that modern architecture started in the 
1920s and 30s. This period is obviously very 
inspiring for you as well. How has your approach 
to architecture changed over the years? Has it 
been influenced by contemporary topics such as 
ecology and sustainability?

My view of architecture has of course changed 
a little. Contemporary art of building is very 
advanced and many outstanding buildings have 
appeared recently. However, the contemporary 
average way of building is very primitive, utilitarian 
and often very flat in comparison to the elaborate 
way of building and craftsmanship of the past. 
Enormous technological possibilities have led to 
the loss of compactness and unity of the present 
architecture. Nowadays, only an experienced 
architect can master a wide range of available 
materials. In the past, most of the houses were 
built without an architect, yet many of them are 
still admired for their beauty. It is sad that we do 
not treat old houses well. If a building is listed, 
we can reconstruct it perfectly, keep the spirit 
of its construction and preserve its details. But 
the beauty of ordinary city houses is destroyed 
by wrapping them in polystyrene insulation and 
replacing historical wooden windows with simple 
plastic ones. The benefit of this behaviour is very 
doubtful, and aesthetic and historic damage is 
incalculable. while towns and villages were rich in 
details and materials in the past, the present resi-
dents are deprived of this richness. It is necessary 
to protect as many historic features as possible 
and turn our attention to the construction skills 
of our ancestors. we should realize that most 
components of historic buildings were created by 
craftsmen in workshops, while today most of the 
building components are produced in factories. Of 
course it is natural that architecture develops and 
new building “layers” are created. But it is a pity 
to needlessly destroy old buildings that are still 
functioning.

Vila Münz, Hroznová 19, Brno, autor: Ernst Wiesner, 
realizace: 1924–1926, rekonstrukce: Sdružení pro vilu 
Münz,Shromáždilová & Šrom, Rusín & Wahla, 2012–2014, 
foto: Bořivoj Čapák / Villa Münz, Hroznová 19, Brno, author: 
Ernst Wiesner, built: 1924–1926, reconstruction: Association 
for the villa Münz, Shromáždilová & Šrom, Rusín & Wahla, 
2012–2014, photo: Bořivoj Čapák
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tak ovšem platí, že současné průměrné stavění je 
velice primitivní a utilitární a v porovnání s řemeslně 
propracovanými stavbami minulosti často velmi 
ploché. Obrovské možnosti stavění způsobily 
ztrátu jednolitosti našich sídel. Orientovat se v ši-
roké nabídce materiálů dnes dokáže jen školený 
architekt. V minulosti vznikala většina staveb bez 
přispění architekta a přesto je dnes obdivujeme pro 
jejich přirozenou krásu. Je zajímavé, že ke starým 
domům se chováme většinou špatně. Pokud se 
jedná o památky, dokážeme je perfektně opravit 
v duchu jejich stavební podstaty a zachovat jejich 
detaily, ale to jsou výjimky. Krása obyčejných domů 
ve městech zaniká obalováním polystyrénovými 
izolacemi a výměnou špaletových oken za jedno-
duchá plastová. Přínos tohoto počínání je navíc 
z hlediska úspor velice pochybný, navíc do sčítání 
nejsou zahrnuty škody estetické a historické. Za-
tímco dřívější generace žily v městech a vesnicích 
bohatých mnoha detaily a materiály, dnešní a bu-
doucí obyvatelé budou o část této kultury ochu-
zeni. Je potřeba ochraňovat, co je možné a vracet 
pozornost ke stavebnímu umění našich předků. Je 
dobré si uvědomit, že většina prvků dříve vznikala 

Vila Tugendhat, Černopolní 45, Brno, autor: Ludwig Mies van der Rohe, realizace: 1929–1930, rekonstrukce: Marek Tichý, 
Ivan Wahla, Tomáš Rusín, Milan Rak, Petr Řehořka / Sdružení pro vilu Tugendhat, 2010–2012, foto: David Židlický / Villa 
Tugendhat, Černopolní 45, Brno, architect: Ludwig Mies van der Rohe, built: 1929–30, reconstruction: Marek Tichý, Ivan 
Wahla, Tomáš Rusín, Milan Rak, Petr Řehořka / The Tugendhat Villa Association, 2010–2012, photo: David Židlický

The Chinese have a proverb saying that facades 
of houses belong to all people while their interiors 
belong only to their residents. This should apply to 
the present way of building in this country. In my 
opinion, it is wrong when people paint their house 
in phosphorescent green colour and other people 
must look at it.

It is true that Brno is noted for its moderate 
architecture of the interwar period, which was 
mostly of white colour. Fo
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u řemeslníků v dílnách, dnes hodně současných 
stavebních prvků vzniká v továrnách. Samozřejmě 
je přirozené a správné, že stavění se vyvíjí a přináší 
nové stavební „vrstvy“. Jen je škoda ničit zbytečně 
staré fungující stavby. 

číňané například mají přísloví, že fasády domů patří 
všem a vnitřky pouze jejich obyvatelům. Fasády by 
tudíž měly být takové, aby se líbily všem. Pokud 
bychom toto přenesli do ulic našich současných 
měst, je nesprávné, když si obyvatelé natřou dům 
fosforeskující zelenou a ostatní se na to musejí 
dívat. 

Je pravda, že pro Brno je typická spíše uměřená 
zástavba z meziválečného období, která byla 
převážně bílá. 

Velká část Brna byla vystavěna po zbourání hra-
deb v 19. století vynikajícími staviteli a architekty 
z nedaleké Vídně. Působili zde například Theophil 
Hansen, Ludwig von Förster, August Siccard von 
Siccardsburg a Eduard van der Nüll. Městské 
divadlo, stejně jako v jiných evropských metro-
polích, postavili Ferdinand Kellner a Hermann 
Hellmer. Druhou významnou rozvojovou epochu 
představují právě 20. a 30. léta 20. století. V obou 
obdobích město bohatlo díky textilnímu a strojí-
renskému průmyslu. Majitelé továren byli často 
velmi vzdělaní a schopní lidé, kteří ovlivnili vznik 
řady významných staveb. 

Tím se dostáváme k jedné z nejvýraznějších 
funkcionalistických památek – vile Tugend-
hat architekta Ludwiga Miese van der Rohe 
(1886–1969), která patří mezi klíčové stavby 
nejen české, ale světové architektury. Její příběh 
je dlouhý a pohnutý a i vy jste měli příležitost do 
něj vstoupit. 

Pro Brno je mimořádně šťastnou skutečností, že 
Mies van der Rohe zde našel v rodině Tugendha-
tových tak velkorysé stavebníky. Pro náš ateliér 
bylo velmi zajímavé účastnit se společně s dalšími 
kolegy a spolupracovníky celkové rekonstrukce 
této stavby. Snahou bylo obnovit co nejvěrněji 
podobu vily z doby jejího vzniku (1929–1930), 
a to včetně vestavěného a volného nábytku. Toho 
se do značné míry podařilo dosáhnout, takže při 
prohlídce domu je dnes možné nerušeně se kochat 
stavebním i duchovním intelektem Miese Van der 
Rohe. Při obnově domu bylo klíčové, že město 
Brno společně s rodinou Tugendhatových vytvořilo 
mezinárodní sbor expertů, který významně asistoval 
v průběhu celé rekonstrukce, z finančního hlediska 
je podstatné také zmínit, že prostředky pro obnovu 
byly získány z velké míry z fondů evropského spo-
lečenství. 

A large part of Brno was built after the demolition 
of the historic city walls in the 19th century. Out-
standing builders and architects from Vienna, for 
exapmle Theophil Hansen, Ludwig von Förster, 
August Siccard von Siccardsburg and Eduard van 
der Nüll, influenced the way of building in Brno at 
that time. The City Theatre was designed by Fer-
dinand Kellner and Hermann Helmer, as in many 
other European capitals. The decades of 1920s 
and 1930s represent the second very important era 
of Brno’s architectural development. In both these 
periods, the city grew rich thanks to the textile and 
machinery industry. Owners of factories were often 
highly educated and intelligent people who con-
tributed to the emergence of a number of important 
buildings.

This brings us to one of the most significant 
functionalist sights – the Tugendhat Villa by ar-
chitect Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969). 
It is one of the key buildings not only for Czech 
but also for the world architecture. Its story is 
long and eventful and you had the opportunity to 
influence it yourself.

Brno is very fortunate to have had the Tugendhat 
family, the generous investors who addressed Mies 
van der Rohe to design their house. It was very in-
teresting for our studio to participate, together with 
other colleagues, in the overall reconstruction of 
this building. The aim was to restore the villa to its 
original appearance from the year 1930, including 
the furniture. Thanks to this successful reconstruc-
tion, the visitors to the Tugendhat Villa can quietly 
admire the spiritual and building intellect of Mies 
Van der Rohe. A crucial aspect of the renewal was 
the fact that Brno municipality, together with the 
Tugendhat family, created an international body of 
experts that assisted throughout the reconstruction. 
And it is also important to mention that the renewal 
was largely financed from the European Union 
funds.

Other significant buildings from the same period 
as the Tugendhat Villa are being restored in Brno 
now.

At present, two important villas designed by Ernst 
wiesner, one of the most important pre-war Brno 
architects, are being reconstructed. The first is Sti-
assny Villa from 1930 in Hroznová Street, which will 
serve as the centre for restoration of the 20th centu-
ry architectural heritage. The second is the nearby 
Münz Villa from 1926, which is considered to be 
one of the first modern villas. This badly damaged 
house is being refurbished into a precise copy of 
the original building.
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Kromě Vily Tugendhat se v Brně aktuálně opravu-
jí další významné stavby z té doby.

V současné době probíhá obnova dvou význam-
ných vil realizovaných podle návrhů jednoho z nej-
významnějších předválečných brněnských archi-
tektů Ernsta wiesnera. První je Vila Stiassny z roku 
1930 na Hroznové ulici, která bude po dokončení 
sloužit jako Centrum obnovy památek architektury 
20. století. Druhou je nedaleká vila Münz z roku 
1926, považovaná za jednu z prvních moderních 
vil. Značně poškozený dům je velkoryse obnovován 
takřka do podoby úplné kopie původní stavby. 

Když zmiňuješ kopii, nelze nevzpomenout slavnou 
Zemanovu kavárnu, která vznikla v roce 1995 jako 
replika kavárny brněnského architekta Bohuslava 
Fuchse z roku 1925. Jak moc je pro Tebe důležité 
zachování určité autenticity a jak hodnotíš vstup 
moderních vrstev do těchto staveb? 

Brno bylo v předválečném období otevřenou 
společností. Všechny vrstvy obyvatelstva tehdy 
nový moderní styl přijaly. Zachování vzpomínky na 
tuto dobu je přínosné nejen z hlediska turismu. Je 
skvělé, že nedaleko Vily Tugendhat je opět provo-
zována kavárna ERA od Josefa Kranze z roku 1929. 
A je také dobře, že stále funguje Zemanova kavár-
na v parku na okružní třídě, i když se změněným 
názvem a bez autentického interiéru. Významnou 
ikonou, kterou zbývá opravit, je hotel Avion  

In this context, we must mention the famous 
Zeman Café, which was built in Brno in 1995 as 
a replica of the café designed by Brno architect 
Bohuslav Fuchs in 1925. Do you think it is im-
portant to preserve certain authenticity of such 
places? How would you assess the benefits of 
modern layers in these buildings?

Brno was a very open and cosmopolitan place in 
the pre-war period. All classes of its population 
accepted the new modern style of building. Pre-
serving the spirit of this period is beneficial not only 
in terms of tourism. It is great that the Café ERA 
built by Josef Kranz in 1929, located in the vicinity 
of the Tugendhat Villa, is again in operation. I find it 
very positive that the Zeman Café came into being 
again, although the name has been changed and 
its interior is not authentic. An important Brno icon, 
which remains to be fixed, is the Avion Hotel by 
Bohuslav Fuchs from 1927, built on an extremely 
narrow site in the very centre of Brno. This “co-
llection” would help visitors of Brno and lovers of 
architecture to better understand the Czech pre-war 
architecture.

There are several cafés in your portfolio, too. For 
example, the legendary Café Blau, one of the 
first cafés opened after the Velvet Revolution, 
which unfortunately does not exist any more. 
Another one is the Café Steiner that still runs 

Café Blau, Běhounská, Brno, autoři: Tomáš Rusín, Ivan Wahla / RAW, realizace: 1993, zaniklo: 2010, foto: Filip Šlapa l Café 
Blau, Běhounská, Brno, authors: Tomáš Rusín, Ivan Wahla / RAW, built: 1993, closed: 2010, photo: Filip Šlapal
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od Bohuslava Fuchse z roku 1927, postavený 
na mimořádně úzké parcele v samotném centru 
Brna. Tato kolekce by pak návštěvníkům města 
a milovníkům architektury pomohla lépe pochopit 
předválečné období české architektury. 

Když se bavíme o kavárnách, vy sami jich máte 
v portfoliu několik. Například legendární, dnes 
již zaniklou Café Blau, jednu z prvních kaváren 
otevřenou po revoluci v budově České televize. 
Café Steiner, které úspěšně funguje dodnes, se 
dokonce stalo určitým katalyzátorem rozvoje 
v oblasti kolem Obilního trhu. Café Onyx, ve 
kterém jste skloubili funkcionalistické prvky 
s řadou moderních prvků, dnes prochází pro-
měnou v pivnici. Nejnovějším počinem je Café 
Placzek. Jak se díváš na současnou proměnu 
Café Onyx?

Café Onyx je nám přirozeně trochu líto, byl to za-
střený odkaz přítomnosti vlivu Miese Van der Rohe 
v Brně. Na druhou stranu je třeba si připomínat, 
že vše, co vzniká, tak i zaniká. Je přirozené, že se 
městský parter proměňuje, že kavárny a obcho-
dy žijí a za nějakou dobu zmizí. Byli jsme rádi za 
příležitost navrhnout několik brněnských kaváren, 
a ačkoli konkrétně Café Onyx zaniklo, v posledních 
letech vzniklo mnoho dalších. Zdá se, že se do 
Brna opět vrací kavárenský život, který zde byl před 
válkou velmi intenzivní. 

Café Steiner, Gorkého 38, Brno, autoři: Tomáš Rusín, Ivan 
Wahla, Petr Mutina / RAW, realizace: 2002, foto: Filip Šlapal / 
Café Steiner, Gorkého 38, Brno, authors: Tomáš Rusín, Ivan 
Wahla, Petr Mutina / RAW, built: 2002, photo: Filip Šlapal

Café Onyx, Zámečnická, Brno, autoři: Tomáš Rusín, Ivan Wahla / RAW, realizace: 2004, zaniklo: 2013, foto: Filip Šlapal / Café 
Onyx, Zámečnická, Brno, authors: Tomáš Rusín, Ivan Wahla / RAW, built: 2004, closed: 2013, photo: Filip Šlapal
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Portfolio vašich prací zahrnuje velké množ-
ství staveb různých měřítek, od portálů přes 
interiéry, rodinné, bytové a administrativní 
domy až po úpravy veřejných prostranství 
a podobně. Liší se nějak přístup k malým 
a velkým zakázkám? 

Malé zakázky jsou příjemné v tom, že v nich bývá 
prostor pracovat s drobnými řemeslníky, kteří jsou 
ochotni dělat nevyzkoušené detaily. Také se sta-
vebníkem často získáte daleko intenzivnější vztah. 
U větších staveb je větší odpovědnost, přirozeně lze 
více pokazit, ale zase jsou finančně lépe ohodnoce-
ny a lze lépe hlídat kvalitu. 

Existuje něco jako vysněná zakázka?

Všechny zakázky, které do ateliéru přijímáme, jsou 
pro nás rovnocenné. Rádi pracujeme na různých 
zadáních, je inspirující projektovat například vel-
kou administrativní budovu současně s malým 
rodinným domem nebo připravovat opravu staré-
ho domu a porovnávat staré stavební postupy se 
současnými možnostmi a technologiemi. 

Existují však zakázky, které bychom dělat nechtěli. 
Například velmi malé rodinné domy takřka bez 
pozemku, které vznikají nepromyšleně na okrajích 
vesnic v dosahu větších měst. Jejich obyvatelé, 
ačkoli žijí na vesnici, musí vést městský způsob 
života. Také velká obchodní centra daleko za 

successfully and has been crucial for the de-
velopment of the area around Obilní trh. In the 
Café Onyx you blended functionalist elements 
with a number of modern features. Now it is 
being converted into a pub. And the most recent 
project of your studio is the Café Placzek. How 
do you feel about the current change of the Café 
Onyx?

Of course we feel a bit sorry about the Café Onyx, 
which reminded of the influence of Mies Van der 
Rohe in Brno. On the other hand, it is important to 
remember that things come and go. It is natural 
that cities undergo changes, cafés and shops exist 
for some time and then disappear. we were happy 
about the opportunity to design several cafés and 
although the Café Onyx closed, many others have 
opened in recent years. The traditional ‘café life’, 
which was very intensive in the pre-war period, 
seems to be returning to Brno.

The portfolio of your works involves a large 
number of buildings of different scales, from 
the portals through interiors, houses, blocks of 
flats, administrative buildings, and conversion 
of public spaces. How does your approach to 
smaller and bigger contracts differ?

Small contracts are pleasant because it is possible 
to cooperate with local craftsmen who are willing 

Bytový dům Rezidence Martinů, ulice Bohuslava Martinů, Brno, autoři: Tomáš Rusín, Ivan Wahla / RAW, realizace: 2013, foto: David 
Židlický / Martinů Residential House, author: Tomáš Rusín, Ivan Wahla / RAW, built: 2013, photo: David Židlický
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městem nepatří mezi úkoly, kterých bychom se 
chtěli účastnit. 

Takže zakázky odmítáte, pokud se vám nelíbí?

Ano.
Děkuji za rozhovor.

to try unconventional and unusual things. You can 
also develop a closer relationship with a client. 
Bigger contracts involve taking on greater respon-
sibility, you can spoil more things, but they are 
financially more attractive and you can guarantee 
better quality.

Have you got any dream contract?

we treat all the contracts equally in our studio. we 
like to work on various tasks; we find it inspiring 
to work on a large office building alongside with 
a house for a family. For example, it is interesting to 
design a conversion of an old house and compare 
old building techniques with current technologies 
and opportunities. 

