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Janem Kaplanem svým kuchařským uměním 
nenechá nikoho bez emocí.

Přijďte a zapojte všechny svoje smysly.
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Vážení cestující,

vítejte na palubě letu, kterým Vás provede 2. číslo maga-
zínu Flying Mag, jež právě držíte ve svých rukách. William 
Shakespeare řekl: „Vědomosti jsou křídla, s nimiž se můžeme 
vznést do nebes.“ Pevně věříme, že se i díky našemu časopisu 
dozvíte spoustu zajímavých informací, které Vás obohatí, 
inspirují nebo třeba i motivují vrátit se zpět na jižní Moravu či 
cestovat a objevovat krásy o kousek dál. Pohodlně se usaďte, 
ať už jste kdekoli. Co Vám s námi tentokrát čeká? Výlet do 
čarokrásné jižní Moravy, kde odhalíte vinařské poklady i další 
přírodně i architektonicky přitažlivá zákoutí. Ale také volání 
jedinečného Londýna nebo pozvání vyhlášeného šéfkuchaře 
do oblíbené brněnské restaurace. Po trochu jiné dráze Vás 
provede český motocyklový závodník. Na sportovní vlně pak 
zůstanete naladění i na dalších stránkách. Přemýšleli jste 
někdy, proč se sportovci nechávají tak často tetovat? Nejen to 
se dozvíte v novém Flying Magu, v časopise, který stojí za víc, 
než jen za prolistování.

Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na další společný let 
na konci června 2014.

Flying Mag Team

Dear passengers,

Welcome aboard of the fl ight on which you are accompanied 
by the second issue of Flying Mag – the offi cial magazine of 
Brno Airport. William Shakespeare wrote: “Knowledge is the 
wing wherewith we fl y to heaven.“ We fi rmly believe that our 
magazine will enrich your knowledge and bring you a lot of 
interesting information, inspiration or motivation to come back 
to South Moravia. Sit down comfortably wherever you are. 
What can you expect from this issue? A trip around enchanting 
South Moravia with its wine treasures and numerous natural, 
cultural and architectural attractions. You can also read about 
London’s and Moscow’s places of interest. An experienced and 
renowned chef will invite you to a popular Brno restaurant and 
a well-known Czech motorcycle racer to Moto GP, the most 
famous race in the Czech Republic held annually in Brno. Have 
you ever wondered why sportsmen have their bodies tattooed 
so often? You will fi nd the answer in this issue of Flying Mag 
which is defi nitely worth more than just browsing through.

We hope you will enjoy reading and look forward to another 
fl ight together at the end of June 2014.

Flying Mag Team
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SEZNAMTE SE S

GET TO KNOW

moSKVoU
moSCoW

uMěNí A KýČ, LESK 
A BíDA, CARSKé 
STAVBY I STALINSKé 
MRAKODRAPY. 
A VšuDYPříTOMNý 
DOJEM VELKOLEPOSTI. 

Srdce největšího evropského města 
Moskvy doslova buší. Je sebevě-
domé, dynamické a plné ambicí. 
Nebojíte se poznat jednu z nejmoc-
nějších světových metropolí s jejími 
neomezenými možnostmi? Na nic 
nečekejte a vydejte se do Moskvy. 

Ten obraz zná každý. Až po-
hádkově kýčovitý chrám Vasila 
Blaženého, zdobený bohatě 
zlacenými cibulovitými kopulemi. 
Masivní a vysoké zdi u červených 
pálených cihel zdejšího hlavního 
politického, kulturního i duchovního 
centra Kremlu. Slavné nákupní 
centrum GuM z 19. století, které 
bylo právem zařazeno mezi deset 
nejluxusnějších obchodních domů 
světa. A také kontroverzní Mausole-
um, ve kterém odpočívá V. I. Lenin, 

ART AND KITSCH, 
SPLENDOuR AND 
POVERTY, BuILDINGS 
FROM TSARIST TIMES AND 
STALINIST SKYSCRAPERS. 
AN EVER-PRESENT 
FEELING OF GRANDEuR. 

The heart of the largest European 
city, Moscow, can be heard beat-
ing. It is confi dent, dynamic, and 
full of ambition. Are you not afraid 
of unlimited opportunities? would 
you like to get familiar with one of 
the most powerful world metropo-
lises? Then don’t wait and be on 
your way to Moscow.

Everyone knows that scenery. Saint 
Basil Cathedral, almost a fairy-tale 
temple adorned with onion shaped 
gilded spires. High massive walls of 
Russia’s principal political, cultural 
and spiritual centre, the Kremlin. 
The celebrated 19th-century shop-
ping centre GuM (Glavnyi univer-
salnyi Magazin, “main universal 
store”), rightly ranked as one of the 

moSKVoUmoSKVoUmoSKVoU

Velkolepé město 
netušených možností

A magnifi cent 
city of unheard-of 

opportunities
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zatímco venku pobíhají turisté 
a fotí se s jeho napodobeninami. 
První povinná zastávka v Moskvě 
je již jasná. Vítejte na proslulém 
Rudém náměstí. Na náměstí, které 
je zapsané na seznamu památek 
uNESCO. A také na místě, které 
zrcadlí povahu celé země. 

ten world’s most luxurious depart-
ment stores. And also the contro-
versial Mausoleum with the remains 
of Lenin resting inside while outside 
tourists have themselves photo-
graphed with his wax doubles. This 
must defi nitely be your fi rst stop in 
Moscow. welcome to the famous 
Red Square, which is listed among 
uNESCO world Heritage Sites. 
This place mirrors the character of 
the whole country.

Impressive architecture and 
the celebrated Metro

Moscow – that’s surely not just the 
Red Square. The city never goes 
to sleep, and it does not waste 
a single second in its development. 
Lift your eyes, and you always 
behold tall cranes and buildings 
under construction. Moscow equals 
grandeur – grandeur unobstructed. 
Find out for yourself: walk from 
the Metro station Vorobyovy Gory 
through the park and up the hill 
to the look-out terrace. You’ll be 
struck by the lovely view of the city 
from there, and surprised by the 
unique appearance of the Moscow 
State university. The Lomonosov 
university was constructed in the 
so-called Stalinist gothic style 
and with its 182 metres it was 
Europe’s tallest building until 1990. 

Nejzajímavější stanice metra/ 
Most interesting Metro stations:

Mayakovskaya, Prospekt Mira, 
Kievskaya, Komsomolskaya

moSCoW
Ohromující architektura 
i věhlasné metro 

Moskva ani zdaleka není pouze 
o Rudém náměstí. Město nikdy 
nespí a neztrácí ve svém vývoji ani 
vteřinu. Při pohledu do nebe tak 
často uvidíte jeřáby a rozestavěné 
budovy. Moskva je synonymem 
velkoleposti a žádné meze se jí 
nekladou. Přesvědčte se o tom 
sami – ze stanice metra Vorobyovy 
Gory projděte parkem a vyjděte ko-
pec na vyhlídkovou terasu. Do očí 
vás udeří nejenom pohled na krásy 
města, ale také jedinečná budova 
Moskevské státní univerzity. Lomo-
nosova univerzita je postavená ve 
stylu tzv. stalinské gotiky a se svojí 
výškou 182 metrů byla až do roku 
1990 nejvyšší budovou Evropy. 
I díky tomu je dnes jedním z hlav-
ních symbolů Moskvy. 

Jedinečné je i moskevské metro. 
Ve stanicích Mayakovskaya, 
Prospekt Mira, Kievskaya nebo 
Komsomolskaya budete mít pocit, 
že jste se ocitli v muzeu. Nejenom, 
že je metro nejspolehlivějším do-
pravním prostředkem v Moskvě, ale 
také vás ve vteřině přenese do 30. 
až 50. let minulého století. Ocitnete 
se tak v době charakteristické 
předváděním se v honosném stylu, 

... 5
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kdy byly stanice metra obkládány 
mramorem nebo žulou a zdobeny 
různými mozaikami. I díky tomu je 
dnes zdejší metro považováno za 
jednu z nejlepších ukázek architek-
tury socialistického realismu. 

Domov umělců, domov 
kultury 

Nikolaj Vasiljevič Gogol, Vladimír 
Vysockij, Alexandr Sergejevič 
Puškin nebo Boris Pasternak. 
Osobnosti světového formátu, kte-
ré umocňují význam Moskvy jako 
centra umění a kultury. Za špič-
kovou ruskou kulturou se můžete 
podívat do vyhledávaného Velkého 
divadla, moskevského divadla 
Na Tagance nebo do MCHATu. 
Z galerií si nenechte ujít Treťjakov-
skou galerii a Puškinovo muzeum 
výtvarných umění. A za hudbou 
vyrazte do koncertního sálu P. I. 
Čajkovského. Všude na vás čeká 
jedinečný umělecký zážitek. 

Dojem ve vás zane-
chají i překrásné 
moskevské kostely 
a kláštery. Ten 
největší 

This is one of the reasons why 
it has become one of the major 
symbols of Moscow.

The Moscow underground (called 
Metro) is also unique. At the sta-
tions Mayakovskaya, Prospekt 
Mira, Kievskaya or Komsomol-
skaya, you will feel like being in 
a museum. The Metro is not only 
the most reliable means of trans-
port in Moscow but also a means 
of stepping back in time to the 
thirties, forties or fi fties of the last 
century. All of a sudden you’ll fi nd 
yourself in the times of bombastic 
showing off when Metro stations 
were faced with marble and gran-
ite, and decorated with mosaics. 
Because of that, Moscow’s Metro 
is considered to be one of the best 
examples of the architecture of 
“socialist realism”.

Home of artists, home of 
culture

N. V. Gogol, V. Vysocki, A. S. 
Pushkin or B. Pasternak are among 
world-famous personalities whose 
names enhance Moscow’s sig-
nifi cance as a centre of art and 
culture. You can meet the cream of 
Russian culture in the celebrated 
Bolshoi Theatre, Taganka Theatre 

or MKhAT. You should defi nitely 
visit the Tretyakov Gallery and 
the Pushkin Museum of Fine Arts. 

In all these places you will enjoy 
a unique artistic experience.

You will be also impressed 
by Moscow’s beauti-

ful churches and 
monasteries. The 
largest of them is 
the Novodevichy 
Convent founded 

in 1524. The 14th-
century Andronikov 

Monastery is also 
well known and popu-

lar with 
visitors. 

Kam na cenově výhodné jídlo:
• Russkoje bistro – pirožky, bliny, 

pelmeně, Tverská ulice 
• Čajnaja Ložka – specializace na 

bliny, ruský čaj, ulice Izmajlovskij 
Val 

• Nový Arbat – nepřeberné 
množství restaurací, tradiční 
ruská kuchyně

Where to fi nd reasonably priced 
food:
• Russkoye Bistro, Tverska Street 

– pirozhki, bliny, pelmenye
• Chaynaya Lozhka, Izmaylovski 

Val – specialised in bliny and 
Russian tea

• Novi Arbat – great number 
of restaurants with traditional 
Russian cuisine

6 ...



nese název Novoděvičí klášter 
a pochází z roku 1524. Slavný a hoj-
ně navštěvovaný je i Andronikův 
kláštěr ze 14. století. Historickému 
centru kraluje nádherný chrám 
Krista Spasitele. Jeho osud však 
mohl být zpečetěn, když ho chtěl 
Stalin nechat zbořit. To se nakonec 
kvůli špatnému počasí nepodařilo, 
a velkolepá stavba tak i dnes může 
oslňovat své návštěvníky. 

Alternativnější tvář města

Ruch a tempo velkoměsta může 
být i únavné. Moskva ale nabízí 
útočiště těm, kteří si chtějí na chvíli 
odpočinout. Ideální pro relaxaci 
jsou pak parky Sokolniki nebo 
Gorkého. Zajímavým místem je 
i VDNKh park, ve kterém najdete 
sbírku raketoplánů, ale také ruské 
kolo, honosné kašny nebo bránu 
připomínající tu Braniborskou 
v Berlíně. V parcích se schází 
studenti, kteří zde často hrají na 
kytaru nebo zpívají, a vystihují tak 
uvolněnější tvář města. 

Bleší trh, ale i známé figurky matr-
jošky najdete na jedné z nejstarších 
moskevských ulic Starý Arbat. 
Po nákupu suvenýrů se zastavte 
i v Novém Arbatu. Za návštěvu stojí 
díky nepřebernému množství re-
staurací a kaváren, které připravují 
speciality z celého Ruska. Vynechat 
byste neměli ani starobylou čtvrť 
Kitaj-gorod, která vznikla ve středo-
věku jako kupecká osada. Čekají 
zde na vás úzké uličky, nabízející 
odpočinek od hlavních bulvárů 
v centru. Pokud ale chcete vidět 
nablýskané výlohy a luxusní zboží, 
zavítejte do butiků v Tverské ulici. 
Ale pozor na peněženky, ruská 
metropole je jedním z nejdražších 
měst na světě! 

Moskva je stát ve státě, jehož 
velkolepost a neomezené možnosti 
vás ohromí. Zažijte tempo tohoto 
majestátného města na vlastní kůži 
i vy!

The historic centre of the city is 
dominated by the splendid church 
of Christ the Saviour. It could have 
met its end when Stalin decided 
to have it pulled down but luckily 
bad weather prevented it, so today 
this magnificent building can be 
admired by crowds of visitors.

Looking at Moscow from  
different angles

The rush of the city can be tiring. 
But Moscow offers refuge to those 
who want to take a short rest. Ideal 
places for relaxation are Sokolniki 
Park or Gorki Park. An interesting 
place is the VDNKh Park where you 
can view a collection of spacecraft 
but also a Ferris wheel, pompous 
fountains or an arch which resem-
bles the Brandenburg Gate in Berlin. 
In the parks students meet to play 
the guitar and sing, displaying the 
relaxed side of the city’s face.

The flea market and the sellers of 
the popular wooden figures of “ma-
tryoshka“ (a Russian nesting doll) 
can be found in one of the oldest 
streets of Moscow, Stari Arbat. After 
souvenir hunting go to Novi Arbat. 
It is worth visiting because of its nu-
merous restaurants and cafés which 
offer specialities from different parts 
of Russia. You should not miss out 
the ancient quarter of Kitay-gorod 
established in the Middle Ages as 
a traders’ settlement. Here you’ll find 
narrow lanes beckoning to you to 
take a rest from the busy boulevards 
of the city centre. If, on the other 
hand, you long to see glaring shop-
windows with luxury goods, visit the 
boutiques in Tverskaya Street. But 
don’t open your purse too often; the 
Russian capital belongs to the most 
expensive cities of the world!