However, there are contracts that we do not want to 
accept. For example, very small houses with almost 
no plot on the edges of villages within easy reach 
of major cities. Their inhabitants, despite living in 
a village, must accept urban way of life. And large 
shopping malls far away from city centres do not 
appeal to us either.

So do you reject a contract if you do not like it?

Yes.
Thank you for the interview.

Bytový dům Kopečná, Brno, autoři: Miloš Klement, Tomáš Rusín, Petr Todorov, Ivan Wahla, realizace: 2008, foto: Filip Šlapal / 
Residential House in Kopečná Street, Brno, authors: Miloš Klement, Tomáš Rusín, Petr Todorov, Ivan Wahla, built: 2008, photo: Filip 
Šlapal

Rekonstrukce fasád památkově chráněných domů na ulici 
Dobrovského, Brno, autoři: Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Alžběta 
Sukačová / RAW, realizace: 2011, foto: David Židlický / 
Reconstruction of the facades of monument protected houses 
in Dobrovského Street, Brno, authors: Tomáš Rusín, Ivan Wahla, 
Alžběta Sukačová / RAW, built: 2011, photo: David Židlický
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ARE YOU GOING TO VISIT BRNO 
FOR THE FIRST TIME OR ARE YOU 
PLANNING TO COME BACK TO THE 
CITY AFTER SOME TIME? DO YOU 
wANT TO HAVE THE BEST COFFEE, 
TASTE THE BEST DESSERT, FIND THE 
BEST BARISTA OR wAITER, OR ARE 
YOU LOOKING FOR THE BEST CAFé? 

It will defi nitely be hard work. But if you just look for-
ward to a nice place with good coffee where you 

will feel good, try any stop on our coffee lover’s 
tour. You can experience the inner energy of 
the city in all these cafés. Sit down, relax and 
enjoy the moment. If you later remember the 

place with a smile on your face or even come 
back, the guide has fulfi lled its goal. You will 

fi nd information on events organized by 
some of the cafés at www.cliche-brunn.cz.

MáTE POPRVé NEBO PO čASE 
NAMířENO DO BRNA A HLEDáTE 
NEJLEPší KáVU, NEJLEPší ZáKUSEK, 
NEJLEPší BARISTKU, NEJLEPšíHO 
číšNíKA, NEJLEPší DESIGN NEBO 
SNAD NEJLEPší KAVáRNU? 

Tak to máte před sebou pernou práci. Jestli jste pro-
stě jen natěšeni na příjemné místo, kde dostanete 
dobré kafe a bude vám přitom pravděpodobně vel-
mi dobře, zkuste cokoli na trase kavárenských 
povalečů. Jde o podniky, kde můžete vnímat 
vnitřní energii města. Sedněte si, uvolněte se 
a užijte si tu chvíli. Jakmile si někdy v budouc-
nu s úsměvem vzpomenete nebo se i rádi 
vrátíte, splnila tato mapa účel. Některá z uve-
dených míst prezentují své události, většinou 
i v angličtině, na www.cliche-brunn.cz.

Mapa 

kavárenského 
povaleče

a Guide
for coffee 
lovers
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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
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TATO ZNAčKA PůSOBí NA 
CELOSVěTOVéM TRHU JIž OD 
ROKU 1923.

THIS BRAND HAS BEEN ON THE 
INTERNATIONAL MARKET SINCE 1923.

Svým nápaditým designem, funkčními materiály 
a kvalitou provedení si získala miliony příznivců 
nejen mezi házenkáři, kde patří mezi top značky. 

Zn. HUMMEL úspěšně oslovuje všechny, kteří vy-
znávají moderní životní styl, aktivně nebo jen rekre-
ačně sportují. Pod logem, inspirovaným obyčejným 
čmelákem (v němčině „Hummel“ ), nabízí špičkové 
obutí i oblečení pro halové sporty, fotbal, kondiční 
běh i jiné sportovní aktivity. 

A pro ty, kteří sportu neholdují, přináší atraktivní 
fashion produkty.

www.hummel-kluby.cz

with its imaginative design, functional materials and 
high quality workmanship, HUMMEL has become 
one of the top brands in handball and is now very 
popular also in other sports. 

HUMMEL addresses all active and recreational 
sportspeople who pursue modern lifestyle. The 
brand whose logo is inspired by a bumblebee 
(„Hummel“ in German) offers high-end clothing and 
footwear for indoor sports, football, jogging and 
other sports activities. 

And for those who are not keen on sports it pro-
vides attractive fashion products.

www.hummel-kluby.cz

HuMMeL
představuJeme vám dánskou 
sportovní značku

let us introduce you to 
the danish sports brand hummel
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INSPIRATION

 HERO BASELAYER 
DáMSKé TRIčKO 
– KRáTKý RUKáV

• kód: 03–995
• 75% polypropylen, 16% 

polyamid, 9% elastan
• Fit Zone, Cool Zone
• bezešvé odvětrávací prvky 

a izolační zóny
MOC: 1 020 Kč

 TEAM PLAYER DáMSKý 
POLYESTEROVý DRES

• kód: 03–941
• 100% polyesterový úplet
• nižší hmotnost dresu 

pro pohodlnější nošení
• Fit Zone, Cool Zone
MOC: 890 Kč

 STAY AUTHENTIC BUNDA 
Z MIKROVLáKNA  

• kód:  36–467 
• 100% polyesterové mikrovlákno 

s antistatickou povrchovou úpravou
• pod pažemi odvětrávací vsadky
• spodní lem se stahovací šňůrkou

MOC: od 1 170 Kč

 STAY AUTHENTIC 
SPORTOVNí 
TAšKA – M       

• kód: 40–911
• 100% polyester
• pevná matná tkanina Oxford
• na konci oddělená kapsa 
• 42 litrů, maximální nosnost: 15 kg

MOC: 880 Kč

 TECHNICAL batoh    

• kód: 40–921
• 100% polyester
• pevná matná tkanina Oxford
• kapsa pro uložení fotbalového míče
• možnost upevnění světla na kolo
• objem 35 litrů, max. nosnost 10 kg

MOC: 1 450 Kč

 TEAM PLAYER 
POLYESTEROVé 
šORTKY   

• kód: 10–749 
• 100% polyesterový úplet
• Fit Zone, Cool Zone
• všité slipy
• pružný pas se stahovací 

šňůrkou
MOC: od 730 Kč

kapsa pro uložení fotbalového míče

spodní lem se stahovací šňůrkou

MOC: od 1 170 Kč

 CLASSIC BEE DáMSKé 
TRIčKO – KRáTKý RUKáV 

• kód:  08–775
• 100% bavlna – hladký 

žerzejový úplet
• klasický střih
MOC: 620 Kč
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 historické město 
se studentským duchem

a historic city 
with student spirit

OLOMOUC JE POVAžOVáNA ZA 
MěSTO S BOHATOU HISTORIí 
A PATří MEZI NEJKRáSNěJší 
SíDLA STřEDNí EVROPY. DíKY SVé 
VýHODNé POLOZE, STAROBYLé 
UNIVERZITě, DUCHOVNíM, 
KULTURNíM A řEMESLNýM 
TRADICíM BYLA PO DLOUHá STALETí 
PřIROZENýM CENTREM MORAVY, 
TZV. HANáCKOU METROPOLí, KTERá 
LáKALA UMěLCE, VZDěLANCE 
A OBCHODNíKY.

OLOMOUC IS A PLACE wITH A RICH 
HISTORY AND IS CONSIDERED AS ONE 
OF THE MOST BEAUTIFUL CITIES IN 
CENTRAL EUROPE. THANKS TO ITS 
CONVENIENT LOCATION, THE OLDEST 
UNIVERSITY IN MORAVIA, AND RICH 
SPIRITUAL, CULTURAL AND CRAFT 
TRADITIONS, OLOMOUC wAS FOR 
CENTURIES THE CAPITAL OF MORAVIA. 
AS THE CENTRE OF HANá REGION, 
IT HAS ALwAYS ATTRACTED ARTISTS, 
INTELLECTUALS AND BUSINESSMEN.

oLoMouC
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S ohledem na množství památek a architektonic-
kých skvostů se Olomouc může pyšnit přídomkem 
– po Praze druhá největší městská památková 
rezervace v české republice. Jedinečná atmosfé-
ra, kterou městu vtiskla řada známých osobností 
a událostí, je znát jak v rozlehlých parcích, tak 
i v chrámech či na náměstí. Procházka Olomoucí 
je v každém případě půvabným zážitkem. Nejedna 
romantická duše zaplesá při návštěvě historické 
části města, která nabízí nejen prostředí plné nád-
herných zákoutí a malebných uliček, ale i restaura-
ce se skvělou domácí kuchyní. Poznejte Olomouc, 
podmaní si vás!

Milovníci historie si přijdou na své

Díla mistrů stavitelů propůjčují Olomouci neza-
pomenutelný vzhled, ať už se jedná o kostely, 
kašny nebo sloupy. Jeden z nich, 32 metrů vysoký 
barokní Sloup Nejsvětější Trojice, je dokonce na 
seznamu památek UNESCO. Najdete jej na Horním 
náměstí, jehož dominantou je bohatě zdobená 
radnice, do jejíž severní fasády je zasazen orloj. 
Součástí kamenné budovy radnice je 75 metrů 
vysoká radniční věž s vyhlídkou na celou Olomouc. 
V rámci prohlídky můžete také nahlédnout do 
komůrky věžného. Zajímavý je taktéž 46 metrů 
vysoký kostel sv. Mořice, který patří k nejvzácněj-
ším stavbám období pozdní gotiky na Moravě. Za 
zmínku určitě stojí Dolní náměstí, kterému vévodí 
Neptunova kašna – nejstarší olomoucká kašna 
z roku 1683 a Mariánský morový sloup, který má 
být připomínkou morové epidemie z let 1713 –1715. 
Při toulkách městem nevynechejte ani Olomoucký 
hrad situovaný na Václavském návrší. Právě zde byl 
totiž v roce 1306 zavražděn poslední Přemyslovec, 
český král Václav III. Obdivovat můžete i krásu 
Biskupského paláce s proslulými románskými okny, 
gotického Dómu sv. Václava, který je sídelním kos-
telem olomouckého arcibiskupa anebo Arcidiecézní 
muzeum založené z podnětu papeže Jana Pavla II.

Kultura v Olomouci rozhodně nestrádá

Chodíte rádi do muzeí a galerií? Jste hudebním či 
divadelním nadšencem? Sledujete fi lmové novinky? 
Jste na správném místě! Olomouc je domovským 
městem Moravské fi lharmonie i Moravského divadla 
Olomouc, které již oslavilo osmdesáté výročí svého 
založení. Kulturní scénu pak doplňují mezinárodní 
festivaly, jakými jsou Academia Film Olomouc, 
Mezinárodní varhanní festival, Svátky písní nebo 
Dvořákova Olomouc. Oblibě se rovněž těší Svátky 
města Olomouce či významná sportovní událost 

Thanks to its numerous historic sights and archi-
tectural treasures, Olomouc is the second largest 
urban conservation area in the Czech Republic after 
Prague. Many well-known persons and important 
events infl uenced the unique atmosphere of the 
city with large parks, many churches and squares. 
A walk around Olomouc is a lovely experience. 
Romantic souls will be delighted while stroll-
ing through the streets of the historic city centre 
which offers not only picturesque scenes but also 
restaurants with delicious local cuisine. Get to know 
Olomouc – you will be enchanted by it!

A great place for history lovers

Imposing architectural works give Olomouc its 
memorable appearance. The city is famous for its 
churches, fountains and columns. One of them, 
a 32-metre-high Baroque Holy Trinity Column is on 
the list of UNESCO world Heritage Sites. It is lo-
cated in Horní (Upper) Square which is dominated 
by a richly decorated City Hall with an astronomical 
clock on its northern façade and a 75-metre tower 
offering a wonderful view of the whole city. Another 
place of interest is St. Moritz Church, one of the 
most precious late-Gothic buildings in Moravia. 
Its height is 46 metres. Dolní (Lower) Square 
is dominated by Neptune Fountain, the oldest 
fountain in Olomouc from 1683, and Marian Plague 
Column commemorating the plague epidemic of 
1713 –1715. On your tour of the city you defi nitely 
should not miss the Olomouc Castle situated on 
wenceslas Hill. In this place Czech king wenceslas 
III, the last member of the Premyslid dynasty, was 
assassinated in 1306. You can also admire the 
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Olomoucký půlmaraton. Na své si přijdou i milovní-
ci umění. Město aktivně přispívá k rozkvětu kulturní-
ho dění pořádáním výstav, koncertů a dalších akcí. 
Jednou z takových je i podzimní zahradnická výsta-
va Flora Olomouc, na níž se každoročně představí 
na 350 vystavovatelů a pěstitelů ovoce a zeleniny.  
V okolí Olomouce můžete také najít několik muzeí 
s netradiční expozicí. Muzeum olomouckých tvarůž-
ků v Lošticích je nepochybně jedním z nich. 

Olomouc nejsou jen tvarůžky

Kulinářské speciality Olomouce lákají návštěvníky 
do místních restaurací k prozkoumání všemožných 
chutí a nečekaných překvapení moravské kuchyně. 
Ke gurmánským zážitkům neodmyslitelně patří 
olomoucké tvarůžky, známý sýr s nezaměnitelnou 
chutí. Ochutnat jej můžete na mnoho způsobů – 
například jako originální sladký moučník.  
Při svých toulkách Olomoucí byste rozhodně 
neměli opomenout sklenici dobrého piva. V regionu 
je velmi dlouhá tradice pivovarnictví. Ze širokého 
výběru mnoha druhů lahodného moku jednoznač-
ně doporučujeme piva Moritz a Vašek, která se vaří 
v malých pivovarech přímo v Olomouci. 

Jestliže chcete návštěvu Olomouce spojit s ne-
všedním zážitkem, jeden takový pro vás nachystal 
Svatováclavský pivovar v Olomouci, kde se po 
náročném dni můžete ponořit do koupele v pivních 
lázních. Milovníky sladkého jistě potěší kynuté 
knedlíky plněné všemi druhy ovoce a sypané 
tvarohem.

beauty of the Archbishop’s Palace with its famous 
Romanesque windows, the Gothic Dome of St. 
wenceslas, which is the seat church of Archbishops 
of Olomouc, or the Archdiocesan Museum founded 
on the initiative of Pope John Paul II.

Olomouc has a rich cultural life

Do you like museums and galleries? Are you a mu-
sic or theatre enthusiast? Do you like to keep up 
to date with new movies? Then you are in the right 
place! Olomouc is home to the Moravian Philhar-
monic Orchestra and Moravian Theatre Olomouc, 
which has existed for more than eighty years. 
Several international festivals are held in Olomouc: 
Academia Film Olomouc, International Organ 
Festival, Festival of Songs, and Dvořák’s Olomouc. 
Other popular events are the Days of Olomouc City 
and Half Marathon Olomouc, the city’s major sports 
event. Art lovers will also find a lot to see here, they 
can choose from plenty of exhibitions and concerts. 
One of the best known events is Flora Olomouc, the 
annual gardening exhibition. Every autumn, around 
350 exhibitors and fruit and vegetable growers 
showcase their products here.

You can also find a few museums with unusual 
exhibits in the surroundings of Olomouc. One of 
them is the Museum of “tvarůžky” (a local kind of 
cheese) in Loštice.

Olomouc has more to offer than tvarůžky 
cheese

Local culinary specialties attract visitors to local 
restaurants to explore all sorts of flavors and sur-
prises of Moravian cuisine. One of the best-known 
specialties of this region is tvarůžky – a cheese with 
a distinctive strong flavour. You can taste it in many 
ways, for example as an original sweet dessert.
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Olomouc je město, kde poznáte konec 
prázdnin

Olomouc je také, a možná především, městem stu-
dentů. A poznáte to zcela jednoduše. Prázdné ulice 
přes rok zaplní tisícovky mladých lidí a hospodští, 
kteří zatím znuděně zívali za pípou nebo kávovarem 
najednou ožijí a mnou si ruce nad davem hlado-
vých a žíznivých studentů.
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You should not miss a glass of good beer during 
your stay in Olomouc. The region has a very long 
brewing tradition. From a wide choice of local beers 
we definitely recommend Moritz and Vašek made in 
small breweries in Olomouc city. 

St. wenceslas Brewery in Olomouc offers its visitors 
a unique experience: after a busy day you can take 
a bath in a beer spa. Lovers of sweets will certainly 
enjoy dumplings stuffed with various kinds of fruit 
and sprinkled with curd cheese.

You will definitely notice that a holiday is 
over

Olomouc is said to be a city of students. You will 
certainly notice this; during the school year streets 
are full of thousands of young people so owners of 
pubs and cafés who had nothing to do during the 
holiday are very busy and happy about so many 
hungry and thirsty students.

But the city does not forget about families with 
children either. They like to spend their free time in 
one of the best waterparks in the country located 
right next to Haná Shopping and Entertainment 
Centre. Another popular trip destination is Svatý 
Kopeček (The Holy Hill) with its zoo and the pilgrim-
age church; there is a wonderful view of the whole 
city from this place.

There are several large parks in Olomouc where 
you can do sports, go for a walk or have a picnic. 
If you prefer active relaxation, you can play golf or 
go horse riding. Those who enjoy nightlife will find 
plenty of pubs, wine bars and cafés in Olomouc.

If you like shopping, you will definitely have a lot 
of opportunities to do so in this city. You can go 
to some of a few Olomouc shopping centres, for 
example a recently opened šantovka Gallery, which 
is one of the ten largest shopping centers in the 
Czech Republic. If you prefer smaller boutiques, 
you will find many shops in the city centre selling 
typical Czech products as well as goods of foreign 
provenience.

Olomouc offers lots of attractions to everyone. 
whether you are looking for entertainment for 
singles, couples or groups of friends, you will find 
places that suit your needs and taste. Thanks to its 
picturesque sights, places of cultural interest and 
large green areas, Olomouc is an ideal place to visit 
in any weather and for people of any age. So if you 
are wondering where to spend a weekend in the 
Czech Republic, Olomouc is a great choice.

Město ale nezapomíná ani na rodiny s dětmi. Právě 
pro ně je nejoblíbenějším cílem výletů jeden z nej-
modernějších aquaparků u nás, který se nachází 
v přímém sousedství Obchodního a zábavního 
parku Haná. Další oblíbenou výletní destinací je 
ZOO a poutní chrám na Svatém Kopečku, odkud je 
na celé město úžasný pohled. 

Zasportovat si můžete klidně v rozlehlých olomouc-
kých parcích, které jsou také vhodné pro vycházky 
či pikniky. Pokud si ale chcete hlavně odpočinout, 
zajděte si zajezdit na koni nebo si zahrát golf. Také 
nočního života si zde užijete dosytosti. Vyrazit mů-
žete do mnoha olomouckých hospůdek, vináren, 
barů a kaváren. 

Pokud rádi nakupujete, při své návštěvě Olomouce 
se o tuto zálibu jistě nepřipravíte. Můžete si vybrat 
některé z olomouckých obchodních center, napří-
klad nově otevřenou Galerii šantovku, která je jed-
ním z deseti největších obchodních center v české 
republice. Preferujete-li spíše menší butiky, v centru 
města je mnoho obchůdků, v nichž jsou k dostání 
typické české výrobky i zahraniční zboží. 

V Olomouci si na své přijde opravdu každý. Ať už 
hledáte zábavu pro jednotlivce, páry či skupinu 
přátel, fantazii se meze nekladou. Díky malebným 
památkám, kulturním institucím i velkému množství 
zeleně je Olomouc ideálním místem za každého 
počasí a pro všechny věkové kategorie. Pokud 
tedy přemýšlíte, kam na víkend v české republice, 
Olomouc je elegantní volbou.
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Ignis Brunensis a Brno  
– město uprostřed Evropy / 
Ignis Brunensis & Brno - the 
City in the Centre of Europe
23. 5. –  22. 6. 2014
17. ročník mezinárodní 
soutěžní přehlídky ohňostrojů 
STAROBRNO – IGNIS 
BRUNENSIS a festivalových 
akcí volného času a zábavy 
pod hrady špilberk a Veveří. / 
The 17th international festival of 
fireworks STAROBRNO – IGNIS 
BRUNENSIS accompanied by 
cultural and free-time events under 
the špilberk and Veveří castles.
www.ignisbrunensis.cz
www.bmue.cz

Concertus Moraviae – 
mezinárodní hudební festival 
vážné hudby / International 
Festival of Classical Music
31. 5. –  29. 6. 2014
Vybrané památky na jižní Moravě 
a Vysočině / Various historic 
sights in South Moravia and 
Vysočina region 
www.concentus-moraviae.cz 

brno a okoLí
tipy na akce červen aŽ září 2014

www.ignisbrunensis.cz

www.vinozblizka.cz

Výstava vín na hradě Veveří / 
Wine Exhibition at the Veveří 
Castle
14. 6. 2014
www.wittwine.com

Bryan Adams
18. 6. 2014, Velodrom Brno 
www.ticketpro.cz 

Léto otevřených sklepů 
v Pavlově / The Summer of 
Open Wine Cellars in Pavlov
20. 6. – 7. 9. 2014
www.otevrene-sklepy-pavlov.cz

www.breclav.eu

Víno z blízka – degustační 
čtvrtky / Local Wines Festival 
„Víno z blízka“
29. 5.  –  11. 9. 2014 Otevřená 
zahrada pod špilberkem / Open 
Garden under the špilberk 
Castle
www.vinozblizka.cz 

www.wittwine.com

Festival minipivovarů / The 
Festival of Small Breweries
21. 6. 2014
Břeclav, areál pod zámkem / 
Venue: Břeclav, Pod Zámkem
www.breclav.eu

Noční prohlídky kláštera 
Rosa coeli / Night Tours of 
the Rosa Coeli Monastery
21. 6., 26. 7., 30. 8. 2014
www.dolnikounice.cz

www.divadelnisvet.cz

Divadelní svět Brno / Theatre 
World Brno
6.  – 13. 6. 2014
V. ročník mezinárodního 
divadelního festivalu. /  
The 5th edition of the  
international theatre festival. 
www.divadelnisvet.cz

Čarovné tóny Macochy / The 
Magic Tones of Macocha
12. – 15. 6. 2014
16. ročník unikátního hudebního 
festivalu za využití světelných 
efektů v neobvyklém prostředí 
krasových jeskyní. / The 16th 
edition of the unique music festival 
with light effects in the unusual 
environment of the karst caves. 
Moravský kras / The Moravian 
Karst
www.agencyfct.cz
www.cavemk.cz 
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brno and its
tips for  
events in
surroundinGs June – september 2014

Hudební festival Znojmo / 
Znojmo Music Festival
11. – 27. 7. 2014
Znojmo
www.hudbaznojmo.cz

Noční prohlídky hradu Bítova / 
Night Tours of the Bítov Castle
24. – 25. 7. a 7. – 8. 8. 2014
Noční prohlídky hradu Bítova 
s divadelní a šermířskou 
společností ExULIS z Brna. / 
Night tours of the castle with the 
Brno fencing company ExULIS.
Hrad Bítov / The Bítov Castle
www.hradbitov.cz

Lednické krojované hody / 
Lednice Folklore Feast
26. – 27. 7. 2014
www.lednice.cz 

Mezinárodní folklórní 
festival Strážnice / Strážnice 
International Folklore Festival
26. 6.  –  29. 6. 2014
www.straznice-mesto.cz   

Festival vína / Wine Festival
27. 6. –  28. 6. 2014
www.sklepni-ulicky.cz

15. Letní Shakespearovské 
slavnosti 2014 / The 15th 
Summer Shakespeare 
Festival 2014
červenec – srpen / July and 
August
www.shakespeare.cz

Mikulovské hudební 
a divadelní léto / The Mikulov 
Music and Theatre Summer 
Festival
1. 7. – 31. 8. 2014
www.mikulov.cz  

www.straznice-mesto.cz

Pálavský krpál / „Pálavský 
krpál“ Biking Race
2. 8. 2014
Závod pro profesionální 
i rekreační cyklisty. / Professional 
and amateur biking race.
Pálava / Tha Pálava Hills
www.pavlof-sport.cz

Letní festival Moravské 
hrady / The Moravian Castles 
Summer Festival
8. 8.  – 9. 8. 2014
Hrad Veveří / The Veveří Castle
www.moravskehrady.cz  

Jídlo z blízka / Local Food 
Festival „Jídlo z blízka“
7. – 31. 7. 2014  
www.jidlozblizka.cz

www.pavlof-sport.cz

Mezinárodní kytarový 
festival a kurzy Brno / Brno 
International Guitar Festival 
and Courses
10. – 16. 8. 2014
23. ročník jednoho 
z nejvýznamnějších kytarových 
festivalů střední Evropy. / The 
23rd edition of one of the most 
important guitar festivals in the 
Central Europe.
Brno, hrad špilberk, Nová 
radnice / Brno, the špilberk 
Castle, the New Town Hall
www.guitarcz.ubersite.org

Grand Prix České republiky 
– Moto GP / The Czech 
Republic Grand Prix
Automotodrom Brno / Brno 
Circuit 
15. – 17. 8. 2014
www.automotodrombrno.cz
 
Den Brna / Brno Days
15. – 17. 8. 2014
Připomínka úspěšné obrany 
města Brna proti švédům 
v průběhu třicetileté války. / 
The event commemorating the 
successful defense of Brno 
against the Swedes during the 
Thirty Years’ war. 
www.ticbrno.cz

www.jidlozblizka.cz

www.guitarcz.ubersite.org
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Festival v centru dění / Brno 
City Centre Festival
Brno, Náměstí Svobody 
11.  – 14. 9. Slavnosti piva /  
Beer Festival 
18.  – 21. 9. Slavnosti jídla /  
Food Festival
26. 9. – 3. 10. Slavnosti vína / 
wine festival 
6. – 12. 10. Slavnosti řemesel / 
Crafts Festival
www.festivalvcentrudeni.cz

Hudební festival Babylonfest 
/ Babylonfest Music Festival
Brno, Moravské náměstí /  
16.  –  20. 9. 2014 
www.babylonfest.cz

Mezinárodní folklorní festival 
Brno / International Folklore 
Festival
27. – 31. 8. 2014
Brno, Náměstí Svobody 
www.folklornet.cz

Půlmaraton Moravským 
krasem / The Moravian Karst 
Half-Marathon
30. 8. 2014
Moravský kras, Blansko / The 
Moravian Karst
www.sportujsnami.cz

Napoleonské dny / 
Napoleon’s Days
Zámek Slavkov / The Slavkov 
Chateau
16. 8. – 17. 8. 2014
www.zamek-slavkov.cz
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www.festivalvcentrudeni.cz

www.boskovice.cz

www.iberica.cz

www.bankavin.cz

Iberica 
Festival španělské 
a iberoamerické kultury. / The 
festival of Spanish and Ibero-
American culture.
Boskovice, Brno  
19. – 23. 8. 2014
www.iberica.cz 

Mezinárodní hudební 
festival Špilberk / Špilberk 
International Music Festival
17. – 24. 8. 2014
Brno, hrad špilberk / the špilberk 
Castle 
www.filharmonie-brno.cz 

Grand Prix Austerlitz 2014 
– Mezinárodní výstava vín / 
Grand Prix Austerlitz 2014 
International Wine Exhibition
Biskupský dvůr, Zelný trh 
23. 8. 2014
www.bankavin.cz

www.svkbreclav.cz

Slovácká regata 2014 / 
Slovácká Regatta
30. – 31. 8. 2014
Tradiční veslařské závody na 
řece Dyji. / The traditional rowing 
race on the river Thaya.
Břeclav, areál Slováckého 
veslařského klubu „Nad 
splavem“ / Venue: the premises 
of the Břeclav rowing club „Nad 
Splavem“.
www.svkbreclav.cz

Znojemské historické 
vinobraní / Znojmo Historic 
Vintage Festival
Znojmo, Městská památková 
rezervace / Znojmo city centre
12. – 13. 9. 2014
www.znojemskevinobrani.cz, 
www.znojmocity.cz

Pálavské vinobraní / Pálava 
Wine Harvest
12. – 14. 9. 2014
Mikulov 
www.palavske-vinobrani.cz 

Husí slavnosti / The Goose 
Festival
20. – 21. 9. 2014
Boskovice, zámecký skleník /  
The chateau greenhouse
www.boskovice.cz
 
Znojemský burčákový 
festival – Burčákfest / Znojmo 
Young Wine Festival
Znojmo, Loucký klášter /  
The Louka Monastery 
26. – 27.  9. 2014
www.znovin.cz,  
www.gatoproduction.cz 

Změny termínů jsou vyhrazeny. 
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reklama
na vás upozorní

neztrácejte hlavu!

creative ideas served to
screen > print > offline and online 

media > mobile devices

www.contimex.cz

21 let práce na jednu stránku nedostaneme. 
Řekněte si o reference e–mailem nebo se stavte na 

dobrou kávu a my Vám je rádi ukážeme.



ZÁŽITKOVÁ GASTRONOMIE VE 
FUNKCIONALISTICKÉM SKVOSTU 
BÝVALÉ ZEMANOVY KAVÁRNY

TOP GASTRONOMY IN THE 
FUNCTIONALIST GEM – THE FORMER 
ZEMAN CAFÉ

Restaurant
PaVIllon

Restaurant PAVILLON v parku na Kolišti se řadí 
mezi TOP restauranty v Brně. Vznikl spojením 
dvou brněnských fenoménů – slavné Zemanovy 
kavárny a legendárního restaurantu U KASTELá-
NA. Ten se před dvěma lety přesunul do budovy 
bývalé Zemanovy kavárny a změnil na Restau-
rant PAVILLON. Svým šéfkuchařským uměním 
zde vládne Jan Kaplan, který připravuje gurmán-
ské zážitky moderní evropské kuchyně. Kaplan 
sbíral zkušenosti v rámci stáže v Londýně, kde 

The PAVILLON Restaurant in Koliště Park ranks 
among the best restaurants in Brno. It arose from 
the fusion of two Brno phenomena – the famous 
Zeman Café and the legendary restaurant U KASTE-
LáNA. Two years ago, the restaurant U Kastelána 
moved to the building which is a replica of the func-
tionalist Zeman Café, and was named PAVILLON. Its 
chef, Jan Kaplan, specializes in modern European 
cuisine. He gained experience during his internship 
in the Michelin-starred Gordon Ramsay’s restaurant 
in London. He always uses seasonal and fresh 
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ingredients from local suppliers to create original 
and imaginative menu. You will never come across 
ready-made meals here as the local team make all 
dishes by themselves, including bread and pasta.

“The interior of the Pavillon is airy, with large 
windows that can be retracted into the fl oor, which 
creates a unique space surrounded by green in the 
middle of the city,” says Mirek Jindra, the manager 
of the restaurant. “The quality of our restaurant is evi-
denced by positive feedback of the guests and also 
by the fact that we ended up in the 2nd place among 
Brno restaurants in the list of TOP 100 Restaurants in 
the Czech Republic,“ says Jindra proudly. Although 
at fi rst sight the place might seem luxurious, the 
prices are reasonable so that almost anyone can 
afford the gastronomic experience. 

The RUNwAY cocktail bar and a stylish wine cellar 
are part of the Pavillon. In summer, you can sit in 
a covered patio with a barbecue, listen to live music, 
and watch sports broadcasts or movies in the open 
air cinema. we also organize weekend parties with 
DJs and many other events. You can also taste our 
barbecue specialties.

pracoval v michelinské restauraci Gordona 
Ramsaye. Jedinečné chuti, originální kombinace 
i známé vůně čaruje vždy ze sezónních a čerst-
vých surovin z lokálních zdrojů. Rozhodně zde 
nenarazíte na pokrmy z polotovarů, neboť vše si 
zdejší tým vyrábí sám, včetně pečiva či těstovin.

You will fi nd more information about the restaurant 
at www.restaurant-pavillon.cz.

„Interiér Pavillonu je otevřený a disponuje 
velkými okny, která se dají zasunout do podlahy, 
čímž vznikne jedinečné propojení jediné zelení 
obklopené zahrádky s grilem v centru města,“ 
říká manažer restaurantu Mirek Jindra. „O kva-
litě naší restaurace hovoří hodnocení hostů 
a také umístění v prestižním žebříčku TOP 100 
restaurací v ČR, kde jsme skončili v hodnocení 
kuchařského umění mezi brněnskými restauranty 
na 2. místě,“ dodává Jindra. Přestože prostředí 
působí na první pohled honosně, ceny jsou 
přizpůsobené tak, aby si gastronomický zážitek 
mohl dopřát téměř každý.

Nedílnou součástí PAVILLONU je koktejl bar 
RUNwAY a stylová vinotéka. Po celé léto se 
můžete těšit i na zastřešenou zahrádku s grilem, 
letní kino, živou hudbu, sportovní přenosy, víken-
dové party s DJs a spoustu dalších akcí. Mimo 
jiné můžete ochutnat naše speciality na grilu.

Více informací o restauraci je na 
www.restaurant-pavillon.cz.

ENJOY
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Kontakt/Contact:
Jezuitská 6, Brno, +420 541 213 497, +420 602 550 686
info@restaurant-pavillon.cz, www.restaurant-pavillon.cz



FLYING MAG SE VYDAL DO BRNěNSKýCH ULIC A HLEDAL ZAJíMAVé LIDI, KTEří 
BY MOHLI NěCO říCT O SVéM MóDNíM STYLU. POTKALI JSME ROZMANITé TYPY 
LIDí S RůZNýMI STYLY. A VšEM TO MOC SLUšELO! INSPIRUJETE SE? 

Anna (18)

Anna má na první pohled ráda dívčí styl oblékání. 
Nejraději nosí šaty, sukně, a to ideálně v krémových 
barvách. Nechává se inspirovat sezónními trendy 
ale i tím, co už z módy dávno vyšlo. V módě je 
svá, ale přesto má velký módní vzor, kterým je její 
maminka. 

It is obvious at a first glance that Anna prefers 
a „girlish“ style of clothing. Most of all she likes to 
wear dresses and skirts, ideally in creamy colours. 
She gets inspiration from seasonal fashion trends 
but also from clothes that have gone out of fashion. 
She has her own style, but her biggest fashion icon 
is her mother.

Tomáš (25), Marek (25) and Michal (23) 

Tři sympaťáci mají dost podobný módní styl. 
Všichni se shodli na tom, že mají rádi sportovnější 
a elegantnější oblečení. Nepotrpí si na extravagant-
ní kousky, vyhovuje jim spíš jednoduchost a nemají 
rádi přezdobené věci. Trendy jsou pro ně sice 
důležité, ale tvrdí, že jsou tak tři roky pozadu :-).

These three nice guys dress in a very similar way. 
They agreed that they all like sporty and smart 
clothes. They are not keen on extravagant or 
over-decorated outfits and they prefer a simple 
style of clothing. They say that fashion trends are 
important for them, but they are about three years 
behind :-). 

V čem Vyrazit do ulIc?
Anna Tomáš, Marek, Michal
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FLYING MAG REPORTERS wENT OUT TO THE STREETS OF BRNO TO LOOK FOR 
INTERESTING PEOPLE wHO MIGHT SAY SOMETHING ABOUT THEIR FASHION 
STYLE. wE MET VARIOUS PEOPLE wITH DIFFERENT STYLES OF CLOTHING. THEY 
ALL LOOKED GREAT! DO YOU THINK YOU wILL BE INSPIRED?

WHat do PeoPle WeaR 
In bRno StReetS?

Anna Anna

Barbora (23)

Mladá maminka má ráda podpatky a tenisky nosí 
zřídka. Svůj styl charakterizuje jako ležérně ele-
gantní. Zajímají ji aktuální trendy a ráda se nechává 
inspirovat. Potkat ji můžete i ve sportovním, když 
jde do fitness centra. 

A young mum likes shoes with heels and rarely 
wears trainers. She describes her style as casually 
elegant. She is interested in current fashion trends 
and likes to be inspired by them. You can also see 
her in a sports outfit when she is on her way to 
a fitness center.