Moscow is a state on its own. You’ll 
be struck by its grandeur and its 
unbound opportunities. Feel for 
yourself the pulse of this majestic 
city!

Tip na návštěvu – obchodní dům 
GUM:
• východní strana Rudého náměstí
• vznik 19. století, architektonický 

skvost 
• více jak tisíc obchodů 

Other recommended places to see 
– GUM Department Store:
• eastern side of the Red Square
• 19th century origin – a jewel of 

architecture
• more than a thousand shops

Pravidelné lety Brno – Moskva 
více na www.brno-airport.cz

Regular flights Brno – 
Moscowmore at  
www.brno-airport.cz
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Přestože to zpočátku vypadalo, že se z Karla Abra-
hama stane profesionální lyžař, nakonec v roce 2001 
nastoupil na motocyklovou dráhu, se kterou spojil 
svůj život v nejužším slova smyslu. Po úspěšných 
juniorských letech se mu v roce 2010 podařilo 
po přestupu do třídy Moto2 (dříve do 250 ccm) 
dosáhnout umístění na 3. pozici v japonském Motegi 
a rok uzavřel vítězstvím ve Valencii. V sezóně 2011 
došlo k dalšímu přesunu – do královské kubatury 
MotoGP. S Karlem jsme si povídali o uplynulé sezóně 
2013, o jeho budoucích závodních plánech a ne-
ostýchal se prozradit ani pár detailů z paddocku a ze 
soukromého života.

Although it fi rst seemed that Karel Abraham would 
become a professional ski racer, in 2001 he 
launched his motorcycle career, which he bound his 
life to. After successful junior years, after his transfer 
to Moto2 class (earlier up to 250cc) in 2010, he 
ended up in the third place in Motegi in Japan, and 
in the same year he won the race in Valencia. In the 
season of 2011 there was another transfer – to the 
royal MotoGP. We spoke with Karel about the past 
season of 2013 and about his future racing plans. 
He wasn‘t shy to reveal a few details from the pad-
dock and also from his private life.

karel abrahaM
„motoGp Je neuvĚřitelný zÁŽitek, kterému 
brno dodÁvÁ JedineČnou atmosFéru“

“motoGp is 
an incredible 

experience 
witH a uniQue 

atmospHere”

Bc. Karel Abraham

Datum narození: 

2. ledna 1990 v Brně

Profese: 

motocyklový závodník 

Začátek závodní kariéry: 

2001

Bydliště: 

Brno-Žebětín

8 ...
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Dokážete v pár větách shrnout motocyklovou 
sezónu 2013, která pro Vás bohužel díky zranění 
skončila trochu předčasně? 

Tato sezóna se zdaleka nevydařila, jak jsem si před-
stavoval. Hned zkraje jsem měl zranění, které mi ji 
vlastně celou zkazilo. A ve chvíli, kdy jsem měl šanci 
na nějaký restart, přišel naprosto smolný pád kvůli 
technické závadě, který mě vyřadil úplně. Takže ji 
chci co nejrychleji hodit za hlavu.

Jak jste na tom po operativním zákroku a kdy 
začnete znovu jezdit? 

Operace proběhla bez problémů, potom ale přišly 
menší komplikace. Sice se všechno vyřešilo, ale 
museli jsme trochu odsunout začátek rehabilitace. 
Vlastně až v listopadu jsem začal naplno rehabi-
litovat a doufám, že na konci roku bude rameno 
schopné plné zátěže v tréninku.

Can you briefly sum up the motorcycle season 
of 2013, which unfortunately ended too early for 
you due to your injury?

This season didn‘t work out as I had expected at 
all. Right at the beginning I had an injury which sort 
of ruined it all. And at the point where I had some 
chance to start over, there was a misfortunate fall 
caused by a technical failure, which shut me down 
completely. So I want to get over that season as 
soon as possible.

How are you doing after the surgery and when 
are you going to start racing again?

The surgery went smoothly but later on some minor 
complications appeared. Everything turned out all 
right in the end but we had to put off the beginning of 
the rehabilitation. Actually I started to rehabilitate only 
in November and I hope that at the end of the year 
my shoulder will cope with the full training load.

„SEZóNu 2013 CHCI CO NEJ-
RYCHLEJI HODIT ZA HLAVu...“

“I wANT TO GET OVER THE 
SEASON OF 2013 AS SOON 
AS POSSIBLE”

Nedávno jste pustili do médií, že budete v roce 
2014 startovat na Hondě. Kam se chystáte na 
první testy?

První testy měly být už ve Valencii po skončení 
sezóny 2013, ale ty jsme odjezdit nemohli. Takže 
testovat budeme až na začátku února 2014 v Ma-
lajsii. Motorku jsem si ve Valencii aspoň prohlédl 
a jsem z ní nadšený. 

Máte nějaké závodnické rituály? 

Žádné speciální. Je pravda, že si třeba nasazuji 
rukavice vždy ve stejném pořadí, ale není to z po-
věrčivosti, jen ze zvyku.

Jak vypadá Vaše fyzická příprava? 

Teď bohužel nijak, o to tvrdší bude po skončení 
rehabilitace. Jakmile najedu na plný tréninkový 
režim, tak mě čeká posilovna, běhání a budeme 
muset pracovat i na vyrovnání svalového systému, 
který je kvůli zraněním docela rozhozený. Pokud 
to jde, snažím se trénink spojit s nějakou zábavou, 
takže třeba hraju squash, který mě baví a zároveň je 
docela náročný.

S kým si v paddocku nejraději a nejvíc otevřeně 
popovídáte?

Rozhodně s vlastními lidmi – s mechaniky a vůbec 
celým týmem, který se stará o naše zázemí a jezdí 
s námi po závodech.

You’ve informed the media recently that you will 
be starting on a Honda in 2014. Where are you 
heading for the first tests?

The first tests were supposed to take place in 
Valencia after the end of the 2013 season, but these 
were out of the question due to my health problems. 
So we are going to be testing at the beginning of 
February 2014 in Malaysia. But I had a chance to 
have a look at the motorbike in Valencia and I‘m 
excited about it.

... 9
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Kolem GP se pohybuje velká spousta krásných 
žen, jak odoláváte jejich svodům? 

Na rozdíl od některých jiných jezdců se o mně ví, 
že jsem zadaný, takže toho svádění není tolik.

Chybí Vám po sezóně bližší kontakt s fanoušky 
nebo se s fanklubem potkáváte i v zimě?

S fanklubem se potkáváme minimálně dvakrát 
i v zimě. Tvrdé jádro je navíc z okolí okruhu, takže 
se často vidíme i neoficiálně. 

„VALENTINO ROSSI JE 
FENOMéN MOTOGP, 
NEJúSPěšNěJší JEZDEC, 
KTERý JE STáLE AKTIVNí.“

Who do you like to chat with in the paddock?

Definitely with the people from my team – with 
mechanics and all members of the team who take 
care of the background and go to races with me.

what brief characteristics cross your mind when 
we utter the names of the following racers?

Karel Hanika – a talented racer. I‘m very curious 
how he will race next year. I think he has a great 
potential to be very good right from the start.

Valentino Rossi – a phenomenon of MotoGP. He is 
the most successful racer who is still active.

Jorge Lorenzo – a machine. It‘s fascinating how 
he can reach the same times one lap after another. 
He races very accurately and efficiently.

Lukáš Pešek – for me he is a competitor. we were 
in the same races many times.

Casey Stoner – he was ranked among the MotoGP 
legends this year. He showed his best on Ducati; 
he was one of the few who could race really fast 
on it.

Jaká stručná charakteristika Vás napadne, když 
vyslovíme následující jména jezdců: 

Karel Hanika – talentovaný jezdec. Jsem hodně 
zvědavý, jak příští rok pojede. Myslím, že má na to, 
aby byl od začátku hodně dobrý. 

Valentino Rossi – fenomén MotoGP. Pořád je to 
nejúspěšnější jezdec, který je stále aktivní.

Jorge Lorenzo – stroj. Je fascinující, jak dokáže 
zajíždět kolo za kolem stále stejné časy. Jezdí 
velmi přesně a kvalitně.

Lukáš Pešek – pro mě je to soupeř, se kterým 
jsem odjel hodně závodů. 

Casey Stoner – od letoška je zařazený mezi 
MotoGP Legends. To nejlepší předvedl na Ducati, 
byl jeden z mála, který s ní dokázal jezdit opravdu 
rychle.

Do you have any racing rituals?

Not really. It is true that I always put on my gloves 
in the same order but it is my habit rather than a 
superstition.

What does your physical training look like?

Right now there’s none, but it will be even harder 
after finishing my rehabilitation. As soon as I start 
the full training routine there’s the gym and ru-
nning waiting for me and we will also have to work 
on balancing the muscular system, which is quite 
upset because of the injuries. If it is possible I try 
to combine training with some fun, for example 
I play squash, which I enjoy and which is quite 
strenuous at the same time.

There are many beautiful women around Moto-
GP, how do you resist their seductions?

It is a generally known fact that I have a girlfriend, 
so there isn’t so much seduction.

“VALENTINO ROSSI IS 
A PHENOMENON OF 
MOTOGP. HE IS THE MOST 
SuCCESSFuL RACER wHO 
IS STILL ACTIVE”
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„BRNěNSKá MOTOGP 
JE NEuVěřITELNý 
ZáŽITEK S JEDINEČNOu 
ATMOSFéROu...“

“BRNO‘S MOTOGP IS AN 
INCREDIBLE ExPERIENCE 
wITH THE uNIQuE 
ATMOSPHERE...”

„ZáVIST... VěTšINA 
NENáVISTNýCH VýLEVů JE 
NA INTERNETu A DO OČí 
VáM NIKDO NIC NEřEKNE.“

“ENVY... MOST OF THE HATING 
COMMENTS ARE ON THE 
INTERNET. NOBODY SAYS 
ANYTHING FACE TO FACE.”

Do you miss contact with your fans after the 
end of the season or do you meet up with the 
fan club also in winter?

we meet at least twice 
during the winter season. 
And most of the core fans 
are close to the circuit so 
we have a chance to see 
one another quite often.

How do you cope with 
envy? In your case in mi-
ght be even more diffi cult 
because there is a stigma 
of „the son of a successful father“?

In the past it was bothering me more than now. 
You gradually get used to it and stop worrying 
about it so much. Most of the hating comments 
are on the internet. Nobody says anything face to 
face, so why bother about it?

What do you enjoy doing in your free time?

I like adrenalin sports. This year I got my helico-
pter licence so I go fl ying when I have the chance. 
In the past I used to skydive a lot. Now there’s 
not much time for that and it is out of the question 
because of my injuries.

Jak bojujete se závistí, která se projevuje možná 
i v podobě stigmatu „syn úspěšného otce“? 

Dříve mě to trápilo víc. Zvyknete si na to a přesta-
nete si to tolik brát. Většina těch nenávistných vý-
levů je na internetu. Do očí vám to nikdo neřekne 
a to taky o něčem vypovídá.

Kdybyste měl nalákat známé či neznámé do 
Brna, čím byste je zkusil upoutat? 

řekl bych jim, že MotoGP je neuvěřitelný zážitek 
a v Brně navíc zažijí jedinečnou atmosféru. Takže 
stojí za to jít právě tam. 

Životní motto? 

A myslíte s jedním nebo dvěma „t“? :-) S dvěma 
ne, životní motorkou je pro mě určitě FTR, se 
kterou jsem vyhrál závod Moto2 a odjezdil na ní 
svoji nejlepší sezónu v kariéře. Jsem rád, že jsme 
si ji nechali a že je vystavená na okruhu.

Čemu se rád věnujete ve volných chvílích? 

Mám rád adrenalinové sporty. Letos jsem si dodě-
lal papíry na vrtulník, takže když to jde, rád si jdu 
zalétat. Dříve jsem hodně skákal padákem. Teď na 
to není čas a kvůli zranění by to ani nešlo.
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How would you attract people to come to Brno?

I’d tell them that MotoGP is an incredible experien-
ce and that Brno offers the unique atmosphere. So 
it‘s defi nitely worth coming here.

What’s your life motto?

Do you mean with one T or double T? :-) In fact, I 
have no life motto. But the motorcycle of my life is 
defi nitely FTR on which I won Moto2 and rode the 
best season in my career. I’m glad we have kept it 
and it’s showcased in Brno circuit.

Bc. Karel Abraham

Date of Birth: 

2 January 1990 in Brno

Occupation: 

motorcycle racer 

Beginning of Racing Career: 

2001

Home:

Brno-Žebětín
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byl otevřen první Hyundai 
exclusive partner! 

tHe First Hyundai 
exclusive partner

in Moravia 
was opened!

SPOLEČNOST AuTO 
POKORNý, KTERá JE 
TRADIČNíM BRNěNSKýM 
PRODEJCEM 
A SERVISEM VOZů 
RENAuLT A DACIA, 
OTEVřELA V BRNě-
řEČKOVICíCH 
V PROSTORáCH SVé 
SESTERSKé FIRMY 
AuTO POKORNý 
MOTORS ZBRuSu NOVé 
DEALERSTVí PRO VOZY 
HYuNDAI.

THE BRNO COMPANY AuTO POKORNý, wHICH IS AN 
ESTABLISHED AuTHORIZED DEALER AND SERVICE 
PROVIDER OF RENAuLT AND DACIA BRANDS, 
OPENED A NEw BRANCH IN BRNO – řEČKOVICE 
ON THE PREMISES OF ITS SISTER COMPANY AuTO 

POKORNý MOTORS. IT SPECIALIZES ExCLuSIVELY 
IN DISTRIBuTION OF HYuNDAI CARS. 

na Moravě

12 ...



“The business complex is the first 
in Moravia and the second in the 
Czech Republic to be built in ac-
cordance with the new corporate 
identity of Hyundai manufacturer. 
It meets the strictest standards in 
terms of the provided services, so 
the company Auto Pokorný Motors 
was awarded the title of Hyundai 
Exclusive Partner, which we are 
very proud of,” says the owner and 
CEO of both companies Zdeněk 
Pokorný.