Roman (37)

I „business look“ se nosí! Roman se inspiruje 
anglickou módou a potrpí si na detail – třeba klidně 
sladí oblek a výrazné ponožky. Potrpí si hlavně na 
kvalitní obuv a kravaty. Pro mikinu nebo tričko ale 
klidně zajde do konfekce.

Roman was dressed in a business style. He likes 
English fashion and concentrates on details – for 
example, he sometimes matches a suit with distinc-
tive socks! He has a special liking for high-quality 
shoes and ties. But if he needs a sweatshirt or  
a T-shirt, he goes to a fashion chain store.

Barbora Roman
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Zuzana (19)

Zuzana se jako jedna z mála těch, které jsme potka-
li, nebála veselejších vzorů. Sama říká, že si na to, 
co má na sobě, hodně potrpí a oblečení si vždy 
promýšlí předem. Má ráda aktuální módu, nemusí 
mít vše značkové, ale oblečení by jí mělo padnout. 
Ráda si nechá poradit od starší sestry, ale styl má 
vlastní. 

She was one of the few people we met who were 
not afraid of more cheerful patterns. Zuzana says 
that clothes are important for her and that she 
always thinks about what to wear in advance. She 
follows the latest fashion trends but does not insist 
on wearing brand clothes. what matters most is 
whether the clothes fit her or not. She sometimes 
gets advice from her older sister but she keeps her 
own style.

Hieu Bui Trung (17),  
Phan Thi Thu Thao (17)

Sympatický mladý pár rád chodí ven sladěný. Oba 
upřednostňují tmavší barvy a oblékají se hodně 
podle nálady a příležitosti. Jejich nejoblíbenějším 
kusem oblečení je mikina. 

A nice young couple who like to go out in matching 
clothes. They both prefer darker colours and their 
choice of outfits depends mostly on the occasion 
and their mood. Their favourite piece of clothing is 
a sweatshirt.

Hieu Bui Trung, Phan Thi Thu Thao Zuzana
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Ondřej

Ondřej (22)

Brněnský student hodnotí svůj styl jako pohodlný 
a jednoduchý. Rád nosí džíny, tričko, sportovní 
boty, ale zároveň se snaží o to, aby vše ladilo. Co 
se týká významných událostí, neváhá ze skříně 
vytáhnout oblek a kravatu.

A student from Brno describes his style as simple 
and comfortable. Ondřej usually wears jeans, 
T-shirts and sports shoes, but at the same time 
he likes to match his clothes. when it comes to 
important occasions, he does not mind wearing 
a suit and tie.

Vendula (32), Petr (27)

Pár nás na první pohled zaujal outfity, ze kterých 
čiší pohodlí, ale přesto jsou zajímavé. Vendula 
s Petrem se shodují, že na večerní akce si na sobě 
dávají víc záležet a rozmýšlí dopředu, co si oblečou. 
Trendy pro ně nejsou nijak zvlášť důležité a oblékají 
se podle toho, co se jim líbí. Běžně nakupují v kon-
fekci a second handech. Vendula řeší spíše než 
oblečení své vlasy a doplňky, to ji baví mnohem víc.

Vendula and Petr were wearing outfits that were 
obviously comfortable but at the same time interest-
ing. They said that they care much more about 
clothes for evening events. They are not strongly 
influenced by fashion trends and they tend to wear 
what they like. They buy ready-made and second-
hand clothes. Vendula is more concerned about her 
hair and accessories rather than clothes.

Vendula, Petr
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totálně sexy s / totally sexy with

OUTFIT NA PáRTY, DO MěSTA NEBO DO PRáCE? V TALLY wEIJL SE SNADNO 
OBLéKNETE OD HLAVY Až K PATě!

DO YOU NEED AN OUTFIT FOR A PARTY, FOR wORK OR CASUAL CITY CLOTHES? 
AT TALLY wEIJL YOU wILL FIND ExACTLY wHAT YOU NEED!

taLLy weijL
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Když Tally Elfassi-weijl v roce 1984 navrhla svou 
první kolekci, tak v duchu přemítala o tom, jak 
vytvořit značku s neustále se obměňujícími trendy. 
Společně s Beatem Grüringem zpočátku zásobovali 
módou švýcarské butiky a obchody, ale cítili po-
třebu být svým zákazníkům blíž. Proto v roce 1987 
otevřeli ve švýcarském Fribourgu svůj první obchod 
a díky tomu dnes můžete nakupovat jejich módu 
v celkem 799 buticích ve 38 zemích světa. 

Samotná značka byla vytvořena v roce 1993 se 
sídlem v Basileji a distribučními centry v Zofingeru 
a Lörrachu. Protože chtěli být v centru vznešené 
módy, umění a vzdělanosti, vybralo si vedení 
společnosti pro své designové sídlo Marais quarter 
v Paříži, na které dohlíží samotná spoluzakladatelka 
Tally Elfassi-weijl.

Co si designéři připravili letos? Právě teď je na vás, 
jestli chcete být zasněná Grace nebo pohodová 
Josefien. Tak se totiž jmenují první letošní kolekce. 
Můžete se nechat unést pastelovými barvami, do-
tknout se oblohy díky potisku mraků nebo se vrátit 
zpět do 90. let díky použité technice batiky. Pokud 
však patříte mezi ty, co si potrpí na trendy pohodlí, 
tak zkombinujte legíny s potiskem se slušivým 
topem nebo spojte květinové vzory a bělené džíny. 
Nebo chcete být denim rebel a kombinovat styl 
grunge s glamour lookem?

A co až přijdou opravdu teplé dny? Smete vás me-
xická vlna! španělština, tequila, palmy, ananas – to 
budou hlavní letní trendy náměty inspirované nejen 
festivalem Coachella.

Jelikož je mottem značky, aby se zákaznice cítily 
v modelech naprosto sexy a uvolněně, najdete 
v prodejnách velký výběr kabelek, šátků, šperků 
nebo třeba čepic, které dokonale dotvoří váš outfit. 
Tak co? Máte chuť být „totally sexy“ s Tally weijl? 

Inspiraci hledejte v buticích i na adrese  
www.tally-weijl.com.

when Tally weijl-Elfassi designed her first fashion 
collection in 1984, she wondered how to create 
a brand with constantly changing trends. In the 
early years, Tally weijl-Elfassi and Beat Grüring, the 
co-founder of the brand, supplied large Swiss fash-
ion stores and boutiques with fashionable clothes. 
Because they felt the need to get closer to their 
customers, they opened their first store in Fribourg, 
Switzerland in 1987. Now you can buy their models 
in 799 boutiques in 38 countries around the world.

In 1993, the newly established TALLY wEiJL com-
pany entered the retail business. Its headquarters 
were based in Basel and distribution centres in 
Zofinger and Lörrach. The design studio, which is 
managed by Tally weijl-Elfassi herself, is located in 
Marais quarter in Paris, which is the centre of haute 
couture, arts and education.

what did the designers come up with this year? 
You can choose either a dreamy Grace or an 
easy-going Josefien – these are the names of this 
year’s first collections. You might get carried away 
by pastel colours, touch the sky thanks to cloud 
prints, or go back to the 1990s through the batik 
technique. But if you like trendy comfort, combine 
print leggings with a nicely fitting top or match floral 
patterns with bleached jeans. Or do you want to be 
a denim rebel and combine grunge style with the 
glamour look?

And what about outfits for really hot days? You will 
get swept away by Mexican wave! Spanish, tequila, 
palm trees, pineapples – these will be major trends 
of this summer inspired not only by the Coachella 
festival.

As the main aim of Tally weijl brand is to make the 
customers feel sexy and relaxed in their models, 
the stores offer a wide range of handbags, scarves, 
jewellery or caps that perfectly complete every 
outfit. So, do you want to be “totally sexy” with Tally 
weijl? 

Look for inspiration in Tally Weijl boutiques and 
at www.tally-weijl.com.
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Do you think that dungarees have 
gone out of fashion? You are wrong! 
You will see lots of them in the streets 
this season. If you combine them with 
pastel colours and shiny materials as 
we did, you will be totally trendy.

Že takzvané „lacláče“ vyšly dávno 
z módy? Omyl! Letos je budete 
opět potkávat v ulicích. A pokud je 
zkombinujete s pastelovými barvami 
a lesklými materiály jako my, tak 
budete maximálně trendy. 

We have chosen an outfi t that is both 
comfortable and chic. An open back 
sweater and a handbag matched with 
a belt prove that details do matter. 
A light scarf is perfect for cooler sum-
mer evenings.

Vybrali jsme pro vás outfi t, který 
je pohodlný a přitom šik. Svetr 
s odhalenými zády a kabelka sladěná 
s páskem dokazuje, že na detailu 
záleží. Lehká šálka se perfektně hodí 
na chladnější letní večery. 

outfit 1

outfit 2
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A playful girlish style – when you 
match your outfi t with accessories, it 
always looks absolutely perfect! And 
how about backpacks? Colourful, 
monochromatic or leather – they are 
just classic.

Dívčí a hravý styl – nic nevypadá 
lépe, když oblečení sladíte s doplň-
ky! A batůžky? Pestré, jednobarevné 
či kožené, to je prostě klasika.

outfit 3

taLLy 
weijL
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DRESS CODE [dres koud]
Módní pravidla nebo pokyny ohledně způsobu 
oblékání – v restauraci, na večírku nebo třeba 
v zaměstnání. 

TRÉS CHIC [tré šik]
Pokud je na pozvánce dress code ve stylu „trés 
chic“, oblékněte se elegantně a zároveň sexy. 

DRESSY CASUAL [dresy kežjul]
Dodržíte jej, pokud se na akci vypravíte elegantně, 
ale ne příliš formálně.  

BLACK TIE [blek taj]
V tomto případě se u mužů očekává smoking. 
U žen dlouhá večerní róba. V případě „white tie“ je 
vyžadován frak s bílou košilí a vestou.

dostali jste pozvánku na party a nevíte, jak 
se obléknout, aby z toho nebyl módní trapas? 
neporadíte si s názvy střihů džínů? nemáte 
představu, co je blejzr, který vám v obchodě na-
bízí prodavačka? flying mag si pro vás připravil 
slovníček, abyste se neztratili v naší nové módní 
rubrice a ani celkově ve světě módy! 

DRESS CODE
Rules or guidelines regarding the way you dress – 
in a restaurant, at a party or at work.

TRÉS CHIC
If the dress code on the invitation says “trés chic”, 
your clothes should be elegant and sexy at the 
same time.

DRESSY CASUAL
To comply with it, wear smart but not too formal 
clothes.

BLACK TIE
Males are supposed to wear a dinner jacket, 
women a long evening gown. If it says “white tie”, 
a tailcoat, white shirt and waistcoat are required.

did you get an invitation to a party and you are 
not sure what to wear, so that your clothes are 
appropriate for the occasion? are you confused 
about the names of different jeans cuts? if a 
shop assistant offers you a blazer, are you sure 
what is? flying mag has prepared a dictionary 
to help you fi nd your way around in the world of 
fashion and also in our new fashion section!

i SVět mÓDy má SVŮJ 

SloVníK
FaSHIon and clotHInG 

VocabulaRY
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HAUTE COUTURE [ót kutír]
Exkluzivní móda světových návrhářů jako Versace, 
Armani, Chanel nebo Dior. Při šití se používají  
nejdražší a nejkvalitnější materiály. 

PRÊT-À-PORTER [pretaporté]
Termín pro průmyslově vyráběnou módu, která se 
prodává ve standardních velikostech. Opak Haute 
Couture.

VINTAGE [vintydž]
Styl libující si ve všem starém a původním. 
Náhrdelník po babičce a košile po mámě? Proč ne!

NEW LOOK [njú luk]
Poprvé tento termín použil Christian Dior v roce 
1947. Charakteristická je dlouhá sukně, úzký pas, 
široká ramena a spousta látky.  

OUTFIT [autfit] 
Jedná se v podstatě o to, co máte oblečené na 
sobě – od hlavy k patě. 

CARDIGAN [kádign]
Typ svetru s knoflíky a výstřihem ve tvaru V. 

BLEJZR 
Původně modré sako se zlatými knoflíky. Postupně 
se označení vžilo pro jakékoliv sportovní sako. 

COCKTAIL DRESS [koktejl dres]
Krátké elegantní šaty s délkou nad kolena. Hodí se 
na formální události jako oslava narozenin, svatba 
nebo večírek. 

KONFEKCE 
Pojmem konfekce označujeme módu, která je 
vyráběna průmyslově a ve velkém. Běžná móda, na 
kterou narazíte pří nákupu v obchodním centru. 

CASUAL [kežjul]
Nenucený, ležérní styl vhodný do ulic města. 
Pohodlný, ale stylový.

GLAMOUR [glemr]
Snaha o podtrhnutí krásy a půvabu. Jedná se 
i o fotografický žánr.

GRUNGE STYLE [grandž stajl]
Prvky inspirované rockem či punkem, roztrhané 
džíny a topy. To je grunge!

OUTLET [autlet]
Móda ze starých kolekcí za výhodnější ceny.

SKINNY JEANS [skiny džíns]
Nejoblíbenější střih posledních let, který dokonale 
obepíná postavu.  

BAGGY JEANS [begy džíns]
široké kalhoty s nízkým sedem a velkými kapsami 
na zadku.

HAUTE COUTURE
Exclusive models by top fashion designers 
like Versace, Armani, Chanel or Dior. The most 
expensive and supreme quality materials are used 
to make these models.

PRÊT-À-PORTER 
This term describes industrially produced fashion 
sold in standard sizes; the opposite of Haute Couture.

VINTAGE
A style based on the mixture of old and original 
features. There are no limits – you can wear your 
grandmother’s necklace or your mother’s shirt!

NEW LOOK
This term was first used by Christian Dior in 1947. 
Typical features are a long full skirt, narrow waist, 
tight bodice and broad shoulders.

OUTFIT
This is basically all you are wearing – from head to toe.

CARDIGAN
A type of sweater with buttons and V-shaped 
neckline.

BLAZER
Originally a blue jacket with gold buttons. Now it 
refers to any sports jacket.

COCKTAIL DRESS
A short elegant dress with above-the-knee length. 
Suitable for formal events like birthday or other 
parties and weddings.

READY-MADE CLOTHES
Clothes which are produced industrially and in large 
quantities. Common fashion items that you can buy 
in shopping centres.

CASUAL
Informal, free and easy style suitable for the streets 
of a city. Comfortable but stylish.

GLAMOUR  
A style emphasising beauty and charm. It is also a 
genre of photography.

GRUNGE STYLE
Grunge fashion contains elements inspired by rock 
and punk, ripped jeans and tops.

OUTLET
Fashion from older collections sold at lower prices.

SKINNY JEANS
In recent years the most popular jeans cut; they are 
tight and perfectly outline the figure.

BAGGY JEANS 
wide low-rise jeans with large pockets on the back.

FaSHIon and clotHInG  

VocabulaRY

Au
to

r: 
re

da
kc

e,
 fo

to
: w

w
w.

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

... 71

INSPIRATION



VE SKLENICI SE VYJíMá SKVOSTNé VíNO. 
PřIVONíTE, LEHCE HO PROVZDUšNíTE 
A POCíTíTE JEHO LAHODNé AROMA. NAPIJETE 
SE A V Té CHVíLI Už VíNO TANčí VE VAšICH 
SMYSLECH. ZA VáMI SE ROZPROSTíRá 
NáDHERNá PříRODA A NEKONEčNé VINICE. 
TAKOVé POCITY ZAžIJETE NA JIžNí MORAVě. 
FLYING MAG PRO VáS PřIPRAVIL PřEHLED 
MíST, KTERá BYSTE SI VE SPOJENí S VíNEM 
A TURISTIKOU ROZHODNě NEMěLI NECHAT 
UJíT. NA ZDRAVí!

YOUR GLASS IS FULL OF ExCELLENT wINE. 
YOU SMELL ITS DELICIOUS AROMA. AS 
SOON AS YOU HAVE A DRINK, THE wINE 
MAKES YOUR SENSES DANCE. YOU ARE 
SURROUNDED BY wONDERFUL LANDSCAPE 
wITH ENDLESS VINEYARDS… SOUTH MORAVIA 
CAN BRING YOU SUCH FEELINGS. FLYING 
MAG HAS PREPARED A LIST OF PLACES THAT 
YOU DEFINITELY SHOULD NOT MISS IF YOU 
wANT TO COMBINE SIGHTSEEING AND wINE 
TASTING. CHEERS!

Lednicko-valtický areál, památka 
UNESCO a domov Salonu vín čR 

Valtice. Malé vinařské městečko u hranic s Ra-
kouskem. A také hlavní město vína v celé české 
republice. Proč zrovna Valtice? Právě ve sklepení 
zdejšího zámku totiž najdete unikátní Salon vín ČR, 
který se pyšní kolekcí stovek nejlepších českých 
a moravských vín.

Víno zde můžete nejen ochutnávat, ale i poznávat. 
Přímo na valtickém náměstí v těsném sousedství 
zámku najdete výchozí bod oblíbené vinařské stez-
ky, kterou můžete absolvovat na kole i pěšky – trasa 
je dlouhá pět kilometrů. A na co se můžete těšit? 

Lednice-Valtice Area: UNESCO world 
Heritage Site and a Home to the wine 
Salon of the Czech Republic

Valtice is a small wine-growing town near the 
Czech-Austrian border. It is the capital of Czech 
wine because the unique Wine Salon of the Czech 
Republic is located in the Chateau Cellar. It boasts 
the collection of hundreds of the best Moravian and 
Bohemian wines. 

Apart from tasting wine you can also learn more 
about it in Valtice. In the square, right next to 
the castle, there is a starting point of a popular 
fi ve-kilometre wine trail, suitable for walkers and 

Za poZnáníM vína 
na jiŽní Moravu

pěšky, autem i na kole

on foot, by car or by bikeon foot, by car or by bike
eXpLorinG wine in soutH Moravia
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Na prozkoumání zámeckého areálu a rozsáhlých 
valtických vinic. Na romantickou kolonádu na kopci 
Rajstna nad Valticemi, díky které budete mít celý 
Lednicko-valtický areál, tedy památku světového 
kulturního dědictví UNESCO, jako na dlani. Na 
procházku skrz vinice k budově unikátní Střední 
odborné školy vinařské, odkud se vrátíte zpět do 
historické části města. 

Pokud chcete zůstat ve Valticích, ale o víně byste 
se rádi přiučili něco nového, můžete navštívit 
expozici „Historické vinařské lisy a nářadí“ 
v Muzeu vinařství, zahradnictví a životního prostře-
dí. Pozornost zde vzbuzují zejména tří obrovské 
šroubové vinařské lisy z 18. století. Byla by škoda 
své nově nabité znalosti o víně neskloubit s ochut-
návkou. Vynikající víno na vás čeká v tradičních 
vinných sklípcích. Pokud chcete zažít typický 
moravský večer, navštivte Valtice o prázdninovém 
víkendu. Letní večery zde patří ochutnávkám vína, 
tanci a zpěvu za doprovodu cimbálové muzi-
ky. Začátek je vždy v osm hodin ve Valtickém 
Podzemí. O poznání větší akce se ve Valticích 
letos uskutečnila 9. a 10. května. Město hostilo již 
po čtyřicáté sedmé nejstarší celostátní soutěž vín 
v české republice – Valtické vinné trhy. 

Ani Lednice však nezůstává pozadu. Poslední 
srpnový den sem můžete za vínem ve spojení s kul-
turou zavítat na festival Světový den ledového vína 
do areálu zámeckého parku. Ochutnáte zde nejen 
soutěžní ledová, slámová a další vybraná sladká 
vína, ale také tradiční regionální speciality a vína 
z produkce českých i moravských vinařů. To vše za 
doprovodu nejrozmanitějších vystoupení a ukázek 
tradičních řemesel.

cyclists. First you will explore the surroundings of 
the chateau and vast vineyards. 
Then the trail brings you to a romantic Rajstna 
Promenade on the hill above the town, where you 
can enjoy a wonderful view of the whole Lednice-
Valtice Area, the UNESCO world Heritage Site. 
Another point of interest on the trail is the Second-
ary School of Viticulture. From there it is just a short 
way back to the historic centre of Valtice. 
Another place that wine lovers might fi nd interest-
ing is the exhibition of historic wine presses and 
winemaking tools at the Museum of Viticulture, 
Horticulture and the Environment. The most im-
portant exhibits are three huge screw wine presses 
from the 18th century. It would be a shame not to 
combine your newly acquired knowledge about 
wine with tasting it – you can do so in numerous lo-
cal traditional wine cellars offering excellent wine. If 
you want to experience a typical Moravian evening, 
you should come to this town at a holiday week-
end. On summer evenings many events take place 
in Valtice Underground (starting at 8 p.m.) – you 
can taste wine, dance or sing along with Moravian 
folk music groups. On 9 and 10 May 2014, the town 
hosted the oldest national wine competition in the 
Czech Republic Valtické vinné trhy (Valtice Wine 
Market), this year for the 47th time. 
Another important event is held in a nearby town 
of Lednice on 31 August. The International Day 
of Ice wine is a festival where you can taste ice 
wines, straw wines and other sweet wines, and also 
traditional regional specialties and wines produced 
in Bohemia and Moravia. The event takes place in 
Lednice Chateau Park and is accompanied by vari-
ous performances and displays of traditional crafts. 

From Mikulov to Picturesque wine-
-growing Villages in the Pálava Hills
Mikulov is a beautiful town with a charming skyline 
dominated by the castle and Svatý kopeček (Holy 
Hill). As far as history is concerned, Mikulov has 
a lot to offer. Lovers of winemaking craft will appre-
ciate one of the largest historic wine barrels in the 
world and a huge wine press which are exhibited 
at Mikulov Chateau. Mikulov is well-known for its 
wine cellars and wine bars in the town centre. You 
can enjoy local wines and relaxed atmosphere 
at a popular annual late summer event Pálavské 
vinobraní (The Pálava Grape Harvest) from 12 to 
14 September 2014. The traditional festival of 
wine, food and culture takes place at many venues 
throughout the town, including the chateau and its 
gardens and the local natural amphitheater.

Více informací o víně i trasách najdete zde/
You will fi nd more information on wines and 
wine trails at:
www.wineofczechrepublic.cz
www.cyklo-jizni-morava.cz, www.stezky.cz
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Both Valtice and Mikulov are good starting points 
for wine themed trails. The Mikulov route is more 
demanding than the above described Valtice wine 
trail. Its total length is 20 kilometres and it is suitable 
not only for cyclists and more experienced walkers, 
but also for cars. The trail starts at the parking lot at 
the Mikulov Commercial Bank and leads through the 
historic square to the wine-growing villages located 
under the protected area of the Pálava Hills. It will 
take you to picturesque villages of Bavory, Perná, 
Horní Věstonice and Dolní Věstonice. Another in-
teresting place on the route is Pavlov, a uniquely pre-
served wine-growing village with a conservation area. 
The annual Festival of Open Wine Cellars – Spring 

under the Pálava Hills – takes place here, this year 
on 26 and 27 April. Some wineries and cellars in 
Pavlov are open for visitors also during the summer 
holiday. The Mikulov wine trail is challenging, but you 
have almost reached the goal! walk from Pavlov to 
the charming village of Klentnice, situated under the 
ruins of Sirotčí hrádek, and continue through Perná 
back to Mikulov.

Znojmo Historic wine Festival and the 
Longest wine Trail in the Czech Republic

Are you planning to visit Znojmo? It is definitely 
a great choice: apart from being an important 
wine-growing centre, it is one of the most beautiful 
towns in South Moravia. winemaking has a long 
tradition here and there is a Museum of Viticulture 

Z Mikulova do vinařských obcí malebné 
Pálavy

Mikulov, krásné panoramatické město, jehož 
dominanty zámek a Svatý kopeček si zamilujete. 
Historicky má Mikulov mnoho co nabídnout. Milovní-
ci vinařského umu ocení například jeden z největších 
historických vinných sudů na světě a obří lis na víno, 
které se nachází v expozici mikulovského zámku. Mi-
kulov je známý svými vinnými sklípky i vysedáváním 
s vínem na náměstí. To si můžete užít i na oblíbeném 
Pálavském vinobraní na sklonku léta od 12. do 
14. září. Tradiční festival vína, gastronomie a kultury 
se odehraje také na zámku a v zámecké zahradě 
nebo v přírodním amfiteátru. Jste srdečně zváni!

Z Valtic i z Mikulova se můžete vydat za poznáním 
vína po naučné stezce. Tato trasa je ale s cel-
kem 20 kilometry náročnější než valtické puto-
vání. Vhodná je ale nejen pro cyklisty a zdatnější 
výletníky, celou cestu můžete absolvovat i autem. 
Trasa začíná na mikulovském parkovišti u Komerční 
banky a pokračuje dále přes historické náměstí až 
do vinařských obcí pod chráněnou krajinnou oblastí 
Pálava. Projdete si tak malebné vesničky Bavory, 
Pernou, Horní Věstonice i pro svou Věstonickou 
Venuši slavnější Dolní Věstonice. Odtud se pak 
vydáte do unikátně zachovalé vinařské obce s pa-
mátkovou rezervací, do Pavlova. Právě zde probíhá 
každý rok v dubnu Festival otevřených sklepů 
– Jaro pod Pálavou. I v letní sezóně představí 
v Pavlově své sklepy, minimálně jedno vinařství 
bude otevřeno každý týden mezi 1. červencem 
a 31. srpnem. Mikulovská trasa je náročnější, ale 
už jste skoro u cíle! Z Pavlova projdete do půvabné 
Klentnice, která leží pod zříceninou Sirotčího 
hradu a ze které můžete pokračovat přes Pernou 
zpět do Mikulova.

Goethe said: „Wine rejoices the heart of 
man.“ Do you agree? Then we wish you a lot 
of joy while exploring wine regions of South 

Moravia!
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in Louka Monastery. A well-known annual wine 
festival Znojemské historické vinobraní (Znojmo 
Historic Vinatage) takes place on 12 and 13 Sep-
tember 2014. It is a great opportunity to taste the 
best samples produced by local winemakers. 

If you like challenging trips and are fit enough, you 
should definitely explore the longest Czech wine 
trail. Its total length is 165 km and it takes you to 
as many as fifty-five wine-growing villages. You 
can also shorten or divide the route into more parts. 
Less trained cyclists and hikers will appreciate the 
northern part of the trail and the area around the 
river Dyje (Thaya). A more difficult but also more 
interesting route leads through Podyjí National 
Park. One of the most important vineyards in 
Europe called Šobes is found here. If you want 
to have a rest, take a trip to Šatov where you can 
see unique folk paintings in the local wine cellar 
labyrinth.

Brno Summer wine Events and a Trip to 
Slavkov

You can taste and explore wine in Brno and its 
surroundings, too. The largest Moravian city has its 
own wine trail. It starts at the northern edge of Velké 
Pavlovice wine region and ends in Slavkov u Brna 
(Austerlitz). The route intersects Znojmo wine region, 
and you can get to Mikulov wine trail through Dolní 
Kounice. A short trip from Brno to Slavkov will defi-
nitely be a pleasant experience. The best time to visit 
this town is 16 August when a unique international 
wine exhibition Grand Prix Austerlitz takes place 
in Slavkov Chateau. If you do not manage to visit 
this event in Slavkov, you have another chance on 
23 August in Brno at the Bishop’s Courtyard (Biskup-
ský dvůr) below St. Peter and Paul’s Cathedral. Brno 
will be hosting another popular wine festival – Víno 
z blízka (a festival of regional wines from South 
Moravia) in the late autumn. You can also taste the 
best Moravian wines in Otevřená zahrada (Open Gar-
den) under the špilberk Castle on 14 August 2014.

Znojemské historické vinobraní a nejdelší 
vinařská stezka česka

Vyjíždíte směr Znojmo? Výborně, na víno si v jed-
nom z nejhezčích měst jižní Moravy potrpí. Není se 
čemu divit, vinařství zde má přes sto let dlouhou 
tradici a v Louckém klášteře najdete i Muzeum vi-
nařství. Město pořádá také každoročně na sklonku 
léta proslulé Znojemské historické vinobraní. Na 
něm můžete ochutnat nejlepší vzorky zdejších vi-
nařů. Letos se tato tradiční slavnost vína a burčáku 
uskuteční 12. a 13. září.
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Goethe řekl: „Víno rozradnostňuje lidské 
srdce.” Souhlasíte? Pak vám přejeme mnoho 
radosti při putování vinařskou jižní Moravou!

Máte rádi výzvy, výlety a jste fyzicky zdatní? Pak za-
miřte do znojemské oblasti prozkoumat se 165 ki-
lometry nejdelší vinařskou stezku Česka. čeká 
zde na vás neuvěřitelných padesát pět vinařských 
obcí. Trasu si samozřejmě můžete rozdělit a zkrátit. 
Méně trénovaní cyklisté a pěší turisté ocení severní 
část stezky a oblast kolem řeky Dyje. Náročnější, 
ale o to zajímavější trasa vede národním parkem 
Podyjí. Právě zde také můžete navštívit Šobes, 
jednu z nejvýznamnějších viničních tratí v Evropě. 
Chcete si hlavně odpočinout? Pak zajeďte například 
do Šatova, kde si ve zdejším sklepním labyrintu 
můžete prohlédnout jedinečné lidové malby.

Brněnské vinařské letní akce i výlet do 
Slavkova

Brno, jeho okolí a víno? Dobrá kombinace! I největ-
ší moravské město má svou vinařskou stezku. Ta 
začíná v severním okraji velkopavlovické vinařské 
podoblasti a končí ve Slavkově u Brna. Dále se 
trasa střetává se znojemskou vinařskou podoblastí 
a přes Dolní Kounice postupně navazuje i na 
Mikulovskou vinařskou stezku. Samotná trasa 
z Brna do Slavkova ale pro příjemný výlet stačí. 
Ideálně si do Slavkova zajeďte 16. 8., kdy bude 
na zdejším zámku k vidění unikátní mezinárod-
ní výstava vín Grand Prix Austerlitz. Pokud se 
do Slavkova nedostanete, můžete akci navštívit 
i 23. 8. v Brně v Biskupském dvoře pod Petrovem. 
A nebude to jediná brněnská akce. Město bude 
hostit i oblíbený festival Víno z blízka. Sérii deseti 
samostatných degustací s nabídkou toho nejlep-
šího moravského vína můžete navštívit 14. srpna 
v Otevřené zahradě pod špilberkem.
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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. 29 Top 
výletních cílů na jižní Moravě, to je 29 pestroba-
revných 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. Top výletní cíle 
na jižní Moravě jsou tím pravým místem pro den plný 
zážitků pro celou rodinu. Za dalšími Top výletními cíli 
se vydejte do Dolního Rakouska.

Thanks to TOP trip destinations in South Moravia 
you will get to know the best of this sunny region. 
29 Top trip destinations in South Moravia mean 29 
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. Top trip destinations in 
South Moravia are the right choice for a day full of 
experience for the whole family. You will find more 
Top trip destinations in Lower Austria region. 

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/
The 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/  
Chateau  
Vranov nad Dyjí
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
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Kláštery a památníky/
Monasteries and Monuments

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

Krásy přírody/ 
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

24 ZOO PARK a DinoPark
ve Vyškově/ZOO Park  
and DinoPark Vyškov 
www.zoo-vyskov.cz 
www.dinopark.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

www.vyletnicile.cz
www.topdestinations.cz

Zábava a zážitky/ 
Entertainment and Experience

21 Western park Boskovice/ 
Boskovice Western Park
www.westernove-mestecko.cz
22 Znojemské podzemí/ 
Znojmo Underground
Tel.: +420 515 221 342
www.znojmocity.cz/podzemi
23 Automotodrom Brno/ 
Brno Circuit
www.brno-circuit.com
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Model Hydro Sub prezentuje veškeré zkušenosti 
společnosti Edox při tvorbě těchto unikátních 
voděodolných hodinek. Dědictví má základy 
v roce 1961 při uvedení revolučního Delfi na, 
voděodolných hodinek při ponoru do 200 metrů, 
a to díky dvojitému těsnění hřídele korunky, 
dvojitému dýnku a odolnosti strojku proti 
nárazům.

Je vyroben pro mistry. Ofi ciální hodinky pro 
expedici Christiana Redla (světový rekordman 
v potápění v ledové vodě – „Severní pól 2015“). 
Jedná se o poctu modelu Hydro Sub z roku 1965. 
Do prodejen se dostala limitovaná edice v počtu 
350 ks pro celý svět. Modelu nechybí Swiss-made, 
mechanický stroj automat EDOx 80/ certifi kát COSC 

edox znovu uvádí legendu

HYdRo Sub
RODINNá NEZáVISLá HODINářSKá SPOLEčNOST EDOx, UMíSTěNA V LES 
GENEVEZ, VYRáBí ODOLNé, TECHNICKY VYSPěLé, NEPřEHLéDNUTELNě 
NAVRžENé HODINKY. NIKOLIV NáHODOU JE ZNAčKA SPONZOREM TěCH 
NEJNáROčNěJšíCH UDáLOSTí NA SVěTě. V AUTOMOBILOVéM SPORTU – RALLY 
DAKAR, JACHTAřSKéM MARATONU – ExTREME SAILING SERIES A NEMéNě 
VýZNAMNéM A INTENZIVNíM SPORTU – CURLINGU. 

A FAMILY-OwNED INDEPENDENT wATCH COMPANY EDOx BASED IN LES 
GENEVEZ, SwITZERLAND, MANUFACTURES A RANGE OF RUGGED, DURABLE, 
TECHNICALLY ADVANCED, PRECISE wATCHES wITH ORIGINAL DESIGN. THE 
COMPANY IS THE PARTNER OF THE wORLD’S MOST DIFFICULT SPORTS EVENTS 
SUCH AS THE DAKAR RALLY (MOTOR SPORT), THE ExTREME SAILING SERIES 
(YACHTING MARATHON), AS wELL AS CURLING.

The Hydro Sub pays testament to 
Edox’s expertise in superbly engineered and 
highly water-resistant wristwatches. In 1961, 
the revolutionary Delfi n model was launched. It 
was water-resistant up to 200 metres thanks to 
its cutting edge double-crown gasket, double 
caseback and extra shock proofi ng.

Hydro Sub North Pole Limited Edition will be the 
offi cial timepiece of an expedition by champion 
free diver Christian Redl to the North Pole in 
February 2015. It is a re-issue of the 1965 Hydro 
Sub model. This limited edition comprises only 350 
pieces. The Swiss-made model features automatic 
EDOx 80/COSC certifi ed Chronometer Sw 200. 
The dial and robust case design are inspired by 
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Chronometr Sw 200. číselník a robustní konstrukce 
pouzdra jsou inspirovány duchem již zmiňovaného 
originálního modelu Hydro Sub z roku 1965. 
Systém ochrany korunky je speciálně uzamykatelný. 
Hodinkám nechybí luminiscenční ručky a indexy. 
Průměr pouzdra hodinek je 49 mm. Ocelový 
náramek odpovídá masivnímu designu pouzdra. 
wR 50 ATM. Hodinky mají speciální krabičku, 
ve které je uložen i řemínek z pravé žraločí kůže 
s pojistnou sponou a nástrojem pro jeho výměnu.