The sales area of the branch is 
more than 5.000 m2, which enables 
customers to see the whole model 
portfolio of this popular brand. The 
top level sales environment of the 
branch offers very high comfort to 
its customers. Hyundai corporate 
customers can negotiate the best 
conditions in the market through a 
specialized Fleet-Business Centre. 
The branch in řečkovice also offers 
the sales programme of “used 
cars with guarantee” and financial 
services tailored to the needs of 
individual customers.

The branch is equipped with 
cutting edge technologies, such 
as eight-camera 3D geometry. Of 
course we provide free of charge 
transport services to our customers 
within Brno city and a replace-
ment car in case of warranty repair. 
Our employees have many years’ 
experience with the brand, which 
makes them true professionals. 
Some of them have acquired 
globally recognized titles awarded 
by Hyundai Manufacturer. The 
company Auto Pokorný is proud to 
use the corporate slogan “Quality 
Tested by Time”.

... 19

Díky ploše více než 5 000 m2 se 
mohou zákazníci seznámit s celým 
modelovým portfoliem oblíbené 
automobilky. Prodejní prostředí na-
bízí komfort, na jaký byli doposud 
zákazníci zvyklí jen u některých 
prémiových značek. Firemní zákaz-
níci Hyundai si mohou dohodnout 
nejlepší podmínky na trhu díky 
specializovanému Fleet-Business 
centru. řečkovický Hyundai má mj. 
připravený program prověřených 
ojetých vozů se zárukou a také 
finanční služby na míru. 

Kompletní servisní zázemí je 
vybaveno technologiemi prvotřídní 
úrovně, například osmikamerovou 
3D geometrií. Samozřejmostí je roz-
voz zákazníků po Brně zdarma a při 
záruční opravě bezplatné zapůjčení 
náhradního vozu. Majitelé starších 
aut mohou využít speciální program 
se sníženými finančními sazbami za 
materiál i práci. Zaměstnanci firmy 
mají se značkou letité zkušenosti, 
což z nich činí opravdové profesi-
onály. Někteří z nich se dokonce 
pyšní celosvětově uznávanými 
tituly, udělovanými automobilkou 
Hyundai. Ne nadarmo je s firmou 
Auto Pokorný spojovaný následující 
slogan: „Léty prověřená kvalita.“ 

„Obchodní komplex je jako první 
na Moravě a celkově druhý v ČR 
postaven dle nové korporátní iden-
tity automobilky Hyundai. Splňuje 
nejpřísnější měřítka v oblasti pro-
váděných služeb, takže společnost 
Auto Pokorný Motors byla oceněna 
prémiovým titulem Hyundai Exclu-
sive Partner, na což jsme náležitě 
hrdí,“ říká majitel a jednatel obou 
společností Zdeněk Pokorný. 

Hyundai i30 3D

Hyundai i40

Hyundai ix35

Hyundai ix20

Hyundai Veloster

„LéTY PROVěřENá  
KVALITA.“

“QuALITY TESTED  
BY TIME.”
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LONDýN VOLá! PřIJMěTE 
JEHO POZVáNí A ZAŽIJTE 
NIKDY NEKONČíCí JíZDu
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„Kdo je unaven Londýnem, je 
unaven životem, protože Londýn má 
vše, co život dokáže nabídnout.“ 
Citát anglického básníka Samuela 
Johnsona vystihuje charakter jed-
noho z nejlepších měst na světě. 
Londýn dokonale kombinuje historii 
se současností, udává nejnovější 
trendy a žije si vlastním podma-
nivým životem. Dámy a pánové, 
London is calling! 

Plánujete velké nákupy? Tou-
žíte vidět královské tradice na 
vlastní oči? Lákají vás světoznámé 
památky? Nebo si zkrátka chcete 
odpočinout v parcích, kavárnách 
a nejrozmanitějších restauracích? 
Pak otevřete svůj diář, vyberte si 
let do aristokratického i uvolněné-
ho Londýna a zapojte se do víru 
světového velkoměsta. 

Nejen památkami 
živ je Londýn

Londýn doslova přetéká místy, 
která stojí za to vidět. Mezi ně 
patří například královský Bucking-

LONDON’S CALLING! 
ACCEPT ITS INVITATION 
AND ExPERIENCE 
A NEVER-ENDING RIDE

“When a man is tired of London, he 
is tired of life, for there is in London 
all that life can afford.” This quota-
tion of an 18th century English 
poet Samuel Johnson perfectly 
describes the character of one of 
the most exciting cities in the world. 
London combines history and 
present, sets the newest trends and 
lives its own captivating life. Ladies 
and gentlemen, London is calling!

Londýnské trhy/
London markets:

 Brick Lane, 
Spitalfi elds Market, 

Portobello Market 
Are you planning a big shopping 
spree? would you love to see 
royal traditions with your own 

14 ...
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Londýn volá! Slyšíte?/
London is calling. 
Can you hear it?
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hamský palác, slavná hodinová 
věž Big Ben, místo královských 
svateb westminsterské opatství, 
Trafalgarské náměstí s Nelsonovým 
sloupem a Národní Galerií, náměstí 
neónové reklamy Piccadilly Circus, 
slavný most Tower Bridge nebo tra-
diční sídlo britského ministerského 
předsedy Downing Street 10. 

Město ale není zdaleka jen o his-
torických památkách. Současný 
Londýn je domovem té nejzajíma-
vější moderní architektury. Mezi 
její dominanty patří mrakodrap 
od Normana Fostera Swiss Re 
Headquarters, známý jako Okurka. 
Českou stopu v Londýně zanechal 
i Jan Kaplický a jeho Natwest 
Media Centre, tedy futuristická 
budova určená pro novináře na 
slavném kriketovém hřišti Lord‘s. 
Snad nejvýraznějším architekto-
nickým počinem posledních let je 
ale do 310 metrů se tyčící stavba 
nejvyššího anglického mrakodrapu 
Shard (česky střep). Z něj si také 
můžete vychutnat jedinečný pohled 
na celé město. 

Město plné umění

Pokud však už tato londýnská 
lákadla znáte, vyrazte do muzeí 
a galerií. Korunovační klenoty 
najdete v londýnském Toweru. Na 

eyes? Are you attracted by the 
famous London sights? Or do you 
simply want to relax in its parks, 
cafés, pubs or restaurants? Then 
open your diary, choose a fl ight to 
London and plunge into the whirl of 
the global city.

A unique mixture of historic 
sights and modern archi-
tecture 

London abounds with places that 
are worth visiting, for example the 
royal residence of Buckingham Pal-
ace, the famous tower of Big Ben, 
the venue of royal weddings west-
minster Abbey, Trafalgar Square 
with Admiral Nelson Column and 
the National Gallery, Piccadilly Cir-
cus with its well-known neon signs, 
the medieval Tower of London, the 
iconic Tower Bridge, or the offi cial 
residence of the British Prime Min-
ister at 10 Downing Street. 

However, there is defi nitely more to 
London than just its historic sights. 
London is home to most remark-
able modern architecture. One 
of the most impressive modern 
buildings of London is Swiss Re 
Headquarters skyscraper known 
as The Gherkin designed by 
Norman Foster. Jan Kaplický left 
a Czech mark on London in the 
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otázku „být či nebýt“ se pokuste 
najít odpověď v Shakespearově 
divadle, jehož součástí je i muzeum 
věnované životu tohoto věhlas-
ného spisovatele. V samém srdci 
Londýna se pak nachází galerie 
moderního umění Tate Modern. 
Několik podlaží v sobě skrývá ta 
nejzajímavější díla umělců z celého 
světa. Londýnskou samozřejmostí 
je Národní galerie nebo muzeum 
Madame Tussauds, ve kterém se 
můžete vyfotit se sochami ikon, jako 
jsou Brad Pitt nebo Kate Moss. 

Nákupy v Londýně?  
Povinnost! 

Londýn znamená nakupování. Není 
divu, že právě zde, ve čtvrti Ken-
sington, stojí světoznámý obchodní 
dům Harrods, ze kterého přepych 
doslova tryská. Nejznámějšími 
nákupními ulicemi jsou Oxford 
Street a Regent Street. Na Oxford 
Street se nachází obchodní domy 
jako Selfridges nebo Debenhams. 
Nebojte se však odbočit z těchto 
hlavních nákupních tepen do 
jakékoliv vedlejší uličky, například 
z Regent Street do Carnaby Street. 
Právě zde totiž narazíte na zajímavé 
menší butiky, které nabízí origi-
nální módu. Milovníci jedinečných 
kousků si přijdou na své i ve čtvrti 
Camden Town. Ta je posetá nejrůz-
nějšími designovými obchůdky se 
stylovou autorskou tvorbou. Mnoho 
trendy butiků naleznete i ve čtvrti 
Covent Garden. Zde vám navíc 
nakupování zpříjemní pouliční ba-

Natwest Media Centre, a futuristic 
building designed for journal-
ists and reporters at the famous 
Lord’s cricket ground. Probably the 
most prominent work of modern 
architecture is the tallest building 
in Britain – a 310-metre skyscraper 
called The Shard. You can enjoy 
a magnificent view of the whole city 
from its observation deck.

The city full of art
If you are familiar with Lon-
don’s sights, go to museums and 
galleries. You can see the crown 
jewels of the united Kingdom at 
the Tower of London. Anyone inter-
ested in the work and life of william 
Shakespeare should visit the Globe 
Theatre with a museum of this 
most famous English playwright. 
In the very heart of London there is 
a well-known gallery of modern art 
Tate Modern presenting the most 
interesting works of artists from 
all over the world. Of course you 
should not miss the National Gal-
lery or Madame Tussauds Museum 
where you can see wax figures 
of many famous people and take 
a photograph of yourself with stars 
like Brad Pitt of Kate Moss.

Shopping in London?  
A must!

London means shopping. Harrods, 
the most famous luxury department 
store in Britain and the biggest one 
in Europe, is located in Brompton 
Road in Kensington. The best-
known shopping streets of London 
are Oxford Street and Regent 
Street with Selfridges and Deben-
hams department stores. But don’t 
hesitate to wander into smaller 
streets and lanes such as Carnaby 
Street where you can find smaller 
boutiques with original fashion. 
Lovers of stylish clothes will find 
a lot of interesting design shops in 
Camden Town. Many trendy bou-
tiques can also be found in Covent 

Výlet za Harry Potterem

• 30 km od Londýna
• komplex studií společnosti 

warner Bros
• reálné prostory z filmu 
• jednotlivé momenty z natáčení 
• k dispozici individuální, skupi-

nové i rodinné vstupné 
• autobusem nebo vlakem 

z centra Londýna 
• nutná rezervace předem
• www.wbstudiotour.co.uk 

A trip for the fans of Harry Potter

• 30 km from London
• warner Bros. Studio Tour 

London – The Making of Harry 
Potter

• Opportunity to view authentic 
sets and explore the behind-
-the-scenes secrets 

• Of the Harry Potter film series
• Individual, family and group 

tickets available
• Travel by coach or train from the 

centre of London 
• tickets must be purchased in 

advance
• www.wbstudiotour.co.uk
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Kam na nákupy/ 
Where to go for shopping:

Harrods, Oxford Street,  
Regent Street, Carnaby Street,  
Camden Town, Covent Garden

Pravidelné lety Brno – Londýn  
více na www.brno-airport.cz 

Regular flights Brno – London 
more at www.brno-airport.cz

TRAVEL

viči. Vlastní kapitolu píší londýnské 
trhy. Za návštěvu stojí Brick Lane, 
Spitalfields Market nebo Portobello 
Market. Nebojte se osvěžit svůj 
šatník a přivezte si domů kousek ze 
stylového Londýna! 

Všechny vůně světa

A kam po náročném nákupu? 
Možností je opět spousta! Můžete 
si odpočinout v největším londýn-
ském parku Hyde Park (od Harrods 
je vzdálený pěšky asi pět minut), 
vychutnat si krásný výhled na 
město z největšího vyhlídkového 
kola na světě London Eye, navštívit 
fotbalové stadiony známých 
londýnských klubů jako je Arsenal 
nebo Chelsea. Nebo třeba zajet 
k nultému poledníku a Královské 
observatoři v Greenwich. My vám 
ale doporučujeme odpočinout si 
v jedné z nepřeberných londýn-
ských kaváren, hospod a restaura-
cí. Za nimi můžete vyrazit například 
do China Townu v Soho, kde 
většina podniků funguje ve stylu 
„All you can eat“. Pokud tedy máte 
velký hlad, za cenu kolem osmi až 
deseti liber zde můžete ochutnávat 
různé delikatesy celé odpoledne. 
Londýn je rájem mezinárodní 
kuchyně. Oblíbená je indická 
kuchyně na Brick Lane, sushi 
v Japan Centre u Piccadilly Circus 
nebo turecké speciality v restauraci 
Tas poblíž Tate Modern. Přestože 
anglická kuchyně nepatří mezi 
extra vyhlášené, určitě nevynechej-
te pravou anglickou snídani nebo 
tradiční fish and chips. Zajděte na 
ně třeba do restaurací west End 
Kitchen nebo The Stockpot (oboje 
poblíž Piccadilly Circus). 
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Garden where, apart from shop-
ping, you can enjoy performances 
of street entertainers. Another 
chapter of London’s shopping life 
are its markets. Brick Lane, Spital-
fields Market or Portobello Market 
are definitely worth visiting. Don’t 
be afraid to refresh your wardrobe 
and bring home something to wear 
from stylish London!

All scents of the world

Do you feel like having a rest or 
something to eat and drink after 
tiring shopping? Again, you have 
loads of opportunities. You can 
relax in Hyde Park, the largest of 
London’s parks (about five min-
utes’ walk from Harrods) or enjoy 
a magnificent view of the city from 
the world’s biggest observation 
wheel London Eye. Football fans 
will be excited about the chance to 
visit the stadiums of London’s most 
famous teams of Arsenal and 
Chelsea. Another place you should 
see is Greenwich with its Prime 
Meridian and Royal Observatory. 
Apart from all these attractions, we 
recommend you to relax in some 
of London’s countless cafés, bars, 
pubs or restaurants. If you are very 
hungry, go to China Town in Soho. 
There are a lot of places where you 
can eat as much as you can for the 
price around 8 to 10 pounds and 
spend all afternoon tasting various 
delicious foods. London is also 
a paradise of international cuisine. 
If you love Indian cooking, go to 
some of the restaurants in Brick 
Lane, for sushi to the Japan Centre 
near Picadilly Circus and for Turk-
ish specialities to Tas Restaurant 
near Tate Modern. You definitely 
should not miss an opportunity to 
try a typical English breakfast or 
traditional fish and chips – they 
taste very good at The west End 
Kitchen or The Stockpot (both near 
Piccadilly Circus).