Více na www.edox.cz.

edox 
re-launches 
the legendary 

edox znovu uvádí legendu

Chronometr Sw 200. číselník a robustní konstrukce 
pouzdra jsou inspirovány duchem již zmiňovaného 

edox 
re-launches 
the legendary 

Hydro Sub Ref. 80201 3BUO BU
Strojek: Edox 802, certifi kovaný chronometr 
COSC
Funkce: hodiny, minuty, sekundy, datum
Číselník: modrý, oranžové indexy
Pouzdro: z nerezové oceli 316L s oranžovou 
otočnou ochranou korunky
Průměr: 49 mm s ochranou korunky, 46 mm 
bez můstku (ochranné korunky)
Vodotěsnost: 500 metrů
Tah: z nerezové oceli 316L
Limitovaná edice: 350 kusů pro celý svět

Doporučená cena: 64 100 Kč

Hydro Sub Ref. 80201 3BUO BU
Movement: Edox 802, Chronometer COSC 
Certifi ed
Display: hours, minutes, seconds, date
Dial: blue, orange indices
Case: stainless steel 316L with orange rotative 
crown protection bezel
Diameter: 49 mm with crown protection, 46 mm 
normal diameter
Water resistance: 500 metres
Bracelet: stainless steel 316L
Limited edition: 350 pieces

Recommended price: 64,100 CZK

the 1965 Hydro Sub model. The new model also 
has a unique moveable crown protector and 
luminescent hands and hour markers. The case 
diameter is 49 mm. The steel bracelet matches the 
solid construction of the case. The watch is water 
resistant up to 500 metres. The Hydro Sub comes 
in a collector’s box housing an additional genuine 
shark leather strap and tool to change the bracelet.

More information at www.edox.cz.
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moderní podoba 
klasického modelu

a modern appearance 
of the classic model

Ikona 130. výročí EDOX. Jde o model odkazující 
na první hodinky s ukazatelem světového času, 
nazvaným EDOX Geoscope z roku 1971. Do 
prodeje šla limitovaná edice v počtu 300 ks pro 
celý svět. 

Hodinky se pyšní Swiss-made, mechanickým 
strojem automatem EDOx 07/ Dubois – Dépraz 312. 
Mají luminiscenční ručky a indexy, ručku ukazující 
čas v druhé časové zóně. číselník je rozdělený 
do 24 světových časových zón s úžasnou mapou 
světa. Celkově hodinky připomínají model z r. 
1971. Ocelový náramek s pojistnou sponou 
koresponduje s designem pouzdra. články 
náramku se přizpůsobí každé ruce a zaručují 
tak pohodlné nošení. Průměr pouzdra hodinek 
je 46 mm. wR 20 ATM. Hodinky jsou uloženy ve 
speciální krabičce.

Více na www.edox.cz.

edoX 
GeoScoPe

Geoscope Ref. 07002 3 C1
Stroj: Edox 07, základ Sw 300, s modulem 
Dubois Depraz DD 312
Funkce: hodiny, minuty, sekundy, GMT
Číselník: mapa světa, oranžové indexy
Pouzdro: z nerezové oceli 316L 
Průměr: 46 mm
Vodotěsnost: 200 metrů
Tah: z nerezové oceli 316L 
Limitovaná edice: 300 kusů pro celý svět

Doporučená cena: 99 950 Kč

Geoscope Ref. 07002 3 C1
Movement: Edox 07, base Sw 300, with Dubois 
Depraz DD 312 module
Display: hours, minutes, seconds, GMT
Dial: word map, orange indices
Case: stainless steel 316L 
Case diameter: 46 mm
Water-resistance: 200 metres / 650 feet
Bracelet: stainless steel 316L 
Limited edition: 300 pieces

Recommended price: 99, 950 CZK

This year, EDOX celebrates its 130th anniversary 
by releasing new models making tributes to the 
legendary models of the past. One of them is 
based on the Geoscope, the world’s fi rst World 
Timer wristwatch from 1971. There are only 
300 pieces of this limited edition model available 
worldwide.

The Swiss-made watch is powered by automatic 
Dubois-Dépraz 312. It has orange hour markers 
and luminescent hands. An internal rotating bezel 
combines with a world map to show times in 
different time zones. The Geoscope Limited Edition 
is a thoroughly modern re-imagining of a timeless 
classic from 1971. The watch has a 46mm-wide steel 
case with a matching steel-link bracelet, ensuring 
comfortable wearing. This model is water-resistant up 
to 200 metres and is sold in a special collector’s box.

More information at www.edox.cz.

Au
to

r a
 fo

to
: F

r. 
H

an
ák

80 ...



Není žádným tajemstvím, že restaurace musí mít duši. 
A duši tvoří její rodina – hosté, personál a majitel.

Na prvním místě je zákazník 

Aby se každý cítil dobře, musí vše perfektně fungovat. 
Tři ruce jsou podmínkou, křídla výhodou. Tyto zásady 
ctí v brněnské restauraci BORGO Agnese, kde si 
v příjemném prostředí vychutnáte ty nejskvostnější 
gurmánské pochoutky, ať už jste zkušení gurmeti, 
nebo se se zážitkovou kuchyní teprve seznamujete. 

Jídlo jako fi lozofi e

„Dobrou restauraci dělá kuchyně, servis a atmosféra,“ 
říká spolumajitel Michal Prachař. „Jsme velmi rádi, 
že se nám podařilo obhájit prestižní gastronomická 
ocenění Trip Advisor a Czech Gastronomy Awards – 
restaurace roku (regionální vítěz),“ dodává Prachař. 
V Borgo Agnese na vás čekají ta nejrafi novanější jídla 
od masových i vegetariánských specialit až po na-
bídku čerstvých ryb. „Restaurace se nachází v centru 
Brna a je tedy snadno dostupná pro každého, stejně 
jako ceny jednotlivých pokrmů,“ říká druhý spolumajitel 
Miroslav Vymazal.

BORGO Agnese je restaurace netušených možností. 
Přesvědčte se sami – stačí jen vejít.

www.borgoagnese.cz 

It is said that a restaurant must have a soul. It is 
formed by the restaurant’s “family” – its guests, staff 
and owner.

Pleasing the Customer is Our Goal

To make everyone feel good in the restaurant, every-
thing must work perfectly. Having three hands is nece-
ssary for the staff and having wings is an advantage. 
These are the principles of Borgo Agnese, the Brno 
restaurant where you can enjoy the most exquisite 
gastronomic specialities in a cosy atmosphere, 
whether you are an experienced gourmet or starting 
to explore top gastronomy.

Food is Our Philosophy

“Good cooking, service and atmosphere are crucial for 
a good restaurant,” says Michal Prachař, the restauran-
t’s co-owner. “We are very happy about becoming the 
regional winner of the prestigious culinary awards Trip 
Advisor and Czech Gastronomy Awards – Restaurant 
of the Year,“ he adds. Borgo Agnese offers the most 
refi ned dishes from meat, fresh fi sh and also vegetarian 
specialties. „The restaurant is located in the city centre 
so it is easily accessible. And the prices are affordable 
for everyone,“ says co-owner Miroslav Vymazal. 

BORGO Agnese is a restaurant of endless 
possibilities. Come and see for yourselves!

www.borgoagnese.cz

borGo aGnese
DOBROU RESTAURACI DĚLÁ KUCHYNĚ, 
SERVIS A ATMOSFÉRA 

GOOD COOKING, SERVICE AND ATMOSPHERE ARE CRUCIAL 
FOR A GOOD RESTAURANT  
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CHCETE VYRAZIT ZA POHODOU V čESKé 
REPUBLICE A PřITOM NAVšTíVIT MíSTA, 
KTERá JSOU NESKUTEčNě MIMOřáDNá 
Z HLEDISKA PříRODY? PAK STAčí, KDYž 
Z BRNA UJEDETE JEN PáR DESíTEK čI STOVEK 
KILOMETRů A DOSTANETE SE DO PROSTřEDí 
PřEKRáSNýCH SKALNíCH MONOLITů. 

Prachovské skály – skalní město upro-
střed českého ráje

Poloha – Prvním z okouzlujících přírodních míst 
jsou Prachovské skály (cca 220 km od Brna), které 
jsou součástí celku Jičínská pahorkatina, podcelku 
Turnovská pahorkatina, okrsku Vyskeřská vrchovina 
a podokrsku Prachovská pahorkatina, jejíž jsou 
samostatnou geomorfologickou částí.

GPS souřadnice – 50°28‘05.9“N 15°17‘05.8“E – čR 
– Královohradecký kraj – okres Jičín

Členění – Prachovské skály jsou překrásnou částí 
českého masivu. Na skalních stěnách lze sledo-
vat nejrůznější typy zvrstvení pískovců a jejich 
proměnlivou zrnitost. Dávná souvislá vrstva kvá-
drových pískovců byla narušena zvětráním, čímž 
se vytvořily v této lokalitě skalní věže ohromujících 
rozměrů.

Prachovské skály jsou jednou z nejznámějších 
oblastí českého ráje, kde turistika přímo bují 
a o tipy na výlety není nouze. Zdejší turistika má 
kořeny sahající daleko do minulosti. Krásná příroda 
a široké možnosti horolezectví jsou jen některými 
z předností, které zdejší turistika nabízí.

S HoRolezcem 
mIRKem cabanem 
na VRcHol

GettInG  
to tHe toP WItH 
mountaIneeR 
mIReK caban
IF YOU wANT TO RELAx AND ExPLORE INTER-
ESTING PLACES wITH UNIqUE NATURAL ENVI-
RONMENT IN THE CZECH REPUBLIC, TRAVEL 
APPROxIMATELY TwO HUNDRED KILOMETRES 
FROM BRNO. YOU wILL BE IMPRESSED BY 
RUGGED ROCKY LANDSCAPE wITH AMAZING 
ROCK MONOLITHS.

Prachovské skály – A Rock Town in the 
Middle of the Bohemian Paradise

Location: The first stop on our tour is the enchant-
ing sandstone rock town of Prachovské skály 
(about 220 km from Brno) located in the area called 
the Bohemian Paradise (český ráj).
GPS Coordinates: 50°28‘05.9“N 15°17‘05.8“E – 
Czech Republic – Region of Hradec Králové

The nature reserve of Prachovské skály (= rocks) is 
a wonderful part of the Bohemian Massif. The rock 
walls show various types of layering of sandstones 
and their varying granularity. The Cretaceous layer 
of sandstone blocks was affected by weathering, 
which formed vast areas of rock towers of stunning 
proportions.
These rocks are one of the most popular des-
tinations for holiday makers and tourists in the 
Bohemian Paradise. The region has a long tradition 
of tourism and its unique landscape offers ample 
opportunities for climbers. Prachovské skály form 
a sandstone rock town with open upland terraces 
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A právě Prachovské skály tvoří pískovcové skalní 
město, kde můžeme díky otevřeným náhorním 
plošinám využít vyhlídek, z nichž budete mít celý 
český ráj jako na dlani. A rájem jsou skály také pro 
horolezce, kteří preferují obklopení přírodou. 

Adršpašské skály – skalní útvary Teplic-
kých skal

Poloha – Bizarní skalní útvary Adršpašsko-teplic-
kých skal jsou přitažlivým cílem turistických výletů 
severovýchodních čech. Leží cca 180 km od Brna. 
Vaše cesta může začít na zastávce čD v Dědově, 
odkud prochází červená turistická značka vesni-
cemi Dědov a Javor kolem zajímavých roubených 
chalup k Teplickým skalám. Na trase této cesty po-
znáte mnoho zajímavých skalních útvarů společně 
s dvěma skalními hrádky.

GPS souřadnice – 50°36‘47.2“N 16°06‘47.3“E – čR 
– Královohradecký kraj, okres Náchod

Členění – V české křídové pánvi zabírá pískovcová 
plošina Adršpašských skal celých 30 km2. Je tvoře-
na mírně prohnutou vrstvou kvádrových pískovců 
o tloušťce kolem 100 m. řeka Metuje rozděluje 
pískovcovou plošinu na dvě části – Adršpašské 
skály a Teplické skály.

Okolí Adršpašsko-teplických skal a celého 
Broumovského výběžku nabízí značné množství pří-
rodních, historických i kulturních aktivit po celý rok. 
Výborné zázemí zde naleznou milovníci pěší turis-
tiky, nové cyklostezky a rozmanitý a často náročný 
terén potěší příznivce horských kol. Vyhlášené jsou 
výborné podmínky pro horolezce, kteří mohou vyu-
žít všech šesti nejnavštěvovanějších horolezeckých 
lokalit – Adršpach, Teplické skalní město, Křížový 
vrch, Jiráskovy skály, Ostaš a Broumovské stěny. 
Celá oblast je pokryta širokým spektrem ubytova-
cích kapacit, často s celoročním provozem.
Zvláštním bohatstvím oblasti adršpašského skal-
ního města je podzemní voda. Stéká se v hloubce 
několika set metrů pod rozlehlými propustnými 
kvádrovými pískovci a patří k nejkvalitnějším ve 
střední Evropě. Z podzemí pak proudí pod tlakem 
vzhůru k povrchu země, kde vytváří mohutné 
artéské prameny. Vodní zdroj je natolik silný, že 
zásobuje nejen celý přilehlý kraj, ale v podobě 
stolní vody Toma Natura i celou českou republiku. 
V Adršpašských skalách také pramení řeka Metuje. 
Kde přesně, o tom se vedou spory. Jedna z verzí 
říká, že ve Vlčí rokli. Z vysoko položeného jezírka, 
po kterém se návštěvníci mohou projet lodí, pak 
vytéká prudkým vodopádem a pokračuje do údolí. 
Panenská příroda poskytuje ideální podmínky pro 
život vzácných druhů zvířat. 

from where you can admire breathtaking views of 
the Bohemian Paradise. 

Adršpašsko-teplické skály

Location: The area of Adršpach and Teplice Rocks 
is a popular trip destination thanks to its bizzare 
rock formations. It is situated in north-eastern 
Bohemia about 180 km from Brno. You can start 
your journey at the railway stop in Dědov, where a 
tourist trail (red marking) starts and leads through 
the villages of Dědov and Javor past interesting 
timbered cottages to the Teplice Rocks. There are 
many interesting rock formations with two rock 
castles along the route.

GPS coordinates: 50°36‘47.2“N 16°06‘47.3“E 
– Czech Republic – Region of Hradec Králové, 
District of Náchod

The region of Adršpašsko-teplické skály and the 
neigbouring Broumov area offer a large amount of 
natural, historical and cultural places of interest. 
There is an extensive network of hiking paths and 
diverse and often challenging mountain biking 
trails. This area provides excellent conditions 
for rock climbing with six most popular climbing 
sites – Adršpach, Teplice Rock Town, Křížový vrch, 
Jiráskovy skály, Ostaš and Broumov walls. There is 
a wide range of accommodation facilities, which are 
usually open all year round.

A special treasure of the Adršpach rock town is 
groundwater. It flows at a depth of several hundred 
meters below the vast layers of permeable sand-
stone and belongs to the best water sources in 
Central Europe. It flows under pressure upwards 
to the surface creating strong artesian springs. The 
water stream is so strong that it not only meets 

who is MIROSLAV CABAN?

He was born on 4 April 1964 
in the Low Tatras in Slovakia. 
In 1994 he ranked among 
the world’s top mountain 
climbers after his ascent 
of Mount Everest without 
supplemental oxygen. He 
managed to reach the top 

only six days after his arrival to the base camp, 
which impressed many top climbers and experts. 
He became the 87th person in the world to reach 
this personal record.

You will find more information about Miroslav 
Caban at www.caban.cz.
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Voda dotváří kouzlo Adršpachu v mnoha podo-
bách. Po tisíciletí chladí sluncem rozžhavené skály, 
v kaskádách se vrhá do propastí a vytváří vodopá-
dy, které byste při svém putování neměli minout. Na 
vlhkých místech se dobře daří různým druhům žab, 
výjimečně můžete narazit i na mloka skvrnitého. Ve 
Zdoňovském potoce se vyskytuje chráněná mihule 
potoční, nad hladinou rybníků, potoků a mokřin se 
vznášejí vážky a šídla. V chladných roklích se na 
kyselých kvádrových pískovcích dobře daří me-
chům, kapradinám a plavuním, nad nimi se vypínají 
smrky. Ve vyšších polohách se zachovaly porosty 
borovice. Jehličnaté kultury nahradily původní 
neprostupný prales, kterému dominovaly buky. Ale 
jen do té doby, než do hry vstoupil člověk a změnil 
krajinu k obrazu svému. 

Povrchová voda je jen nepatrným zlomkem skuteč-
ného vodního bohatství, které se skrývá v podzemí 
Adršpachu. Protože pískovec je jedinečným vodním 
filtrem, patří zdejší voda vůbec k nejčistším. Voda 
ostatně hrála zásadní roli i při vzniku celé oblasti. 
Opakované mořské zátopy a ukládání sedimentů 
skončily před 80 miliony let a tehdy také započal 
proces snižování zemského povrchu. Působil v růz-
né míře – podle místní odolnosti hornin i v závislosti 
na změnách podnebí. Tekoucí voda, mráz, vítr 
a gravitace tak spojily své síly a vytvořily dílo, které 
máme dodnes možnost obdivovat – majestátní 
skalní město Adršpašsko-teplických skal.

the regional supplies but it is also bottled by Toma 
Natura Company. The Metuje River springs in the 
Adršpach Rocks. Its main spring is thought to be 
that of Vlčí rokle (wolf Gorge), from where the 
stream flows through a lake down a steep waterfall. 
You can make a boat trip on the lake. This area 
provides an ideal habitat for rare fauna.

water contributes to the magic of Adršpach. 
For thousands of years, it has cooled hot rocks, 
plunged into the abyss in cascades and created 
waterfalls that are definitely worth seeing. Various 
kinds of frogs thrive in wet places; if you are lucky 
enough, you can catch a glimpse of the rare spot-
ted salamander here. The stream Zdoňovský potok 
is a home to the protected brook lamprey. Drag-
onflies and punches can be found near the local 
ponds, streams and wetlands. Acidic sandstones 
in cold ravines are covered with mosses, ferns and 
club mosses with spruces towering above them. 
Pine trees grow at higher altitudes. The landscape 
began to change substantially when people started 
to settle here. The original impenetrable primeval 
forest dominated by beech trees has been replaced 
by coniferous plantations. 

Surface water is just a tiny part of the total amount 
of water hidden underground in the Adršpach area. 
Because sandstone is a unique water filter, the local 
water belongs to the cleanest in the Czech Repub-
lic. water played a crucial role in the forming of the 
entire region. Repeated marine flooding and depo-
sition of sediments ended 80 million years ago and 
at that time the process of sagging of the earth’s 
surface level began. This change varied depending 
on local resistance of rocks and changes in climate. 
Running water, frost, wind and gravity joined forces 
in creating the majestic rock town landscape of 
Adršpašsko-teplické skály.