... 17



TherMe laa
hoTel & SPa****S

oÁza relaxace a klidu 
Hodinku od brna

OASIS OF RELAXATION 
AND PEACE ONLY AN HOUR’S 
DRIVE FROM BRNO 

Therma Laa - Hotel & Spa - Oáza relaxace a klidu 
hodinku od Brna

18 ...
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Luxusní péče v lázeňském rakouském 
hotelu
Máte pocit, že někdy už vysloveně čerpáte energii 
ze záložních zdrojů? Navštivte příhraniční luxusní 
lázeňský a rehabilitační resort Therme Laa – Hotel 
& Spa ****S. V malebné vinařské oblasti weinviertel 
se snoubí elegance s komfortem, která dokáže 
uspokojit každého klienta. Záleží jen na vás, jestli 
přijedete pouze na víkend nebo se rozhodnete strá-
vit v hotelu celý týden. Připraveno je 122 moderních 
pokojů vybavených wi-fi , LCD TV a psacím stolem. 
Standardem je také župan a spa bag.

Elegance a relaxace v lázeňském 
a hotelovém resortu 
„Kombinace elegance, pohody a wellnessu – to vše 
na vás čeká v našem resortu. V poklidné atmosféře 
dopřejete oddech vašemu tělu i mysli,“ představuje 
hotel marketingová manažerka Maria wegerth. Host 
může využívat všechny služby hotelu – spa, saunový 
svět, luxusní odpočívárny. Hotel se spa propojuje 
dřevěný Most smyslů plný vůně bylinek a koření. Po 
jeho přejití si mohou hosté užívat vířivku pod širým 
nebem, zaplavat si ve velkém termálním bazénu, 
vybrat si ze třech typů saun nebo si odpočinout 
v některé ze stylových klidových zón. V další části 
komplexu jsou termální lázně s vnitřními i venkovními 
bazény s vířivkami a slanou vodou. Dále je tu textilní 
saunový svět Laaská džungle či Velký saunový svět 
s vnitřními i venkovními saunami. Kneippova stezka 
vás dovede k sanáriu, klasické fi nské sauně nebo 
solankové parní lázni. „Pořádné zchlazení vám umož-
ní ledové iglú a oblíbená studna,“ říká wegerth.

Vitality SPA – cesta za krásou a uvolněním
Ve Vitality SPA hodíte stres spolehlivě za hlavu 
a budete se soustředit jen na sebe. Na výběr máte 
zkrášlovací, regenerační, detoxikační i zeštíhlovací 
procedury – kosmetiku, masáže, zábaly a koupele. 
„Dokonalý klid si mohou hosté užívat v Zimní zahradě, 
Asijské odpočívárně s relaxační hudbou nebo zóně 
Panta Rhei s vodními lůžky,“ říká s úsměvem wegerth.

Vitality FIT – fi tness pro každého 
Spousta lidí se nerada mučí v posilovnách, ale jsou 
i jiné způsoby protažení těla. Vodní gymnastika je 
šetrná ke kloubům. Připravena je moderní kardio 
a fi tness zóna s běžeckými pásy, cyklotrenažéry, se 
cvičební stěnou Kinesis a gymnastickým sálem. 

„Naši hosté mohou bezplatně absolvovat kurzy aqua 
aerobiku, balančního tréninku, pilates, zvolit mobi-

Luxury Treatment in Austrian Spa Hotel

Do you feel that your energy stores are totally 
depleted? Then we have a great tip for you: come 
to the Austrian border town of Laa an der Thaya, in 
which there is a luxury spa and rehabilitation resort  
Therme Laa – Hotel & Spa ****S . The picturesque 
Austrian weinviertel region combines elegance with 
comfort which can satisfy all clients. Just decide 
if you will come only for a weekend or spend the 
whole week here. The hotel has 122 modern rooms 
equipped with wi-fi , fl at-screen TVs and working 
desks. There is a bathrobe and a spa bag at each 
guest’s disposal.

Elegance and relaxation in the spa and 
hotel resort

“A perfect combination of elegance, comfort and 
wellness – this is what you can expect from our 
resort. Let your body and mind relax in a tranquil 

LEISURE
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Darujte radost sobě nebo druhým

Překvapte svou rodinu nebo své známé velkorysým 
dárkem z e-shopu termálních lázní Laa a darujte 
jim dárkové poukazy DAY SPA do termálních lázní 
a Hotelu Spa Laa. Vybrat si můžete z celé řady ba-
líčků. Program DAY Spa se doporučuje pro relaxaci 
ve dvou či pro společný oddech se skupinou přátel. 
K dokonalému odpočinku přispěje i fakt, že se 
v hotelu i lázních domluvíte česky.

lizační cvičení či třeba klasický strečink. Cvičební 
programy aktualizujeme dle sezóny,“ říká wegerth. 

Vitality MED – péče o zdraví v příjemné 
dovolenkové atmosféře

Nové zdravotní centrum Vitality MED Laa nabízí 
lékařskou diagnostiku v příjemné dovolenkové at-
mosféře a terapie k udržení životní pohody a kvality. 
Jeho specializací jsou problémy zad, krční páteře 
a nesprávné držení těla. Komplexním přístupem 
ve spojení s GourMED® kuchyní se zde léčí také 
zažívací obtíže. 

atmosphere,” says Maria wegerth, marketing 
manager of the hotel. Part of the hotel is also a hotel 
spa, sauna world and luxury relaxation areas. 
The hotel is connected with the hotel spa area by 
a wooden “Bridge of the Senses” fi lled with scents 
of herbs and spices. when you cross it, you can 
enjoy open-air whirlpool, swim in a large thermal 
pool, choose from three types of saunas or relax in 
one of the stylish chill-out zones. Another part of the 
complex includes the thermal spa with indoor and 
outdoor pools with jacuzzi and salt water. You can 
also visit the textile sauna world called the Jungle of 
Laa and Big Sauna world with indoor and outdoor 
saunas. Kneipp’s path will lead you to sanarium, tra-
ditional Finnish sauna or sole steam bath. “You will 
get properly cooled in an ice igloo or in a popular 
well,” says wegerth.

Vitality SPA – your journey to beauty and 
relaxation

You will leave your stress behind and concentrate 
only on yourself at the Vitality SPA. we offer a wide 
range of beauty, regeneration, detoxifying and slim-
ming procedures: cosmetic treatments, massages, 
wraps and baths. “Our guests can have a rest in 
perfect tranquility of the Winter Garden, Asian relaxa-
tion area with relaxing music or Panta Rhei zone with 
waterbeds,” says wegerth with a smile. 

Vitality FIT – fi tness for everybody 

Lots of people hate to torture their bodies in gyms, 
but there are many different ways to exercise. water 
gymnastics is friendly to the joints. You can also try 
our modern cardio and fi tness zone with tread-
mills, exercise bikes, a special training wall Kinesis 
and a gymnastics hall. “Our guests can take free 
courses in aqua aerobics, balance training, pilates, 
try mobilization exercises or classic stretching. Our 
exercise programmes are regularly updated every 
season,” says wegerth.

Vitality MED – medical care in a pleasant 
holiday atmosphere

The new Vitality MED Laa health centre offers 
conventional medical approaches in a pleasant 
holiday atmosphere and therapies for maintaining 
good quality of life. It specializes in problems of 
back, cervical spine and improper body posture. 
Vitality MED Centre also targets digestive problems 
in cooperation with GourMED® cuisine.

Most smyslů spojující hotel a lázně
Bridge of Senes connecting the hotel and spa

Zábal Fango Laa® na vodním lůžku
Fango Laa® Wrap on waterbed
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Make yourself or your loved 
ones happy

Surprise your family or friends with a generous 
gift from Laa thermal spa e-shop. Gift vouch-
ers for a stay at thermal spa and Hotel Spa Laa 
will defi nitely make your loved ones happy. You 
can choose from a range of packages. DAY SPA 
programme is recommended for couples or groups 
of friends. Most packages include massages, 
afternoon refreshments and fi ve-course dinner or 
breakfast.

An ideal place to meet and celebrate

The exclusive premises of our resort are ideal for 
weddings, family celebrations or company par-
ties. The hotel staff always provides professional 
service and looks after you in such a way that you 
will never forget the superb days spent here. The 
hotel has everything you need for your seminars, 
motivational and business events. Modern and 
spacious conference rooms have direct access to 
the terrace. Hotel & Spa Laa offers a well-proven 
programme of events and workshops, featuring 
a balanced combination of work and relaxation – 
work-Relax-Balance.
www.therme-laa.at

Ideální místo setkání a oslav 

Exkluzivní prostředí našeho resortu je stvořené pro 
svatby, rodinné oslavy či fi remní večírky. Tým hotelu 
vám poskytne profesionální servis a postará se, 
abyste na výjimečné dny nikdy nezapomněli. V ho-
telu však najdete také vše, co potřebujete pro vaše 
semináře, motivační a obchodní akce. Moderní a pro-
storné konferenční sály mají přímý vstup na terasu. 
Hotel & Spa Laa nabízí osvědčenou koncepci akcí 
a pracovních setkání ve stylu – work-Relax-Balance. 
www.therme-laa.at/cs

Zážitková gastronomie vinařského regionu
Wine region’s special gastronomy

Hotelový lobby bar
Hotel lobby bar

LEISURE
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10 DŮVoDŮ 
ProČ NAVštÍVit JiŽNÍ morAVU:
uNESCO NA JIŽNí MORAVě: 
•  2 památky zapsané na seznam přírodního 

a kulturního dědictví UNESCO (Lednicko-
valtický areál a Vila Tugendhat), 

•  2 biosférické rezervace UNESCO (Dolní Morava 
a Bílé Karpaty)

•  2 nehmotné památky UNESCO (verbuňk a Jízda 
králů)

•  7 památek UNESCO v dosahu 100 km od Brna

•  Bohaté kulturní stopy od doby lovců mamutů 
(Věstonická venuše), přes dobu raného křes-
ťanství (Mikulčice, Pohansko) po slavnou bitvu 
u Slavkova (Austerlitz) 

•  Největší počet hradů a zámků
•  Pestrá příroda: od propasti a jeskyň Moravského 

krasu po útesy Pálavy a Podyjí

•  Centrem je Brno: druhé největší město ČR, 
veletržní, ekonomické, obchodní, kulturní 
a vysokoškolské město

•  Znamenité moravské víno a vinné sklípky
•  Množství značených pěších tras a cyklotras 

včetně jedinečné Vinné stezky
•  Příjemné a slunečné klima
•  Živoucí folklór a pohostinní obyvatelé

22 ...
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10 rEASoNS 
to ViSit SoUtH morAViA:
uNESCO IN SOuTH MORAVIA: 
•  2 UNESCO Cultural World Heritage Sites (Led-

nice-Valtice Cultural Landscape and Tugendhat 
Villa), 

•  2 UNESCO Biosphere Reserves (Lower Morava 
and Bílé Karpaty)

•  2 traditions listed among UNESCO Intangible 
Cultural Heritage (“verbuňk“ folk dance and 
„Ride of the Kings“ folk celebration)

•  7 UNESCO heritage sites within 100 km from 
Brno

•  Many cultural traces whose origins stretch from 
the time of “the mammoth hunters” (Venus of 
Věstonice) through the period of early Christianity 

(Mikulčice and Pohansko) to the famous battle of 
Austerlitz (Slavkov u Brna)

•  A great number of castles and chateaux
•  Varied landscape: from the abyss and caves of 

the Moravian Karst to the cliffs of Pálava Hills and 
Podyjí

•  Brno: the second largest city in the Czech Repub-
lic; economic, business, cultural and university 
centre of South Moravia famous for its trade fairs

•  Excellent Moravian wines and wine cellars
•  A number of marked hiking and cycling trails, 

including the unique Wine Trail
•  Pleasant and sunny climate
•  Living folklore traditions and hospitable people

... 23
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„Vinařské“ podzemí

V podzemí může být velmi příjemně, a to nejen co 
do teploty mnohdy vyšší než venku, ale také při 
degustaci dobrého moravského vína. Historický-
mi sklepními labyrinty se může na jižní Moravě 
pochlubit mnoho vinařství a vinných sklípků. Stačí 
si jen vybrat na www.wineofczechrepublic.cz.

CO TřEBA V PODZEMí NEBO u VíNA? 
NEBO OBOJí…

HOw ABOuT VISITING uNDERGROuND OR A wINE 
                                                CELLAR… OR BOTH?

underground of wine Cellars

underground may be a very pleasant place in win-
ter because the temperature there is often higher 
than outdoors. Moreover, you can taste good 
Moravian wines there. A lot of wineries in South 
Moravia have historic cellar labyrinths – you can 
look one up at www.wineofczechrepublic.cz.

Spas

Hodonín Spa and Lednice Spa in South Moravia 
offer their clients a treatment that is both relaxing 
and benefi cial for health. Local iodine-bromine 
healing water is used to treat mainly musculo-
skeletal problems after injuries and surgeries and 
many other diseases. Moreover, you can taste 
local specialties and wines here. The surroundings 
of Lednice spa offer a pleasant stroll around the 
chateau park which is charming even in winter.

ZAŽiJtE JiŽNÍ morAVU 
V ZimĚ

EXPEriENCE SoUtH 
morAViA iN WiNtEr

Lázně 

Spojení příjemného se zdraví prospěšným nabízí 
jihomoravské lázně v Hodoníně a Lednici. Místní 
léčivá jodobromová voda se využívá zejména 
k léčbě pohybového aparátu, po úrazových 
a pooperačních stavech a léčbě řady dalších
chorob. Navíc zde můžete ochutnat místní 
speciality a víno. Okolí lázní Lednice nabízí 
příjemnou procházku po zámeckém parku, který 
neztrácí své kouzlo ani v zimě
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Brněnské podzemí

Jen několik měst v České republice se může 
pochlubit tak výjimečným fenoménem, jako je 
rozsáhlý labyrint podzemních chodeb, tunelů, 
štol, krypt a sklepů. V první etapě zpřístupnění 
brněnského podzemí byl Mincmistrovský sklep 
na Dominikánském náměstí. Ve druhé etapě 
byly zpřístupněny prostory rozsáhlého Labyrin-
tu pod Zelným trhem. Třetí etapa byla událostí 
středoevropského rozměru, neboť veřejnosti byl 
v červnu roku 2012 představen jeden z nejzajíma-
vějších objevů z poslední doby – nález padesáti 
tisíc lidských ostatků v kostnici pod kostelem 
sv. Jakuba.