84 ...



wildspitze – perla Centrálních 
krystalických Alp

Po návštěvě Prachovských a Adršpašských skal 
naše duše určitě zatouží po dalších, ale už vyšších 
„skalách“. Panoramatické pohledy nám totiž nedají 
spát a my chceme výš a výš. S Mirkem Cabanem 
se tedy vydáváme do Ötztalských Alp na jihu Ra-
kouska, kde se nachází hora Wildspitze, která svojí 
výškou 3 772 m oblasti dominuje. Rozhledy z ní 
jsou zážitkem, který si uchováte do konce života. 

Poloha – Ötztaler Alpen se nacházejí nejen na 
území Rakouska, ale významně zasahují i do Itálie. 
Rozkládají se jižně od Innu. Na jihu jsou vymezeny 
téměř 80 km dlouhým údolím Val Venosta, kterým 
protéká jedna z nejvýznamnějších alpských řek 
– Adige. Po Großglockneru je wildspitze druhá 
nejvyšší hora celého Rakouska, která je nižší jenom 
o 28 m od nejvyšší hory. Nachází se pouhých 
30 kilometrů od hranic se švýcarskem a její vrchol 
vyrůstá z hřebene weisskamm. Jedná se o jednu 
z nejpopulárnějších hor v Ötztalských Alpách.

GPS souřadnice: 46°53‘06.1“N 10°52‘00.3“E, 
Rakousko (cca 700 km od Brna)

Členění – Ötztaler Alpen je významným pohořím 
nejen Tyrolska, ale celých Východních Alp. Jejich 
geologické složení je podobné všem okolním po-
hořím řadícím se také do Centrálních krystalických 
Alp. Ruly, které dominují této oblasti, se míchají 
také se slídou, křemenem a živcem. Významnou 
geologickou oblastí Ötztaler Alpen je v jižní části 
mramor a dolomit.

Kdo je MIROSLAV CABAN?
Narodil se 4. 4. 1964 v horském masivu Nízkých 
Tater a v roce 2002 se zařadil na seznam 
špičkových světových horolezců. Výstupem na 
Mount Everest bez použití kyslíkového přístroje 
za pouhých 6 dní od příchodu do základního 
tábora ohromil celou řadu špičkových horolezců 
i odborníků. Stal se 87. člověkem planety, které-
mu se tento osobní rekord podařil.

Více informací o Miroslavu Cabanovi najdete na 
www.caban.cz.

wildspitze – the Pearl of the Central 
Crystalline Alps

Having visited the Adršpach and Teplice Rocks, 
you will probably feel like exploring other rocky 
landscapes. This time, Mirek Caban will take you 
higher, to the Ötztal Alps in the south of Austria. 
This mountain range is dominated by the mountain 
wildspitze (3,772 m). You will probably never forget 
the fascinating views from its top.

Location: The Ötztal Alps are located in Austria and 
in Italy, south of the Inn River. The southern edge of 
this mountain range is delimited by the Val Venosta 
valley, which is almost 80 km long. One of the 
most important rivers of the Alps – the Adige – runs 
through the valley. wildspitze is the second highest 
mountain in Austria – it is just 28 metres lower than 
Grossglockner, the highest Austrian mountain. 
wildspitze is one of the most popular mountains 
in the Ötztal Alps. It is located only 30 km from the 
border with Switzerland and it arises from the weis-
skamm Ridge.

GPS coordinates: 46°53'06.1"N 10°52'00.3"E , 
Austria (about 700 km from Brno)

The normal ascent route runs either from Vent or 
from the Pitztal ski resort. If you start from Vent, 
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Matterhorn – nejkrásnější a nejpopulár-
nější evropská čtyřtisícovka

Wildspitze je rozcvičkou pro následující cíl 
krásných hor. Pyramida Matterhorn je naší další 
adrenalinovou zastávkou na cestách přírodními 
skvosty. Je to magická hora, v jejíž blízkosti 
nelze odtrhnout oči od jejích nádherných tvarů. 

Poloha – Hora Matterhorn se nachází ve walliských 
Alpách, které patří mezi nejrozsáhlejší horské celky 
švýcarska. Státní hranice s Itálií je rozděluje na 
severní a jižní část. Jižní, italská oblast, je známá 
pod názvem Peninské Alpy. Ve švýcarsku se severní 
části říká Valais, německy wallis a italsky Vallese. 

GPS souřadnice – 45°58‘35.2“N 7°39‘30.4“E , 
švýcarsko, Itálie (cca 1050 km od Brna)

Členění – walliské Alpy patří rovněž do Krystalických 
Alp. Název krystalické dostaly podle geologického 

Normální výstupová trasa vede z Ventu nebo 
skiareálu Pitztal. Z Ventu se stoupá přes Bresslauer 
Hütte (Vratislavská chata) na sedélko Mitterkarjoch 
– částečně po prudké, ocelovým lanem zpevně-
né skále. Potom dále ledovcem Taschachferner, 
místy přes trhliny v ledu a na závěr po západním 
skalnatém hřebeni. Z Pitztalu se stoupá na sedlo 
Mittelberg Joch, dále stejně jako v prvním případě 
ledovcem Taschachferner a nakonec severozápad-
ním sněhovým hřebenem.

wildspitze zajímá lidi již odpradávna. První vážný 
pokus o slezení této hory je datován rokem 1847. 
Slavní bratři Schlagintweitovi, kteří o dva roky 
dříve překročili ve službě pruského krále Himaláj 
a Karakoram, při svém prvním výstupu neuspěli. 
Podařilo se to až o rok později rolníku L. Klotzovi 
z Roffenhofu, který si na horu vyšlápl s přítelem, 
jehož jméno se nedochovalo.

you come to the Bresslauer Hut and continue to 
Mitterkarjoch; the route protected by steel cables 
goes up a steep rocky slope. You go on to the 
Taschachferner Glacier, where you have to look 
out for crevasses. The end of the route follows the 
western rocky ridge. The route from Pitztal ascends 
to Mittelberg Joch, then goes on through the 
Taschachferner Glacier and the final part follows the 
north-western snowy ridge.

wildspitze has attracted people from time immemo-
rial. The first serious attempt to climb this mountain 
was made in 1847 by the Schlagintweit brothers, 
who crossed the Himalayas and Karakoram two 
years earlier in the service of the king of Prussia. 
However, they failed to climb wildspitze. The first 
person to set foot on top of wildspitze was the 
peasant Klotz from Roffenhof in 1848. He was ac-
companied by a friend whose name is unknown.

Matterhorn – the Most Beautiful and Most 
Popular European Four-thousander

Wildspitze was a warm-up for the next mountain 
on our tour – the pyramid-shaped Matterhorn. It 
is a magic mountain, whose fascinating shape 
astonishes everyone who comes near it.

Location: Matterhorn is located in the walliser 
Alps, which belong to the most extensive mountain 
ranges in Switzerland. The Swiss-Italian border runs 
along the top of this range known as the Pennine 
Alps. The Swiss canton to the north of it is called 
Valais (wallis in German and Vallese in Italian).

GPS Coordinates: 45°58‘35.2“N 7°39‘30.4“E, Swit-
zerland/Italy (about 1050 km from Brno)

Matterhorn (Monte Cervino in Italian, Mont Cervin 
or Le Cervin in French) is considered to be one of 
the most beautiful mountains in Europe thanks to its 
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složení, kterým jsou krystalické břidlice, žula a rula. 
Mezi nimi se ale taky nachází místy vápenec a slepe-
nec. Této části Alp se někdy přezdívá Vnitřní Alpy.

Hora Matterhorn (italsky Monte Cervino, francouzs- 
ky Mont Cervin nebo Le Cervin) je svým pyramidál-
ním tvarem považována za jednu z nejkrásnějších 
v Evropě. S nadmořskou výškou 4 478 metrů je 
sedmou nejvyšší horou Alp. Tyčí se nad švýcarským 
Zermattem a italským městem Breuil-Cervinia. Jmé-
no Matterhorn pochází z německého matte (horská 
louka) a charakteristického tvaru hory – horn (roh). 

Normální výstupové trasy jsou rovnou dvě. Ta první 
vede ze švýcarska hřebenem Hörnli. Z Zermattu se 
jde pěšky, nebo jede lanovkou na Furi a Schwarzsee, 
kde se dá přespat na chatě Hörnli. Za pěkného 
počasí není problém cestu najít. Převýšení na vrchol 
je ale 1 200 m, a proto musíte vystartovat z chaty 
kolem čtvrté hodiny ranní. Pro případné nesnáze je 
na tomto hřebeni umístěna bivakovací chata Solvay.

Italská cesta je sice taky „normálka“, ale má podstat-
ně prudší sklon a v několika případech i kolmý skalní 
úsek. Tyto jsou vesměs zajištěny fixním lanem. Cesta 
se dá naplánovat zhruba takto – město Cervine, po-
tom chata Orionde, druhý den chata Carrel 3 835 m 
a z této chaty se další den stoupá na vrchol.

Matterhorn byl poslední nezdolanou alpskou 
čtyřtisícovkou a výstup na něj byl dlouho považo-
ván za nemožný. První neúspěšný pokus podnikl 
roku 1857 breuilský lovec Jean Antoine Carrel, 
který však uspěl až o několik let později, a to dne 
14. července 1865 v sestavě Edward whymper, 
reverend Charles Hudson, Robert hadow, Lord 
Francis Douglas, chamonixský vůdce Michel Croz 
a zermattský vůdce Peter Taugwalder se synem. 
V tento den stanuli všichni jako první na vrcholu Ma-
tterhornu po výstupu hřebenem Hörnli. Při sestupu 
ale došlo k neštěstí a tři z nich zahynuli pádem 
v severní stěně. 

pyramidal shape. with the altitude of 4,478 metres 
it is the seventh highest mountain in the Alps. It 
towers above the Swiss village of Zermatt and the 
Italian town Breuil-Cervinia. The name Matterhorn 
comes from the German “Matte” – a mountain 
meadow and “Horn” – the characteristic shape of 
the mountain.

There are two normal ascent routes. The first leads 
from Switzerland via the Hörnli Ridge. It is possible 
to go from Zermatt on foot, or take a cable car to 
Furi and Schwarzsee, where you can stay overnight 
at the Hörnli Hut. If the weather is nice, it is quite 
easy to find the way. The total elevation is about 
1,200 metres, so it is necessary to set off from the 
hut at around four o’clock in the morning. There is 
an emergency bivouac hut (called the Solvay Hut) 
where you can stay in case of difficulties.

The other, Italian, route is also a “normal” route, 
but it is much steeper with a few vertical rocky 
sections. These passages are mostly protected by 
fixed ropes. The best way to manage this route is 
to start from the town of Cervino and continue to 
the Orionde Hut. The next day you go to the Carrel 
Hut (3,835 m) and then climb to the top of the 
mountain.

Matterhorn was the last unconquered four-thou-
sander in the Alps and its ascent had long been 
considered impossible. The first unsuccessful 
attempt to climb the mountain was made in 1857 
by the hunter Jean Antoine Carrel. The first ascent 
was made several years later, on 14 July 1865, by 
Edward whymper, Reverend Charles Hudson, Rob-
ert Hadow, Lord Francis Douglas, the Chamonix 
mountain guide Michel Croz and the Zermatt guide 
Peter Taugwalder with his son. They reached the 
summit of Matterhorn after ascending via the Hörnli 
ridge. Unfortunately, three of them died during the 
descent falling from the north wall. 
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Mont Blanc – nejvyšší hora Alp a států 
Evropské unie

Mont Blanc, hora hor. Majestátný ledový masiv, 
hrdě se vypínající do oblaků a lákající lidi k do-
teku vrcholu. Výhled z něj je vskutku magický 
a nad vámi už není nic víc, než jen slunce a nebe. 
Právě takový je Mont Blanc. 

Poloha – Mont Blanc (italsky Monte Bianco, v pře-
kladu bílá hora) je nejvyšší hora Alp a států EU, která 
leží cca 1 300 km od Brna a vypíná se v Montblan-
ském masivu na francouzsko-italském pomezí do 
výšky 4 810 metrů n.m. Mont Blanc je z geografi c-
kého pojetí nejvyšší vrchol Evropy, avšak z geolo-
gického důvodu nejednotné metodiky pro přesné 
určení evropskoasijské hranice bývá nejvyšší horou 
označovaný kavkazský Elbrus (5 642 m n.m.). 

GPS souřadnice – 45°50‘04.1“N 6°51‘52.0“E, Fran-
cie, Itálie (cca 1 300 km od Brna) 

Členění – Mont Blanc, stejně jako předešlé hory, 
které jsme vám představili, patří do Centrálních 
Krystalických Alp. Protože leží nedaleko Matterhor-
nu, je složený z podobných hornin. Jsou jimi krys-
talická břidlice, žula a rula. Tyto horniny ale pokrývá 
silná vrstva ledu.

Výška horniny je 4 792 m a ledový příkrov, který 
pokrývá vrchol hory, má tloušťku mezi 14–23 metry. 
V září roku 2009 bylo provedeno přesné měření 
a výšku hory stanovili na 4 810,45 metrů nad hladi-
nou moře. Největší z ledovců této hory nese jméno 
Mer de Glace.

Zajímavostí z let 1957–1965 je tunel, který vede pod 
celým masivem Mont Blancu a je dlouhý 11,6 km. 
Spojuje tak města Chamonix (Horní Savojsko, Fran-
cie) a Courmayer (Valle d´Aosta, Itálie). 

Po východním úbočí Mont Blancu vede visutá 
lanovka z francouzského Chamonix (1 030 m) do 
italského Courmayeru (1 370 m), která překonává 
horní část ledovce Mer de Glace zvanou Vallée Te
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Mont Blanc – the Highest Mountain in the 
Alps

Mont Blanc is also known as the Queen of the 
Alps. A snowy-covered massif perched proudly 
in the clouds challenges people to reach its 
top. The view from the summit is truly magic; 
there is nothing more but the sun and the sky 
above you.

Location: Mont Blanc (Monte Bianco in Italian, 
“white mountain”) is the highest mountain in the 
Alps and in the European Union. It lies in the Mont 
Blanc Massif on the French-Italian border. with its 
height of 4,810 m, Mont Blanc is considered to be 
the highest mountain in Europe, but due to disputes 
in exact determination of the border between 
Europe and Asia, the Caucasian Elbrus (5,642 m) 
is sometimes referred to as the highest peak in 
Europe.

GPS Coordinates: 45°50‘04.1“N 6°51‘52.0“E, 
France and Italy (about 1300 km from Brno)

Mont Blanc’s rock summit, under snow and ice, lies 
in the altitude of 4,792 metres; the height of the ice 
cap covering the top of the mountain is 14–23 m. 
In September 2009, it was resurveyed with modern 
technology at 4,810.45 meters above sea level. The 
largest glacier of the Mont Blanc massif is Mer de 
Glace.

There is a highway tunnel running under the Mont 
Blanc massif. It is 11.6 km long and connects the 
towns of Chamonix (Haute-Savoie, France) and 
Courmayer (Valle d‘Aosta, Italy). It was constructed 
between 1957 and 1965.

A cable car on the eastern slope of Mont Blanc 
connects Chamonix in France (1,030 m) with Cour-
mayer in Italy (1,370 m). It runs over the upper part 
of the glacier Mer de Glace called Vallée Blanche. 
The highest changing station is at Aiguille du Midi 
(3,842 m).
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Blanche celkem v šesti úsecích. Nejvyšší přestupní 
stanice je na Aiguille du Midi (3 842 m).

Vystoupit na vrchol Mont Blancu je možné čtyřmi 
trasami pro „turisty“ (tzv. normálky) a  podstatně 
vyšším množstvím tras pro horolezce.

Trasami nižší obtížnosti jsou:

1. Cesta přes Tete Rose a Dôme du Goûter (ob-
tížnost PD−) je nejfrekventovanější cestou výstupu 
na Mont Blanc, na které se v létě vystřídá několik 
tisíc lidí se svými vůdci a dalších z cestovních 
kanceláří. Obvyklým výchozím bodem je městečko 
La Fayet, ze kterého jede vláček – zubačka až do 
Nid d‘Aigle do výšky 2 372 m. Na vrchol se obvykle 
vyráží z chaty Gouter ve výšce 3 817 m n.m.

2. Cesta přes Aiguille du Midi (obtížnost PD+) 
je cestou tří Mont Blanců, neboť sleduje hřeben, 
kde se nachází několik dalších významných vrcholů 
masivu Mont Blanc. Jde o technicky nejnáročnější 
ze snadných výstupů, kdy se při sestupu v jednom 
místě krátký úsek slaňuje. Startovním bodem je za-
čátek lanovky Chamonix – Aiguille du Midi v 3 842 m 
n.m. Výstupová cesta vede potom přes Mont Blanc 
du Tacul a Mont Maudit.

3. Cesta přes Grand Mulets (obtížnost F/PD−) 
je technicky nejsnazším výstupem a z větší části je 
shodná s cestou prvovýstupců. Obtíže a nebezpečí 
cesty v letních měsících spočívají v množství ledov-
cových trhlin a ohrožení pádem seraků.

4. Cesta přes Aiguilles Grises (obtížnost PD) je 
standardní cestou z italské strany.

Na vrchol poprvé vystoupili 8. srpna 1786 Francouzi 
Jacques Balmat a Michel Paccard. První ženou, 
která zdolala Mont Blanc, byla 14. července 1808 
Marie Paradisová. 

If you want to get to the top of Mont Blanc, you 
can choose from four tracks for tourists (normal 
routes) and a number of routes for climbers.

The lower diffi culty ascent routes to Mont Blanc 
are:

1. The route via the Tete Rose and Dôme du 
Goûter (PD diffi culty) is the busiest ascent route 
to Mont Blanc. In the summer, several thousand 
people with their guides take this way. The usual 
starting point is a small town of Le Fayet, where the 
mountain rack railway starts and goes up to the Nid 
d‘Aigle (2,372 m). The climb to the summit usually 
starts at the Gouter Hut in the altitude of 3,817 m.