Znojemské podzemí

Spletitá soustava podzemních chodeb budovaná 
od 13. do konce 17. století má délku téměř 25 km. 
Původně sloužila k uskladňování zemědělských 
produktů, vína a piva, ale i jako úkryt v neklidných 
dobách. Prohlídku je možno doplnit ochutnávkou 
vína Znovín Znojmo a návštěvou expozice loutek 
fi rmy Mašek Znojmo.

Brno underground

Few towns in the Czech Republic can boast 
such a complex maze of underground corridors, 
tunnels, crypts and cellars. The fi rst area of Brno 
underground which opened to the public was the 
Mintmaster’s Cellar in Dominican Square. Later 
on, a large Labyrinth under Zelný trh Square 
opened to visitors. The third stage of opening 
Brno underground was the event of the Central 
European dimension: in June 2012, one of the 
most interesting recent archaeological discoveries 
was presented to the public – the skeletal remains 
of approximately fi fty thousand people found in the 
ossuary under St. James’ Church.

Znojmo underground

The Znojmo Catacombs are a vast labyrinth of 
underground corridors and cellars built from 
the 13th to the end of the 17th century. Their total 
length is almost 25 km. In the past they served for 
storage of agricultural products, wine and beer 
as well as a refuge for local inhabitants in times of 
danger. A section which is long less than 1 kilome-
tre is open to the public. Its tour includes tasting of 
wine made by Znovín Znojmo and a small display 
of puppets of Mašek Znojmo company.

ZAŽiJtE JiŽNÍ morAVU 
V ZimĚ

... 25
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Moravský kras

Celoročně jsou v provozu (kromě 138 m hluboké 
propasti Macocha) Punkevní a Sloupsko-šošůvské 
jeskyně. Zlatým hřebem je plavba na lodích po 
hladině podzemní říčky Punkvy a prohlídka Masa-
rykova dómu, jedné z nejkrásnějších jeskynních 
prostor v Moravském krasu. Vzhledem k celoroč-
ně konstantní teplotě je jejich návštěva vhodná 
i v zimním období. Výhodou je, že se vyhnete davu 
turistů, který zde je v hlavní sezóně. Výchozím mís-
tem návštěvy je Skalní mlýn, odkud se k Punkev-
ním jeskyním dostanete pěšky nebo ekologickým 
silničním vláčkem. K hornímu okraji propasti Ma-
cocha můžete využít jedinou kabinovou lanovku 
na jižní Moravě. Celoročně je otevřena i jeskyně 
Výpustek s labyrintem temných chodeb a dómů 
vytvořených ponorovou činností Křtinského poto-
ka. Navštěvovali jej již v 17. století mastičkáři, kteří 
zde nacházeli kosti pravěké zvířeny.

Moravian Karst

Punkva Caves and Sloupsko-sosuvske Caves 
are open to the public all year (except for 138 m 
deep Macocha Abyss). A boat cruise on the 
underground river Punkva and excursion to 
Masaryk Dome, which is one of the most beautiful 
cave spaces in Moravian Karst, are the highlights 
of the Punkva Caves tour. Due to the constant 
temperature throughout the year, you can visit the 
caves also in winter. You will avoid the crowds of 
tourists who fl ood this area in high season. The 
starting point of the tour is Skalní mlýn (Rock 
Mill), from where you can get to the entrance to 
Punkva Caves on foot or by electric road train. The 
upper edge of Macocha Abyss can be reached by 
a cable car, which is the only gondola lift in South 
Moravia. Another cave that can be visited all year 
round is Výpustek Cave with a labyrinth of dark 
corridors and domes created by underground acti-
vity of the stream Křtinský potok. People looking 
for healing herbs visited this area already in the 
17th century and discovered bones of prehistoric 
animals here.
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Vzpomínkové akce k 208. výročí bitvy 
u Slavkova

Slavkovské bojiště se každoročně stává dějištěm 
tradiční akce k připomínce slavné bitvy. Dojde 
k rekonstrukci bitvy pod Santonem, ukázkám pol-
ního ležení a bojových střetů. Ve Slavkově se bude 
konat tradiční předvánoční a řemeslný jarmark, na 
zámku pak oblíbené kostýmované prohlídky se 
samotným císařem Napoleonem Bonaparte. Slav-
nostní den bude zakončen ohňostrojem. Datum 
konání: 28. 11. 2013 v 18:00 hod.– 1. 12. 2013.     

Events commemorating the 208th 
anniversary of the battle of Austerlitz

A traditional event commemorating the battle of 
Austerlitz takes place every year in the former 
battlefi eld near Slavkov u Brna. Visitors can see 
the battle re-enactment under Santon hill and also 
examples of fi eld camps and combat clashes. 
In Slavkov, a traditional pre-Christmas craft fair 
is held, and Slavkov Castle organizes popular 
period-costume tours with Emperor Napoleon 
Bonaparte. There will be fi reworks at the end of 
the day. Date: 28 November 2013 (6 p.m.) – 
1 December 2013.
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Více akcí, včetně těch adventních a vinařských, 
najdete na / you will fi nd more events, including 
advent and wine events, at:



za ToP zážitky na jižní Moravu

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 pestrobarevných zážitků pro vás. Navštivte 
hrady a zámky opředené legendami, pro zvídavé jsou otevře-
ny dveře muzeí a galerií, nechejte se okouzlit krásami přírody, 
poznejte naše památníky a kláštery. užijte si zábavu a zážitky 
na každém kroku. Za dalšími Top výletními cíli se vydejte do 
Dolního Rakouska. Top výletní cíle na jižní Moravě jsou tím 
pravým místem pro den plný zážitků pro celou rodinu.

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

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

9  Mendelovo muzeum
Mendel Museum
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.czz
12 Regionální muzeum v Mikulově/
Regional Museum in Mikulov
www.rmm.cz
13 Slovanské hradiště 
v Mikulčicích/Slavic Fortifi ed 
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

Hrady a zámky/
Castles and Chateaux

Muzea a výstavy/ 
Museums and Exhibitions
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ToP trip destinations in South Moravia
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 expe-
riences for you. You can visit castles and chateaux with 
their fabulous stories; the curious tourists will appreciate 
visits to museums, galleries, monuments and monaste-
ries; nature lovers will be enchanted by local landscape. 
Enjoy fun and adventure wherever you go. You will find 
more Top trip destinations in Lower Austria region. Top 
trip destinations in South Moravia are the right choice for 
a day full of experience for the whole family.

17 Mohyla míru/Cairn of Peace 
www.muzeumbrnenska.cz
18 Památník písemnictví na 
Moravě/Museum of Literature 
in Moravia 
www.muzeumbrnenska.cz

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

Kláštery a památníky/
Monasteries and Monuments 

Krásy přírody/ 
Beauties of Nature

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

21 Western park Boskovice/ 
Western Park Boskovice
www.westernove-mestecko.cz
22 Znojemské podzemí/ 
Znojmo Underground
Tel.: +420 515 221 342
www.znojmocity.cz/podzemi
23 Automotodrom Brno
www.brno-circuit.com

Zábava a zážitky/ 
Pastime and Experience

Znojmo

Mikulov

Břeclav

Hodonín

Hustopeče
Dubňany

Strážnice

Veselí n. Mor.

Kyjov

Slavkov u Brna

Bučovice
Šlapanice

Mor. Krumlov

Ivančice

Rosice

Kuřim

Tišnov Blansko

Vyškov

Boskovice

Letovice

Brno
1 9 10 14

23 25

26 27

28

24
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17
18

19

20

21

22

29

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
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ARCHITEKTI ANTONíN NOVáK A PETR VALENTA SE ZNAJí JIŽ OD STuDIí, 
SPOLuPRACuJí OD ROKu 1991, KDY ZALOŽILI VLASTNí ATELIéR DRNH. 
ZPOČáTKu, JAKO MNOHO JINýCH, PRACOVALI DOMA V OBýVáKu, POZDěJI 
PřESíDLILI DO VELKORYSýCH PROSTOR V BLíZKOSTI BRNěNSKéHO 
ZELNéHO TRHu. S ANTONíNEM NOVáKEM JSME SI POVíDALI V JEHO 
ROHOVé KANCELářI S VýHLEDEM NA PORTáL STARé RADNICE 
OD ANTONíNA PILGRAMA.

ARCHITECTS ANTONíN NOVáK AND PETR VALENTA HAVE KNOwN EACH OTHER 
SINCE THEY wERE STuDENTS. THEY HAVE wORKED TOGETHER SINCE 1991 

wHEN THEY SET uP THEIR OwN STuDIO DRNH ARCHITECTS. IN THE BEGINNING 
THEY wORKED FROM THEIR LIVING ROOMS BuT LATER THEY MOVED TO 

A LARGE STuDIO NEAR ZELNý TRH SQuARE IN THE CENTRE OF BRNO. 
I INTERVIEwED ANTONíN NOVáK IN HIS CORNER OFFICE VIEwING THE OLD 

TOwN HALL’S GOTHIC PORTAL CREATED BY ANTONíN PILGRAM.

MáMe ráDi STřízlivoST 
a uMěřenoST

We like SobrieTy 
anD ProPrieTy

Rozhovor Zuzany Morávkové s architektem Antonínem Novákem, 
foto: Tomáš Malý, Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

An interview with Antonín Novák by Zuzana Morávková
photo: Tomáš Malý, The National Centre of Garden Culture in Kroměříž
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Tondo, vzpomeneš si na vaši první zakázku?

První zakázku jsme získali v roce 1988, než jsem šel 
na vojnu. Manželé Novotní chtěli navrhnout nástavbu 
chaty. V průběhu práce jsme zjistili, že jsou oba váž-
ně nemocní, a snažili se je přemluvit, aby nestavěli. 
Potom jsem odjel na vojnu a Petrovi se je podařilo 
přesvědčit. 

Jaká byla tedy první realizovaná zakázka?

Prvních devět let jsme nezrealizovali nic. V 90. letech 
vznikalo hodně podnikatelských projektů, které 
potom ležely v šuplíku a čekalo se, až dotyční podni-
katelé seženou peníze. 

Kdy nastal zlom?

Myslím, že jsme prostě utahali pravděpodobnost. 
Prvním realizovaným projektem je Novobranská 
(obr. 1), dokončená v roce 2001. Zakázku jsme vy-
hráli v soutěži; myslím, že to bylo proto, že jsme byli 
mladí a investor očekával, že s námi budou menší 
potíže. Následujících 9 let se to celé otočilo a nám se 
podařilo zrealizovat vše, co jsme nakreslili. 

Jak jste se vlastně s Petrem dali dohromady? 

My jsme spolu studovali v jednom ročníku na 
Fakultě architektury, Petr skončil v roce 1987, já o rok 
později, měl jsem přerušeno a pracoval, abych uživil 
rodinu. V roce 1989 jsme byli zaměstnáni v projekci, 
já v Obchodním projektu, Petr pracoval ve stejné 
budově o patro výš – ve Zdravoprojektu. Hrávali jsme 
spolu stolní tenis. V roce 1990 Petr odešel, já odešel 
o rok později. Potom jsme byli zaměstnáni v rámci 
Přidružené výroby JZD Olší, natírali jsme sila, spra-
vovali ploché střechy, realizovali epoxidové podlahy; 
vydělávali jsme slušné peníze a během té práce 
pochopili, jak fungují některé věci, které jsme později 
potřebovali při výkonu povolání architekta. V rámci 
transformovaného podniku Stavoprogres jsme 
založili první samostatnou projekci, ale ukázalo se, 
že není možné dělat dobrou architekturu v projekční 
firmě, kterou vlastní stavební firma. V roce 1991 jsme 
proto s Petrem založili atelier DRNH. Neměli jsme 
tehdy vlastní kancelář ani razítko, pracovali jsme 
u nás doma a výkresy nám zdarma razítkoval známý 
z Prahy. 

Napadlo vás někdy v průběhu let, že vám spolu-
práce nevyhovuje? V čem spočívají hlavní výhody 
práce ve dvojici, v čem se doplňujete a v čem 
naopak rozcházíte?

Spektrum aktivit kolem architektury je velmi široké 
a pro jednoho člověka takřka nezvládnutelné. My 

Tony, do you remember your first contract?

we got our first contract in 1988 before I went to military 
service. Mr and Mrs Novotný wanted us to design an 
extension to their cottage. In the course of this work 
we found out they were both seriously ill, so we tried 
to persuade them not to build it. Then I had to start my 
military service and Peter managed to convince them.

So what was your first project that was imple-
mented?

we did not build anything in the first nine years. In 
the 1990s, a lot of projects came into being but then 
they lay in drawers until entrepreneurs got money 
for them.

ZAČáTKY THE BEGINNINGS

And what was the breaking point?

well, our patience paid out in the end. The first 
implemented project of our studio was the building 
in Novobranská (Picture 1) in 2001. I think the reason 
we won the tender was the fact that we were young 
and the investor hoped that we would not make a lot 
of problems. In the following nine years the situation 
was completely different – all projects we designed 
were implemented. 

What brought you together with Petr?

we both studied at the Faculty of Architecture in Brno. 
Petr graduated in 1987, I finished a year later as I had 
interrupted my studies to support my family. In 1989 
we worked as project engineers in the same building 
for two different organizations – I was en employee of 
Obchodní projekt and Petr of Zdravoprojekt one floor 
above me. we used to play table tennis together. Petr 
left in 1990, I stayed there for one more year. Then we 
were employees of the co-operative farm Olší – we 
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pracujeme tak, že já funguji jako předvoj, Petr pro-
jekty dopracovává, precizuje, řeší detaily. Samozřej-
mě i on má architektonické ambice, takže existuje 
množina činností, kterou se překrýváme a v ostatním 
se doplňujeme. Podstatné je, že ani jeden z nás 
není hamižný, proto spolu fungujeme tak dlouho 
a spokojeně.

repaired flat roofs, made epoxy floors, painted silos and 
so on. we made good money and learned a lot of use-
ful things. Later on, we set up an independent project 
team working within Stavoproges Company. But we 
found out that it was not possible to pursue high-quality 
architecture in a design office owned by a building 
company. So in 1991 we established our own studio 
called DRNH. we did not have our own office or stamp 
at that time, we worked in my flat and got the required 
stamps from our friend in Prague.STAVBY

BuILDINGS
V Brně, a nejen tam, jste podepsáni pod spoustou 
významných staveb pro kulturu, sport a podobně. 
Většinou se jedná o městské zakázky, naopak 
soukromých zakázek ve vašem portfoliu mnoho 
nenajdeme. Jaký je rozdíl v práci pro město a sou-
kromého investora?