2. The route via the Aiguille du Midi (+ PD dif-
fi culty) is a “route of three Mont Blancs”, as it leads 
via the ridge on which several other signifi cant 
peaks of Mont Blanc massif lie. It is technically the 
most demanding of the four normal routes because 
there is an abseiling passage on the way down. 
The starting point is the valley station of the cable 
car connecting Chamonix and Aiguille du Midi at 
3,842 m. The ascent path then leads via the Mont 
Blanc du Tacul and Mont Maudit.

3. The route via the Grand Mulets (F/PD diffi culty) 
is technically the easiest ascent and mostly follows 
the route of the fi rst climbers of the Mont Blanc. In 
the summer this route can be dangerous because of 
a number of crevasses in the glacier and the threat 
of falling seracs.

4. The route via the Aiguilles Grises (PD dif-
fi culty) is a standard route from the Italian side.

The fi rst recorded climb of Mont Blanc was made by 
the Frenchmen Jacque Balmat and Michel Paccard 
on 8 August 1786. The fi rst woman to reach the top 
of Mont Blanc was Marie Paradis on 14 July 1808.
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Vidina dovolené a nových zážitků je ale silnější než 
veškeré starosti. Zamknete byt a vyrazíte směrem 
letiště. A když už se z oblak snášíte ke svému cíli 
a slyšíte “welcome to Brno” („Vítejte v Brně“), máte 
skoro vyhráno. Nebo ne?

Proč vám nabízíme český překlad základních slov 
a frází? Může se vám totiž jednoduše stát, že právě 
čeština vás bude provázet vaším pobytem častěji, 
než jste čekali. A v tu chvíli už nebudete řešit, jestli 
máte pomačkané šaty nebo jste doma zapomněli 
brýle, ale jednoduše to, aby vám někdo rozuměl. 
Zatímco studenti a mladší generace se anglicky 

However, looking forward to the holiday and new 
travel experience is stronger than all the worries. 
So, you fi nally lock your house and head towards 
the airport. And when you are landing at your desti-
nation and you hear “welcome to Brno”, it is time to 
be happy. Or is it not?

we have prepared a small dictionary of Czech basic 
words and phrases. You may fi nd it useful as Czech 
will probably accompany you during your stay 
more than you had expected. And at that moment, 
you will no longer be worried about your wrinkled 
clothes or forgotten glasses, but you will be trying 
to make yourself understood. while many students 

v brně

weLCoMe to brno

vítejte
CESTOVáNí JE ZáBAVA! ALE PřINáší I KRUšNé CHVILKY. ZAčíNá TO Už PřI 
BALENí, KDY SVé NEJLEPší šATY MUSíTE NAPěCHOVAT DO OBLEčENíM 
PřETéKAJíCíHO KUFRU A KDY TřIKRáT KONTROLUJETE, ZDA JSTE 
NEZAPOMNěLI LETENKU, PENíZE NEBO DOKLADY. 

TRAVELLING IS FUN! BUT IT CAN ALSO BRING DIFFICULTIES, wHICH MAY START 
AS EARLY AS YOU PACK YOUR LUGGAGE: YOU ARE TRYING TO CRAM YOUR 
BEST DRESS INTO A SUITCASE OVERFLOwING wITH CLOTHES, OR YOU ARE 
CHECKING FOR THE THIRD TIME IF YOU HAVE PACKED YOUR FLIGHT TICKET, 
MONEY OR DOCUMENTS. 



ENJOY
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weLCoMe to brno

vítejte Yes = Ano (Ah-no)
No = Ne
I don’t know = Nevím (Neveem)
Please = Prosím (Proseem)
Thank you = Děkuji vám 
(Dyekooyi vam)
Hello = Dobrý den (Dobrye den)
Good-bye = Na shledanou 
(Nas-khledanow)
Good morning = Dobré ráno 
(Dobrye rano)
Good afternoon = Dobré 
odpoledne (Dobrye odpoledne)
Good night = Dobrou noc 
(Dobroh nots)
See you = Uvidíme se
Have a nice day! = Hezký den!
What is your name? = Jak se 
jmenujete? (Yak seh ymenooyete)
My name is = Jmenuji se 
(Ymen-oo-ye seh)
Pleased to meet you = Těší mě 
(Tye-shee mye)
I am from… = Jsem z
How are you = Jak se máte 
(Jak se mahte)
Fine thanks, and you = Děkuji, 
dobře, a vy? (Dyekooyi dobrzhe, 
a vi)
I understand = Rozumím 
(Rozomeem)
I don’t understand = 
Nerozumím (Nerozomeem)
I don’t speak Czech = 
Nemluvím česky (Nemlooveem 
chehskee)

Do you speak English? = 
Mluvíte anglicky? (Mloo-veeteh 
ahngleetskee)
Nice to meet you = Těší mě 
(Tyeh-shee mnyeh)
Welcome = Vítejte
Excuse me = S dovolením 
(S dovolenyeem)
Sorry = Promiňte (Promeenyuh 
teh)
Bon appetit = Dobrou chuť 
(Do-brooh khutye)
Cheers = Na zdraví! (Nah 
zdrah-vee)
How much is it? = Kolik to stojí? 
(Koleek toh stoyee)
Bill, please = účet, prosím 
(Oocheht, proseem)
Chicken = Kuře (Koorzyuheh)
Steak = Biftek (Beetf-tehk)
Cheese = Sýr (Seer)
Bread = Chléb (Khlehb)
Beer = Pivo (Pee-vo)
Wine = Víno (Vee-no)
Water = Voda (Vo-dah)
Where is the…? = Kde je…? 
(Gdeh ye)
Restaurant = Restaurace 
(Rehs-tau-rahtseh)
Shop = Obchod (Ob-khod)
Street = Ulice (Oo-leetseh)
Police = Policie (Poleetsee-eh)
Hospital = Nemocnice 
(Neh-mots-nitseh)
Train Station = Nádraží 
(Nah-drazhyee)

sLovníček / diCtionary

domluví běžně, starší generaci často stačí pouze 
čeština a myslí si, že když budou mluvit pomalu 
a srozumitelně, tak jim turisté porozumí. úsměvný 
český zvyk na vlastní kůži poznáte třeba na jižní 
Moravě v menším vinném sklípku, při nákupu 
mimo centrum Brna, ale často třeba i na ofi ciálním 
místě, jako je pošta. Nenechte se tím nijak rozhodit 
a nebojte se požádat o pomoc. A nebo – naučte se 
pár frází s námi!

and younger people speak English in the Czech 
Republic, the elderly often use only Czech and they 
think that if they speak slowly and clearly, foreigners 
will understand them. You might come across this 
amusing Czech habit for example in a small wine 
cellar in South Moravia, when shopping outside 
Brno city centre, but unfortunately also in places 
such as the post offi ce. Do not let it get you down 
and do not be afraid to ask for help. Or – learn a few 
words from our dictionary!

Airport = Letiště 
(Leh-teesh-tyeh)
Currency exchange = 
Směnárna (Smnyenahrna)
Bathroom = Toaleta, záchod 
(Toaleta, zahkod)
Men = Muži (Muzhi)
Women = ženy (Zheny)
Help = Pomoc (Po-mots)
Fire = Hoří (Horzyuhee)
Thief = Zloděj (Zlo-dyeh)
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První tetování a důvod? 

Mým úplně prvním tetováním byly dva kolty na 
břiše, které jsou momentálně již zapasované do 
trochu většího celku. Nechala jsem si ho udělat 
v 17 letech, kdy jsme zakládali punkrockovou 
kapelu s kamarády a tetování z toho žánru tak nějak 
vyplynulo samo.

nIKa 
Hood

bleskový rozhovor /  
blitz Questionnaire:

Podle čeho jsi vybírala salon? Zůstala jsi mu 
věrná? 

Jsem spíše sběratel. Nejsem názoru, že člověk 
musí být věrný jednomu salónu. Ráda cestuji 
a sem tam si nějaký ten skvost přivezu. Při pohledu 
na nový kousek se mi vybaví zážitky z cest, o to 
z něj mám větší radost. Mám tetování posbírané 
od tatérů ze švédska, USA nebo Polska, ale také 
samozřejmě od nás z čR. Každý má svůj osobitý 
styl, a to se mi na tom právě líbí.

Význam tetování?

Pro mě je tetování jakýsi symbol vyjádření toho, co 
mě v životě potkalo, baví a na co ráda vzpomínám. 
Od 17 do 23 let jsem pracovala v různých tetova-
cích salónech jako recepční, takže tzv. tetovací svět 
se pro mě stal již denní rutinou, rodinou a hlavně 
životním stylem.

Setkala ses s předsudky spojenými s tetováním?

Nějak osobně se mě asi nic nedotklo. Podle mě 
je to o celkovém vystupování člověka. Navíc teto-
vání se čím dál tím víc objevuje všude kolem nás 
a myslím si, že lidé jej začínají přijímat jako součást 
osobnosti a není to jako kdysi, kdy byl člověk s te-
továním označován za odpad společnosti.

Děkuji za rozhovor a doufám, že se magazínu bude 
dařit a zpříjemní cestu nejednomu cestujícímu.

TETOVáNí JE PRO Mě JAKýSI SYMBOL 
VYJáDřENí TOHO, CO Mě V žIVOTě 

POTKALO...
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LIDé MAJí TENDENCE ZDOBIT VLASTNí TěLA V PODSTATě Už OD PRAVěKU... 
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FACE2FACE

MY TATTOOS REFLECT  
THINGS THAT HAVE HAPPENED  

IN MY LIFE...

First tattoo and its reason?

My very first tattoo was a picture of two Colt 
revolvers on my belly which are now part of a big-
ger whole. I had them tattooed at the age of 17 
when we were starting a punk-rock band with my 
friends and the motif of the tattoo had obviously to 
do with that.

How did you choose a tattoo studio? Are you 
still loyal to it?

well, I am a “collector” rather than a loyal cus-
tomer. I do not think you should always go to the 
same place. I like travelling, so from time to time 
I bring home a new “gem”. when I look at this 
piece of tattoo, I remember what the trip was like 
and it makes me feel good. I have a “collection” of 
tattoos from Sweden, USA, Poland, and of course 
from various places in the Czech Republic. Each 
tattooist has got his or her own style, which I find 
most interesting.

The meaning of your tattoos?

For me, a tattoo is a reflection of what has hap-
pened in my life, what I like and what is worth 
remembering. From the age of 17 until the age of 
23 I worked in different tattoo studios as a recep-
tionist so the world of tattooing is a daily routine, 
family and especially life style for me.

Have you experienced any form of prejudice 
against tattoos?

I have never felt personally offended. In my opin-
ion the most important thing is a person’s overall 
style and behaviour. Luckily, tattoos are becoming 
more and more common; people are more toler-
ant to them and take them as part of personality. 
Fortunately, it is very different from what it used to 
be in the past when tattooed people were consid-
ered the scum of the society.

Thank you for the interview. I hope the Flying 
magazine will be a success and the passengers 
of Brno airport will like it.

Věk: 24 let
Povolání: IT specialist, spolumajitelka
modní značky Grey Days
Zájmy: tetování, cestování, móda,
vegetariánství, hardcore

Age: 24
Job: IT specialist, co-owner of a fashion
brand Grey Days
Hobbies: tattoos, travelling, fashion,
vegetarian cooking and eating, hardcore

PEOPLE HAVE DECORATED THEIR BODIES SINCE PREHISTORIC TIMES... 
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bleskový rozhovor / blitz Questionnaire:

První tetování a důvod? 

Malá růže na paži se jménem mého manžela. Bylo 
mi 17 a byla to láska, která stále trvá :-)

Klára NěmečKoVá

žIVOTNí MOTTO: 
STAY FREE!

Podle čeho jsi vybírala salon? 

Dle doporučení, kvality prací tatéra, čistoty, mož-
ností. 

Zůstala jsi mu věrná? 

Nezůstala. Odstěhovala jsem se do Brna a našla 
si nový salón, který mi zcela vyhovuje. I když pár 
obrázků mám i odjinud. Je to něco jako soukromá 
sbírka. :-)

Význam Tvých tetování? 

První obrázek pro mě znamenal vyjádření absolutní 
lásky a věrnosti partnerovi. Ty další jsem si nechala 
udělat, protože je to něco, co mě naplňuje zevnitř. 
Je to těžké popsat. Na druhou stranu je to i něco, 
čím se schovávám před světem. Ve skutečnosti 
nikdo neví, jaká jsem. Jen moji blízcí, což mi vyho-
vuje. žádný obrázek nemám jen tak. Vše má svůj 
důvod. Třeba na stehně mám vytetovaný portrét 
svého psa, kterého nadevše miluji. Na hrudníku 
mám dvě vlaštovky, které mají v zobáčcích svitky 
s hesly, která vymyslel můj muž a mají pro mě 
hluboký význam. Na pravém rameni mám vrabečka 
– jako malí školáci jsme byli vrabčáci, protože 
vesnice, odkud pocházím, se jmenuje Vrablovec. 
Prostě každý obrázek má svůj příběh. :-) 

Setkala ses s předsudky spojenými s tetová-
ním? Pokud ano, kdy a jak jsi s nimi dokázala 
„bojovat“?

Samozřejmě ano. Vzhledem k tomu, že jsem 
poslední ročník na gymnáziu trávila na nové škole. 
Většina si o mně myslela, že jsem úplně blbá. 
U maturit jsem jim nakopala zadek. Jak kantorům, 
tak spolužákům. A to byla ta pomyslná výhra, proto-
že to byl celý rok boj.

Za to, jaká dneska jsem, vděčím především svému 
muži, za což mu každý den děkuji. Kvůli němu 
a svým nejbližším se snažím být lepším člověkem, 
než je většina těch, které potkávám ve své práci.
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LIFE MOTTO: 
STAY FREE!

The first tattoo and its reason?

A small rose on my arm with my husband’s name. 
I was 17 then and this love still lasts.

How did you choose the tattoo studio?

According to recommendations, the tattoo-
ist’s work, hygiene and possibilities they offered.

Are you still loyal to it?

No, I am not. I moved to Brno and found a new 
studio that I am completely satisfied with. But I have 
a few pictures from other places, too. It’s something 
like a private collection.

Have you experienced any form of prejudice 
against tattoos? If so, did you manage to “fight” 
against it?

Of course I have. Especially in the last grade of 
grammar school – I started going to a new school 
and most people, both teachers and schoolmates, 
thought I was completely stupid. But when I was 
doing the final exam, I wiped their eyes. It was 
a great satisfaction after a year’s fight.

I am really grateful to my husband for the way I am 
today and I thank him for it everyday. Because of 
him and my closest ones I am trying to be a better 
person than most people I meet at work.

What’s the meaning of your tattoos?

My first tattoo was the expression of absolute love 
and faithfulness to my partner. The others also re-
flect my inner feelings, but I find it hard to describe. 
On the other hand, tattoos represent something that 
helps me hide from the outer world. Actually, no 
one knows what I am really like, apart from my near-
est and dearest ones. And I think this is enough. 
None of my tattoos was made just for fun, they 
all have a particular meaning. For example, I had 
my dog’s portrait tattooed on my thigh because 
I absolutely love him. On my chest there is a picture 
of two swallows with scrolls in their beaks. On the 
scrolls there are written my husband’s thoughts 
which have a deep meaning for me. And on my 
right shoulder there is a picture of a little sparrow; 
as small schoolchildren we were called “sparrows” 
because the name of the village I come from is 
Vrablovec (sparrow is “vrabec” in Czech). Simply – 
there is a reason for each of my pictures.

Věk: 23
Povolání: barmanka, tatérka
Zájmy: tetování, vaření, filmy, hudba, pes

Age: 23
Job: barmaid, tattoo artist
Hobbies: tattoos, cooking, films, music, dog

Au
to

r: 
Lu

ci
e 

H
av

líč
ko

vá
, f

ot
o:

 a
rc

hi
v 

Kl
ár

y 
N

ěm
eč

ko
vé



sudoku

3 9

2

8 3

7

6

3 6 2 1

6 1 4 9 3

1 7 5 9 4

I G H C B

A I F

C H D I A

H F A I C E

B A G E C H

E D H B F G A

C A D I

H E B A C

G C H F D E

7 5 1 9 6

6 9 7 3 5 1

5 8 9 6 2

5 4 1 3 7

2 4 7 1

8 5 9 6 4

6 8 3

8 3 2 1 5

5 8 6

H

B G

A C D

F

I A

E

C F

I E

F B G H

najdi 10 roZdíLů

96 ...



... 97

AIRPORT



jMenný seZnaM fireM

Také s dalším zimním 
číslem Flying Mag 
k Vám přiletí spousta 
zajímavých informací 
a trendy tipů. 

Buďte připraveni  
na přistání v říjnu 
2014! 
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Ateliér RAw 
www.raw.cz 

BORGO Agnese
www.borgoagnese.cz 

CARTec motor
www.cartec.cz 

Centrála cestovního ruchu –  
Jižní Morava
www.ccrjm.cz 
www.jizni-morava.cz 

Cliche Brünn
www.cliche-brunn.cz/cs/ 

Contimex
www.contimex.cz

Divadelní spolek Frída 
www.frida.cz 

EDOx
www.edox.cz 

Fr. Hanák
www.hanak-brno.cz 

Hummel
www.hummel-kluby.cz 

Letiště Brno
www.brno-airport.cz 

Miroslav Caban
www.caban.cz 

Restaurant PAVILLON
www.restaurant-pavillon.cz 

Runway bar
www.restaurant-pavillon.cz 

řešení:

Tally weijl 
www.tally-weijl.com 

Therme Laa an der Thaya 
www.therme-laa.at/cs 

UTair
www.utair.ru

dosaZovačka

projdi se bLudištěM
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RAFINOVANÁ ARCHITEKTURA
RAFINOVANÁ GASTRONOMIE

Tým zkušených profesionálů v čele s šéfkuchařem Janem Kaplanem svým kuchařským uměním 
nenechá nikoho bez emocí. Přijďte a zapojte všechny svoje smysly.

FUNKCIONALISTICKÝ SKVOST V PARKU NA KOLIŠTI 

Jezuitská 6, +420 541 213 497, +420 607 005 905, info@restaurant-pavillon.cz   

(bývalá Zemanova kavárna)

WWW.RESTAURANT-PAVILLON.CZ