Postavili jsme i menší stavby, například dům s pečo-
vatelskou službou, bytové domy nebo řadovky. Ale 
nebudu zapírat, že rozhodnutí soustředit se na státní 
sektor bylo čistě racionální, protože soukromý sektor 
tehdy architektura moc nezajímala a dokonce mi 
jeden generální ředitel nejmenované brněnské firmy 
řekl, že architekt zbytečně prodražuje stavbu. Mně 
osobně hodně ovlivnila praxe u profesora Holzbaue-
ra ve Vídni, který měl velkou kancelář a navrhoval 
velké stavby. Díky této zkušenosti jsme si mohli trouf-
nout i na větší zakázky, což tehdy málokdo uměl.

Jak vypadá tvůrčí proces, z čeho při navrhování 
vycházíte?

My jsme takoví konceptuální kontextualisti. Hodně 
pracujeme s konceptem, který je vždy odvozen 
z místa, ale zkoumáme například i to, jestli je stavba 
potřeba nebo ne, protože u státních zakázek mnoh-
dy chybí přesný stavební program, chybí kompetent-
ní partner a investiční výstavba probíhá nekoncepčně 
v rámci jednotlivých volebních období. 

Were there any moments when you found it hard 
to work together? What are the main advantages 
of your cooperation? In what ways do you differ?

Architecture is a very complex branch; it involves so 
many activities and tasks that it is almost impossible 
for one person to manage them all. So I work on the 
initial stages of projects, Petr elaborates them and 
deals with details. Of course he has an ambition to 
work as an architect as well, so our activities often 
overlap. And in many tasks we complete each other. 
The important thing is that none of us is greedy, 
which is the reason why we have worked happily 
together for such a long time. 

You have designed a lot of buildings for cultural, 
sport and other purposes mainly in Brno but 
also in other places. Most of them are municipal 
contracts. There are not many private investment 
projects in your portfolio. What is the difference 
between work for municipalities and for private 
investors?

we designed a few smaller buildings, too – for 
example a nursing home, block of flats or terraced 
houses. But I must admit that it was our deliberate 
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Příkladem toho je bazén na Kraví Hoře (obr. 2), 
dokončený v roce 2004. Kraví hora měla stávající 
bazénový areál, v původních plánech z 60.–70. let 
zde byl navržen padesátimetrový krytý bazén. Před 
námi na projektu pracovaly asi 4 kanceláře, ale my 
jsme byli první, kdo řekl ne, jsme v parku, chovejme 
se jako v parku. Principiálně stavět bazén na kopci 
je hloupost, protože za prvé je tam skála, za druhé 
tam fouká vítr. Na druhé straně je tam úžasný výhled. 
A my jsme neudělali nic jiného, než že jsme tyto 
danosti pospojovali. Geometricky jsme navázali na 
původní koncepci, snažili jsme se minimalizovat 
vytěženou zeminu a zároveň zachovat výhled... a to 
i z hladiny vnitřního bazénu. 

Zkušenosti s bazénem jste měli možnost využít 
také v Litomyšli.

Litomyšl je úplně jiný případ. Po Kraví hoře jsme měli 
chuť udělat dům, který by se stal součástí krajiny. 
Téma krajiny nás začalo obecně hodně zajímat. Ba-
zén v Litomyšli (obr. 3) navazuje na koncept města, 
které se nerozšiřuje na úkor okolní krajiny. uplatňují 
se zde tři základní strategie – vrstvení, zahušťování 
a vtahování krajiny dovnitř. Stavba je celkově kom-
paktnější a úspornější, snažili jsme se vtáhnout do 
areálu přírodu. 

decision to concentrate on contracts for the state 
because people in private sector in the 1990s were 
not much interested in architecture. A managing 
director of one company in Brno even told me that 
an architect makes construction of a building exces-
sively expensive... I was very much influenced by my 
internship with professor Holzbauer in Vienna who 
had a big studio and designed big buildings. Thanks 
to this experience we dared to work on big projects. 
Not many people were able to do this at that time.

Can you describe your creation process? What 
things do you take into account?

we call ourselves conceptual contextualists. we very 
much concentrate on the concept which is always 
derived from the place and at the same time we take 
into account the purpose of a building – whether it 
is useful or not. State contracts often lack a precise 
construction schedule or a competent partner. 
Moreover, investments are often inconsistently 
planned within individual electoral periods.

An example of this is the swimming pool in Kraví 
Hora (Picture 2) in Brno, which was finished in 2004. 
There was an open air swimming pool before, and 
in the original plans from the 1960s and 70s there 

3

Když mluvíme o úspornosti, nelze nevzpomenout 
udržitelnost.

Ano určitě. Když jsme stavěli Kraví horu, o udržitel-
nosti nikdo nepřemýšlel, nicméně některé principy, 
jako například pasivní využití slunce, jsme tam již 
uplatnili. V současné době klient požaduje nízké 
provozní náklady, výrazně se zpřísnily normy týkající 
se tepelně-technických vlastností, zároveň existují 
dokonalejší materiály a technologie. Bazén v Litomy-
šli splňuje všechny parametry energeticky úsporné 
stavby. 

was a project of a fifty-metre indoor swimming pool. 
About four studios had worked on the project before 
us but we were the first who said “No. we are in the 
park so let’s adapt to it.” In principle it is a silly idea to 
build a swimming pool on top of a hill – the ground is 
rocky and it is a windy place. But on the other hand 
the view from there is magnificent. So we just put 
these assumptions together. Geometrically we built 
upon the original draft, tried to minimise the amount 
of excavated soil and at the same time maintain the 
view – even from the indoor swimming pool. Fo
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Oba bazény jsou novostavbami, navíc se jedná 
o poměrně složité technologické provozy. 
Vaše práce zahrnuje také několik významných 
kulturních staveb, které jsou rekonstrukcemi 
historických objektů z různých období. Vyžadují 
rekonstrukce odlišný přístup k navrhování?

Rekonstrukce nejsou speciálním druhem navrho-
vání, ale je zde potřeba více pracovat s kontextem. 
Práce je pro architekta náročnější, zvláště jedná-li 
se o památkově chráněné stavby, protože v prů-
běhu procesu se odkrývají různé skutečnosti, na 
které je nutné okamžitě reagovat. Přístup musí být 
daleko citlivější a flexibilnější, a to po celou dobu 
výstavby. Nelze odevzdat výkresy a přijet jednou za 
měsíc. Například na Redutu (obr. 4) jsme docházeli 
denně, naštěstí jsme to měli z kanceláře velmi 
blízko.

V Redutě je zajímavé propojení architektury s vý-
tvarným uměním. Spolupracujete často s umělci?

u řady staveb jsme se snažili spolupracovat s umělci 
už v raném stadiu, ale málokde se to podařilo. 
V podstatě jenom v Redutě jakožto kulturní stavbě, 
která k tomu přímo vybízí, kde jsme spolupracovali 
s malířem Petrem Kvíčalou, a na Novobranské, kde 
jsme použili světelnou plastiku Stanislava Zippeho. 
Výtvarné umění je součástí architektury odjakživa 
a my jsme vlastně takoví tradicionalisti, považujeme 
jej za obohacení. 

Did this experience help you in designing the 
swimming pool in Litomyšl?

Litomyšl is a completely different case. Having 
finished Kraví Hora we wanted to design a building 
which would merge with its surroundings. we started 
to be very much interested in the topic of landscape. 
The swimming pool in Litomyšl (Picture 3) had to 
meet the requirements of the town council which 
did not want to expand buildings at the expense of 
the surrounding landscape. we applied three basic 
strategies here – layering, condensing and bringing 
the landscape in. This building is more compact and 
economical. we tried to bring the nature into the area 
of the swimming pool.

Speaking about economy, we have to mention 
sustainability as well. 

Definitely. when we were working on the swim-
ming pool in Kraví Hora, nobody really thought 
about sustainability, although we used some of its 
principles there – for example passive use of the sun. 
At present, clients require low operational costs. And 
the standards and regulations for energy efficiency of 
buildings are much stricter nowadays. Moreover, new 
materials and technologies are very advanced in this 
respect. The swimming pool in Litomyšl meets all the 
standards of an energy-efficient building.

Both these swimming pools are new build-
ings and their technological operation is quite 
complex. Your work also includes a few important 
buildings for cultural purposes which are refur-
bished historical buildings. Do reconstructions 
require a different approach to designing?

Reconstructions do not require a special way of 
designing but we have to take context into account 
even more. Such work is more demanding for an 
architect, especially with heritage listed buildings. 
In the course of work on these projects you always 
discover various unexpected things and you need 
to react to them immediately. The approach must 
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Také vaše další stavba – Wannieck Gallery, je úzce 
spjata s výtvarným uměním, byť zde výtvarné umě-
ní není přímou součástí architektury.

wannieck Gallery (obr. 5) je 300 metrů dlouhý barák 
naplněný obrazy. Původně jsme projektovali univer-
zální prostor, jednu chvíli dokonce hrozilo, že zde 
bude umístěna prodejna bílého zboží propojená 
lávkou se sousedním obchodním komplexem. Na-
štěstí v té době existovala silná aktivita alternativní 
kultury, díky které byla plocha v územním plánu 
vymezena pro kulturu. Náhodou se zde sešli majitel 
sbírky Richard Adam a donátor galerie Miroslav 
Lekeš, kteří se dohodli s vlastníkem objektu, 
společností Jižní centrum Brno, a vytvořili unikátní 
galerii současného umění, jejíž význam zdaleka 
přesahuje měřítko Brna. Je pro nás malý zázrak, že 
stavba vůbec vznikla, že funguje a zpětně nám vrací 
pozitivní energii. 

be much more sensitive and flexible and you have 
to be there all the time. It is not enough to hand in 
the drafts and come to the site once a month. For 
example, when we were working on Reduta in Brno 
(Picture 4) we checked the construction site every 
day. Luckily it was just a few steps from our studio.

Reduta represents an interesting interconnection 
of architecture and fine arts. Do you often cooper-
ate with fine artists?

In many buildings we tried to work with artists 
already in very early stages but it rarely worked out 
well. Reduta is a place where this was productive. 
we cooperated with painter Petr Kvíčala here. And in 
Novobranská we used a light sculpture by Stanislav 
Zippe. Fine arts have always been part of architec-
ture and because we are traditionalists we consider 
them as enrichment of our work.

Another of your works, Wannieck Gallery, is also 
closely connected with fine arts.

wannieck Gallery (Picture 5) is a 300-metre long 
house filled with pictures. we originally designed 
a universal space – at one point there was even 
a plan to convert it into a store with electric appli-
ances connected by a bridge with the neighbouring 
shopping centre. Fortunately alternative culture 
groups were very active in Brno at that time and 
thanks to these activities the area was assigned 
to culture in the city master plan. By coincidence, 
the owner of the collection Richard Adam and the 
gallery donor Miroslav Lekeš met there and together 
with the owner of the building – the company Jižní 
centrum Brno (Brno Southern City Centre) – decided 
to create a unique modern art gallery. Its importance 
exceeds the Brno region. It seems like a miracle to 
us that the building was restored in this way and that 
it works. we really find it rewarding and we can feel 
its positive energy.

5

Nejnovější realizací je Národní centrum zahradní 
kultury v areálu Podzámecké zahrady v Kroměříži, 
která kombinuje téma rekonstrukce s tématem 
krajiny. Stavba letos získala čestné uznání v soutě-
ži Grand Prix architektů. Jaký význam pro vás mají 
profesní ocenění?

V Kroměříži máme možnost navrhovat Národní 
centrum zahradní kultury (obr. 6), což obná-
ší celkem tři investiční celky, z nichž je zatím 
dokončeno zahradnictví v Podzámecké zahradě 
a část úprav interiérů zámku. Aktuálně je v reali-
zaci samotné centrum zahradní kultury spolu se 
stavební obnovou Květné zahrady, v rámci které 
se obnovuje řada zaniklých či zdevastovaných 
prvků, např. Pstruží rybníčky, Holandská zahrada, 
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Králičí kopeček atd. Jde o velmi zajímavou symbi-
ózu se zahradní architekturou.

Profesní ocenění nás těší, paradoxně nám však be-
rou klienty, kteří si o nás právě díky cenám myslí, že 
jsme drazí a arogantní. V českém prostředí je tento 
druh úspěchu spíše nevýhodou.

Dokázal bys obecně charakterizovat styl, kterým 
navrhujete?

Máme rádi střízlivé a jednoduché stavby, přesto po-
etické, lehké a optimistické. Optimismus je pro nás 
důležitý, stejně jako tzv. Dvojí kódování, tj. aby se 
naše domy líbily nejen odborníkům, ale i veřejnosti. 
Například jako písničky Beatles. Rádi používáme 
přírodní materiály a kvalitní řemesla. Nerozumím 
stavbám, kterými společnost exhibuje, plýtvá 
prostředky, například formou šedesátimetrových 
konzol. Jsme rádi, když stavby fungují dlouhodobě 
a dobře, nemusí se nic měnit, jsou tam stejní lidé 
a mají je rádi. Vlastně jsme nadšenci a rádi pracuje-
me s obdobným typem lidí.

Existuje nějaká vysněná zakázka? 

Myslel jsem si, že neexistuje, ale nedávno jsem byl 
v Madridu a strašně se mi líbilo letiště od Richarda 
Rogerse. Obecně mám letiště rád a vlastně bych 
rád nějaké navrhl. A potom ještě domov důchodců; 
rád bych jej navrhl tak, aby tam byly věci, které mají 
starší lidé rádi, trochu jako kýč v architektuře, ale 
aby kýčem nebyl. Letiště asi navrhovat nebudu, 
ale domov důchodců myslím vážně, tam se potom 
přesunu.

Your latest project is the National Centre of Gar-
den Culture in Kroměříž on the premises of the 
Archiepiscopal Gardens. It combines the concept 
of reconstruction and landscape architecture. 
This work got an award in the competition Archi-
tects’ Grand Prix. How important are professional 
awards for you?

Our work at the National Centre of Garden Culture 
in Kroměříž (Picture 6) involves three investment 
units. For the time being, only the reconstruction of 
the garden centre in the Archiepiscopal Gardens 
and part of the chateaux’s interiors restoration have 
been finished. At present work is in progress on the 
Centre of Garden Culture itself together with the 
building reconstruction of the Flower Garden. A lot 
of defunct or ruined elements are being renewed, 
for example Trout Ponds, Dutch Garden, Rabbit Hill 
etc. This work represents a very interesting symbio-
sis with garden architecture for us.

we are pleased to receive professional awards but 
paradoxically they draw our clients away because 
they think we are too expensive and arrogant. 
I would say that this kind of success is a disadvan-
tage in the Czech Republic.

Could you describe the style of your work in 
a nutshell?

we like sober and easy, but at the same time poetic, 
bright and optimistic buildings. Optimism is very 
important for us, as well as what we call “double 
coding”: we want to make our houses attractive not 

Obr. 1: Ředitelství dopravního podniku města Brna (spolu 
s ateliérem RAW); typická městská stavba se zaobleným 
nárožím je charakteristická pravidelně členěnou fasádou 
ukončenou výraznou římsou, vnější výraz domu vyjadřuje 
funkci a účel objektu a rovněž dobu jeho vzniku; výtvarné 
a barevné řešení i výběr materiálů jsou tradiční. 

Obr. 2: Rekreačně-sportovní areál na Kraví hoře: dvoupod-
lažní provozní zázemí zapuštěné do terénu je kryto extenzivní 
zelenou střechou; vlastní bazénová hala se nachází na 
snížené terase navazující na venkovní koupaliště a má tvar 
jednoduchého, ze tří stran proskleného kvádru, který je 
přistíněn slunolamy z horizontálních dřevěných lamel. 

Obr. 3: Krytý plavecký bazén v Litomyšli: charakteristickým 
znakem je elegantní zvlněná střecha připomínající vlny na 
vodní hladině, plynule přecházející do okolní zatravněné 
plochy; převýšená bazénová hala je ze dvou stran prosklená 
a navazuje na letní pobytovou terasu s venkovními bazény; 
v interiéru vynikají přiznané dřevěné stropní vazníky spolu 
s efektním nasvícením. 

Obr. 4: Divadlo Reduta: původní barokní stavba se nachází 
v samotném centru Brna, na Zelném trhu; rekonstrukce je 
založena na principu vkládání nových moderních prvků ze 
skla a nerezové oceli do původní historické struktury, od 
které jsou jasně a čitelně odděleny. 

Obr. 5: Wannieck Gallery; památkově chráněná stavba 
z roku 1891 z charakteristických červených cihel byla 
součástí rozsáhlého areálu továrny Fridricha Wanniecka; 
pečlivě očištěný prostor bývalé strojírny ponechává otevřený 
halový charakter s galerií ve středním traktu, vloženou výta-
hovou šachtou a schodišti; kanceláře a zázemí galerie jsou 
soustředěny v přístavbách; rekonstrukce zachovává původní 
industriální charakter stavby. 

Obr. 6: Národní centrum zahradní kultury: nové provozní 
a skladovací zázemí zahrady nahrazuje původní staticky na-
rušené objekty ze 70. let minulého století; nově zde vznikly 
tři jednoduché stavby archetypálního tvaru, ale v moder-
ním provedení, obklopující centrální dvůr; plocha vzniklá 
prostorovou redukcí zahradnického provozu je přičleněna 
k návštěvnické části zahrady. 

36 ...



Picture 1: Headquarters of Brno Public Transport Company 
(together with RAW studio): a typical city building with a roun-
ded corner; its characteristic feature is a regularly structured 
façade framed with a prominent ledge. The appearance of the 
building reflects its function, purpose and the time when it was 
built. Colours, materials and overall concept are traditional. 

Picture 2: Sports and recreation centre in Kraví Hora: a two-sto-
rey operational part of the building is embedded in the ground 
and covered with an extensive green roof. The swimming-
-pool hall itself is placed in a lowered terrace interconnected 
with outdoor swimming area. Its shape is a simple block with 
three sides made of glass shaded by sun breakers formed by 
horizontal wooden slats.

Picture 3: Indoor swimming pool in Litomyšl: its characteristic 
feature is a roof modelled into organic curved lines resembling 
waves on water level. The shell of the building is visually linked 
to the slope; the grass-covered areas smoothly merge into the 
metal-sheet-covered roof. The elevated swimming pool hall 
with two glassed-in walls is visually open to the space of an 
external leisure-time patio with the outer swimming pools. The 
interior is dominated by wooden roof structure with prominent 
illumination.

Picture 4: Reduta Theatre: the original baroque building in 
Zelný Trh Square in Brno city centre. Its reconstruction was 
based on the principle of integrating new modern elements 
from glass and stainless steel into the original historic structu-
re. The historic and modern elements of Reduta are clearly 
discernible.

Picture 5: Wannieck Gallery, a heritage listed building from 
1891 made from red bricks, used to be part of a large area 
of Fridrich Wannieck’s factory. Carefully renovated space of 
a former machine work building with an open-space hall in 
the central part provides space for a gallery. There are also 
embedded staircases and elevator shaft. Offices and nece-
ssary operational facilities of the gallery are situated in new 
extensions. Thanks to the sensitive restoration the building has 
retained its industrial character.

Picture 6: The National Centre of Garden Culture in Kroměříž: 
new operational and storage spaces replaced the original 
buildings from the 1970s. Three new simple buildings surroun-
ding the central yard were erected here. They have archetypal 
shape but modern appearance. The garden centre area was 
reduced while the area of the garden accessible to public was 
enlarged.

only for experts but also for the public. Something like 
the Beatles’ songs. we like to use natural materials 
and fair crafts. I don’t understand the buildings that 
show off and waste resources. we want our buildings 
to work and function for a long time. we are happy 
when there is no need to change anything and peo-
ple who “use” the buildings like them. In fact we are 
enthusiasts and we work with a similar type of people.

Do you have any dream contract?

For a long time I thought I didn’t. But not long 
ago I went to Madrid and I was impressed by the 
airport designed by Richard Rogers. I like airports 
in general and I would like to design one. And also 
a retirement home; I would like to design it in such 
a way that old people would like the building. It 
would be something like kitsch in architecture but 
without being kitschy. It probably won’t work out 
with the airport but I am serious about the retire-
ment home – and I will move there when I need it.
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Zimní dovolená v  
hotelech Falkensteiner

FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7-8, A-1100 Wien, FN 304169 h, ATU64058147, FB-Gericht: Wien, Firmensitz: Wien www.falkensteiner.cz

»Winter Gaudi« 
»Zimní radovánky«

3 noci od € 339,-* / os.

A �2-denní skipas do lyžařské oblasti Nassfeld

A ��pestrý program zimního rezortu Carinzia

A ��wellness a vodní svět Aquapura SPA na  
rozloze 2.400m2

Tel: +43/(0)4285/72 000 · carinzia@falkensteiner.com
www.carinzia.falkensteiner.com

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia ****s
 Nassfeld / Korutany

*  Cena včetně polopenze a ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,  
platnost od 06.01.-21.04.2014. 7 nocí od € 742,- /os.

»WinterWoche« 
»týdenní pobyt«

7 nocí od € 770,- / os.

A �6-denní skipas do lyžařské oblasti Nassfeld

A �poukázka do SPA v hodnotě € 20,-

A �aktivní a zábavný program

A �wellness a vodní svět Aquapura SPA  
na rozloze 1.700 m2

Tel: +43/(0)4285/8211 · res.sonnenalpe@falkensteiner.com
www.sonnenalpe.falkensteiner.com

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe  **** Nassfeld / Korutany

*  Cena včetně plné penze “light” a ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,  
platnost od  06.-25.12.2013 a 06.01.-21.04.2014

SpeCiální 

nabídky!
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Elan opět dokázal, že je jedním z nejlepších hráčů 
na globální úrovni v oblasti inovací a kvality. Získal 
totiž ceny Nejinovativnější značka roku 2013 a Nej-
lepší produkt roku 2013. Obě tato ocenění patří 
k nejvyšším metám, kterých mohou fi rmy v globální 
konkurenci dosáhnout a řadí fi rmu Elan na špičku 
mezi sportovními značkami.

Titul „Nejinovativnější značka“ je prestižní ocenění 
udělované každoročně německou organizací Plus x 
Award. Značky, které tuto cenu získají, se vyznačují 
výjimečnými úspěchy v oblasti kvality, ergonomie 
a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. O tom, 
že je Elan nejinovativnější značka, svědčí i fakt, že 
získal ocenění v kategorii sportovního vybavení již 
druhý rok po sobě – je nositelem tohoto titulu i za 
rok 2012. Kromě Elanu získaly ocenění Nejinova-
tivnější značka roku 2013 také fi rmy Opel, Philips, 
Vodafone, Toyota, LG a další.

Porota organizace Plus x Award ocenila Elan také 
titulem Nejlepší produkt roku 2013. Firma toto 
ocenění získala v lyžařské kategorii za své lyže Elan 
Amphibio 14 Fusion, které již letos získaly cenu Red 
Dot za nejlepší design.

Elan proved again that it is one of the best global 
players as regards innovation and quality. The com-
pany won the awards of “The Most Innovative Brand 
2013” and “The Best Product 2013”. Both these 
awards are among the most prestigious apprecia-
tions that companies can acquire in the global com-
petition. They rank Elan among top sports brands.

The title of „The Most Innovative Brand“ is the 
highest award conferred annually by the German 
organization Plus x Award. Brands that receive this 
award have reached outstanding achievements in 
the fi elds of quality, ergonomics and responsibility 
towards the environment. The fact that Elan is the 
most innovative brand is also evidenced by the fact 
that it has won this award in the category of sports 
equipment for the second time, having already 
received the title in 2012. Among other winners of 
the award “The Most Innovative Brand 2013” are for 
example Opel, Philips, Vodafone, Toyota and LG.

Moreover, the jury of Plus x Award organization 
awarded Elan with the title of “The Best Product of 
2013”. The company won this award in the skiing 
category for the skis Elan Amphibio 14 Fusion, 
which have already received the “Red Dot Award” 
for best design this year.

ElAN StálE SVĚtoVoU šPiČKoU. 
PotVrZENo DAlšÍmi PrEStiŽNÍmi CENAmi.
ElAN bEloNGS to tHE WorlD’S toP 
brANDS. NEW PrEStiGioUS AWArDS 
CoNFirm tHiS.
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neJleHČí 
lyŽe na 
svĚtĚ

tHe 
liGHHtest 
ski in tHe 
world

2

1

3

Delight
Pro LEHKOST, když chcete, 
aby vaše jízda byla dokonalá. 
Delight – od 3,5 kg/pár lyží.

Delight
For those who love LIGHTNESS 
and perfection. Delight – from 
3,5 kg per pair.

Nezáleží na tom, jak dobrou jste 
lyžařkou, tyto lyže z vás udělají 
skutečného profesionála. Ladné 
pohyby a zkušenosti, které se mění 
v dokonalou jízdu na sněhu.

Model Delight byl navržen a vy-
roben pro pokročilé lyžařky, které 
rády lyžují v jakémkoliv terénu. 
Ke snížení hmotnosti lyží jsme 
při výrobě použili lehčí materiály. 
waveLight je vyspělá technologie, 
která zvyšuje pružnost lyží a záro-
veň jejich stabilitu. V oblouku navíc 
poskytuje lyžařkám vyšší oporu.

Výsledkem je to nejlepší vybavení 
s nízkou hmotností a stabilním vý-
konem, které vám zajistí zábavnou 
a lehkou jízdu v jakémkoliv terénu.

Pro LEHKOST, když chcete, aby 
vaše jízda byla dokonalá.

No matter how good you are at 
skiing, these skis will make you 
turn like a professional rider, with 
elegance, effi ciency of movement, 
and experience that grows into 
mastery on snow. 

Delight was designed and engi-
neered for advanced skiers who 
love to ski all over the mountain. 
Lighter materials were used to 
lower the weight of the ski. wave-
Light is advanced technology that 
softens the fl ex of the ski and at the 
same time provides more stability 
and gives more support in the turn.

The result is the best light-weight 
ski coupled with stable perfor-
mance offering fun and lightness 
on every slope.

For LIGHTNESS while reaching 
perfection in skiing.

Dámská kabelka váží 1,5 až 
4 kg. Nové lyže Elan váží 
méně.

A woman’s purse weights 
between 1.5 and 4 kg. The New 
Elan skis weigh less.2  DřEVěNé JáDRO 

TRuLITE/TRuLITE 
wOODCORE
Lehké dřevěné jádro po celé délce 
lyží, speciálně vytvořené pro ženy, 
vyrobené z pečlivě vybraných dru-
hů dřeva a upravené na míru podle 
potřeb jednotlivých cílových skupin.

Lightweight, women specifi c tip-
to-tail woodcore, made of carefully 
selected wood types and specially 
tailored to the needs of each target 
group. 

1  wAVELIGHT
Vlny zvyšují pružnost 
lyží a zaručují vyšší stabilitu v ob-
loucích. Díky specifi ckému tvaru vln 
jsou lyže tenčí a lehčí.

waves enable soft fl ex and great 
stability in the turn. The specifi c 
shape of the waves makes the ski 
thinner and lighter.

3  EARLY RISE ROCKER 
PROFILE
usnadňuje provádění oblouků 
a průjezd obloukem.

Enables skiers to make 
effortless turns.
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trADiČNÍ HArmoNiCKá 
DoVolENá PlNá 
ZáŽitKŮ!

trADitioNAl 
HArmoNiC HoliDAY 
FUll oF ADVENtUrE

PROBuĎTE VAšE SMYSLY 
A DOPřEJTE SI POŽITKY NA VšECH 
úROVNíCH! 

Rodinný a láskyplně vedený 4* hotel slibuje 
perfektní „zážitkovou dovolenou“ pro celou rodinu, 
nabízí nejmodernější hotelový komfort, útulně 
zařízené pokoje a rodinnou atmosféru, excelentní 
kuchyni a vybranou nabídku vín.

Tajný tip pro romantické příležitosti: naše 
gurmetská restaurace „philipp“ oceněná v prů-
vodci Gault Millau 14 body a jednou kuchařskou 
čepicí, v magazínu Falstaff 2 vidličkami.

Relaxovat můžete v naší odpočinkové zóně 
s velkým vnitřním bazénem, 5 různými typy saun, 
soláriem a také během masáží a speciálních ener-
getických kúr určených pro pohybový aparát.

Zámecký hotel Seewirt se nachází ve výšce 
1 763 m.n.m. na nejlepším místě lyžařského stře-
diska Turracherhöhe, které je obklopeno okouzlující 
krajinou pohoří Nockberge. Leží přímo u lanovek 
a běžeckých stop. Sjezdovky jsou rozmístěny 

wAKE uP YOuR SENSES AND PAMPER 
YOuRSELF IN SCHLOSSHOTEL 
SEEwIRT!

A four-star family-run hotel that promises a perfect 
holiday for the whole family. It offers its guests 
modern comfort, cosy and fi nely furnished rooms, 
family atmosphere and superb cuisine with an 
excellent choice of good food and wines.

A secret tip for special occasions is our gourmet 
restaurant „philipp“, which was highly rated by 
Gault Millau guide and Falstaff magazine.

You can recharge your energy in our relaxation 
zone including a large indoor swimming pool, fi ve 
different types of sauna and a solarium. we also 
offer a wide range of massages and special energy 
treatments for your musculoskeletal system.

Schlosshotel Seewirt lies at 1,763 metres in the 
most attractive area of Turracher Hoehe ski resort, 
which is surrounded by wonderful landscape of the 
Nockberge Mountains. The hotel is located  directly 
at the ski-slopes and cross-country skiing tracks. 
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v nadmořské výšce 1 400-2 205 m.n.m. Lyžařská 
škola sídlí přímo před hotelem. 

Středisko nabízí celkem 14 lanovek a vleků (3 
šestisedačkové lanovky, 1 kombinovaná lanovka 
s šestisedačkami a osmimístnými kabinkami, 
jednosedačková lanovka, 8 vleků, 1 začátečnický 
vlek), zlevněné vícedenní skipasy pro hosty 
hotelu Seewirt, 38 kilometrů sjezdovek všech ná-
ročností pro lyžaře, snowboardisty i carvery, 25 km 
běžeckých stop a 15 km zimních turistických cest, 
kluziště, dráhu pro metanou, noční běžecké lyžová-
ní, noční sáňkování, jistou sněhovou pokrývku od 
konce listopadu do konce dubna, jakož i celo-
plošné zasněžování všech sjezdovek. Sáňkařská 
dráha Nocky Flitzer s celoročním provozem – délka 
1 600 m, vlny a skoky, až 12 m nad zemí, nabízí 
přírodní a horský zážitek s dávkou adrenalinu.

Oheň a plamen 
6.12. až 20. 12. 2013
7 nocí s polopenzí včetně 6denního skipasu 
a 5denního lyžařského kurzu, cena od 854 eur za 
osobu.

Vánoční sen
21. 12. až 25. 12. 2013
4 noci s polopenzí včetně 3denního skipasu, cena 
od 552 eur za osobu. 

Sportovní týdny
8. 3. až 30. 3. 2014
7 nocí s gurmetskou polopenzí, cena od 693 eur 
za osobu.

Fire and Flame 
6 – 20 December 2013
7 nights with half-board including 6-day skipass 
and 5-day skiing course. Price from € 854 per 
person.

Christmas Dream
21 – 25 December 2013
4 nights with half-board including 3-day skipass. 
Price from € 552 per person.

Sports Weeks
8 – 30 March 2014
7 nights with gourmet half-board. Price from € 693 
per person.

Kontakt/Contact:
Schlosshotel Seewirt, A-8864 Turracherhöhe 33, Tel.: 0043 4275 8234, Fax.: Dw 215
E-mail: info@schlosshotel-seewirt.com, www.schlosshotel–seewirt.com

The ski slopes are situated between the altitudes of 
1,400 m and 2,205 m. There is a skiing school right 
in front of the hotel. 

The resort is equipped with 14 ski lifts (Panorama-
bahn, which is a combination of a six-seater chair 
lift and an eight-seater gondola, 3 six-seater chair 
lifts, 1 one-seater chair lift, 8 T-bar lifts and 1 rope 
tow). The guests of Schlosshotel Seewirt get 
a discount on multiple-day ski passes. There are 
38 kilometres of slopes of all levels of profi ciency 
for skiers, snowboarders and carvers, 25 km of 
cross-country skiing tracks, 15 km of marked 
winter hiking paths, ice-rink, curling sheet, night 
skiing and tobogganing. The ski resort guarantees 
natural snow from the end of November until the 
end of April. Moreover, all ski slopes are equipped 
with facilities for making artifi cial snow. Alpine 
roller coaster Nocky Flitzer operating all year offers 
a unique mountain experience with a portion of 
adrenalin. It is 1,600 metres long and contains 
jumps, waves and three spirals.
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Letištní provoz si každý představuje po svém. 
Někteří mají v povědomí zafi xované velké stroje, 
hlučné motory letadel a noblesu pilotů a letušek. 
Jiní naopak vyhledávají eleganci odletové haly, po-
slední drink před nástupem do letadla a v představě 
hýčkají vzlet ke své vytoužené dovolené. Málokdo 
však přemýšlí o tom, jak to vlastně za rouškou 
letiště vypadá, jaký je tu provoz, kdo všechno se na 
tom, abychom poklidně odletěli, podílí.

Je jasné, že ke každé činnosti je potřeba nějaký ten 
technický pomocník a nejinak je tomu i v případě 
elektromobility, ke které se odhodlali na brněnském 
letišti. VITO E-CELL, smart fortwo ed, E.ON e-max 
90´S a HuGO BIKE nejsou zašifrované názvy, nýbrž 
dopravní prostředky, které jsou od konce června 
zapůjčeny na jeden rok pro potřeby zaměstnanců 
letiště v Brně-Tuřanech. Není to první spolupráce se 
společností E.ON. Ta začala již v roce 2011, kdy byla 
zprovozněna v areálu letiště veřejná dobíjecí stanice 
pro elektromobily. Kdo má zájem, může zde dobíjet 
svá vozidla na elektrický pohon zcela zdarma. A jsou 
to již dva roky, kdy se v areálu letiště jezdí na dvou za-
půjčených elektroskútrech. Po dobrých zkušenostech 
z provozu se staly součástí vozového parku na letišti. 
A nyní jsou k dispozici další ekologické dopravní pro-

Everyone has a different idea of how an airport 
works. Some people imagine large machines, noisy 
aircraft engines or smart look of pilots and fl ight at-
tendants. Others love the atmosphere of a depar-
ture hall and the last drink before boarding a fl ight 
taking them to the desired holiday destination. 
However, most people do not usually think about 
what it actually looks like “behind the scenes” of an 
airport, what its operation involves and what people 
make it work smoothly.

It is clear that a complex airport operation requires 
a lot of technical support; at Brno airport they 
decided to use electric vehicles VITO E-CELL, smart 
fortwo ed, E.ON e-max 90´S and HuGO BIKE. They 
were borrowed for one year from E.ON company 
and serve the needs of the employees of Brno 
Airport in Tuřany. The cooperation of Brno Airport 
and E.ON Holding started in 2011 when a public 
charging station for electric vehicles was put into 
operation at the airport. Anyone can charge electric 
vehicles for free here. Moreover, two borrowed elec-
tric mopeds have become part of the airport’s fl eet 
and their users have very good experience with 
them. At present the following ecological vehicles 
powered solely by electricity are used on the 

NA brNĚNSKÉm 
lEtišti PráVĚ lEtÍ 
ElEKtromobilitA!

letiŠtĚ / airport brno

ElECtriC VEHiClES 
HElP At brNo 
AirPort

44 ...



... 19

středky poháněné výhradně elektřinou. Dodávkový 
vůz Mercedes-Benz VITO E-CELL, smart fortwo ed, 
dva elektroskútry E.ON e-max 90´S a elektrokoloběž-
ka HuGO BIKE. Všechny zapůjčené dopravní pro-
středky splňují to, co se od nich očekávalo. Přínosem 
je jednoduchá manipulace a operativnost v rámci 
areálu. Zaměstnanci navíc oceňují snadnou obsluhu, 
údržbu a minimální hlučnost. Výhody těchto vozítek 
si může vyzkoušet v praxi i cestující veřejnost, a to 
prostřednictvím autopůjčovny Sixt, která se nachází 
v příletové hale brněnského letiště. Ta má k dispozici 
elektromobil smart ed, který je vhodný pro cesty do 
centra města Brna nebo k vyjížďce do jeho okolí.

A co má společného letiště Brno a energetická 
společnost E. ON Czech Holding AG? Obě spojuje 
zájem o problematiku životního prostředí a hledání 
způsobů, jak přispívat k jeho ochraně. Podpora 
vozidel s ekologickým pohonem znamená i snížení 
závislosti na ropě. S tím souvisí propagace elek-
tromobility a především využívání elektrovozidel 
v praktickém každodenním provozu.

Společnost E.ON v současné době provozuje 
v České republice fl otilu s 26 elektromobily. Kromě 
dodávkového vozu Mercedes-Benz Vito E-CELL za-
hrnuje vozový park dalších 25 elektromobilů smart 
fortwo ed, které jsou ve většině případů zapůjčo-
vány k ročnímu zkušebnímu provozu. Jezdí s nimi 
např. Zdravotnická záchranná služba hlavního 
města Prahy, pražská ZOO, humanitární organizace 
ADRA nebo nadace VIZE 97.

premises of the airport: a van Mercedes-Benz VITO 
E-CELL, smart fortwo ed, two electric mopeds E.ON 
e-max 90´S and electric scooter HuGO BIKE. All of 
them met expectations of the airport staff. They are 
easy to handle and serve their purpose very well. 
Their users also appreciate their easy operation 
and maintenance as well as noiseless performance. 
Those who would like to try the benefi ts of these 
vehicles can do so through Sixt Car Hire, whose 
offi ce is located in the arrivals hall of Brno Airport. 
You can rent an electric car smart ed, which is suit-
able for journeys to the city centre or for trips in the 
surrounding area.

You may ask what Brno Airport and energy supplier 
E.ON Czech Holding AG have in common. It is defi -
nitely their interest in problems of the environment 
and looking for the ways to protect it. use of envi-
ronmentally friendly vehicles reduces dependence 
on oil. That is why these two companies promote 
using electric vehicles also in everyday use.

At present, E.ON operates 26 electric vehicles in the 
Czech Republic. Apart from the van Mercedes-Benz 
Vito E-CELL the fl eet includes another 25 electric 
cars smart fortwo ed that are usually borrowed for 
a year’s trial period. They are used for example by 
Emergency Medical Service of the City of Prague, 
humanitarian organization ADRA, Prague ZOO or 
Foundation VIZE 97. 
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Budeme vás postupně seznamovat se zajímavými 
profesemi a s lidmi, kteří na brněnském letišti pracu-
jí. úvodnímu testu podrobíme hned jednu z nejdůle-
žitějších pozic – dispečera pozemního provozu. 

Jedním z pěti mužů, kteří se na tomto postu střídají 
v nepřetržitém pracovním režimu, je dvaatřicetiletý 
Martin Polášek. Na brněnském letišti začal svoji 
profesní dráhu před jedenácti lety. Původně po 
tomto povolání vůbec netoužil. Jako klukovi mu byl 
vzorem jeho dědeček traktorista a v pozdějším věku 
se chtěl stát elektrikářem jako jeho otec. Nakonec 
odmaturoval v oboru výpočetní techniky. úspěšně 
absolvoval i přijímací zkoušky ke studiu oboru těles-
ná výchova a matematika na Masarykově univerzitě, 
kam však nebyl pro velký zájem přijat. 

Hlavním úkolem provozního dispečera je zajistit 
nepřetržitou provozuschopnost a bezpečnost 
vzletové i přistávací dráhy, a také ostatních míst, 
kde se pohybují nebo jsou obsluhována letadla. 
Tím to však nekončí, protože jeho okruh působnosti 
a zodpovědnosti je mnohem širší. Buď přímo řídí 
anebo koordinuje činnost asi desítky pracovišť, kte-
rá se podílí na zabezpečení chodu letiště, obsluze 
letadel, odbavení cestujících nebo údržbě areálu. 
V běžné směně je to okolo 40 pracovníků.

„Pro naši práci je předpokladem nejen odbornost 
a znalost řady předpisů a jejich uplatňování v praxi, 

ale i rozhodnost a pohotovost při řešení různých si-
tuací. Bez organizačních schopností to taky nejde,“ 
odpovídá Martin na otázku, co musí člověk splnit, 
aby mohl na tomto místě pracovat. A hned dodává: 
„Každý úsek má v provozu vymezeny své úkoly, jen 
musíme občas rozhodnout, který z nich má v dané 
situaci prioritu“. 

Přestože je na letišti největší provoz v průběhu 
letních měsíců, provozní dispečer si ani v ostat-
ních ročních obdobích moc neodpočine. Snad 
nejnáročnější jsou zimní měsíce, zejména z důvodu 
odstraňování sněhu a námrazových jevů z ranveje 
i ostatních ploch. Aby mohlo letadlo přistát nebo 
vzlétnout, musí směna pod vedením provozního 
dispečera zvládnout ve velmi krátkém čase odklidit 
sníh a ošetřit plochu, která odpovídá zhruba 40 km 
běžné silnice. Přitom musí dispečer také zajistit, 
aby se k pilotům dostávaly aktuální informace o sta-
vu dráhy, včetně úrovně brzdných účinků. Brzdné 
účinky se měří speciálním zařízením – „friction 
metrem“, což je vlastně takový malý přívěsný vozík 
za vozidlem dispečera. Výsledky měření předává 
radiotelefonicky přímo z ranveje letištní řídící věži, 
aby je mohl řídící letového provozu předávat posád-
kám letadel. „Asi nejtěžší je odhadnout, jak se bude 
sněžení nebo námraza chovat a podle toho nasadit 
techniku. Do toho je třeba zohlednit sílu větru, vlh-
kost… no, někdy je to alchymie,“ směje se Martin 
otázce, co je vlastně tak složité na obyčejném 
úklidu sněhu. K rutinním úkonům patří prevence: 
„Za směnu musím nejméně dvakrát projet dráhu 
a zkontrolovat, zda na ní nejsou cizí předměty, které 
by mohly letadla při vzletu nebo přistání ohrozit. 
Občas najdeme i kuriozity, jako například lampiónky 
štěstí. Při kontrole nesmím nic opomenout,“ hodnotí 
Martin běžný průběh služby. „Na jaře a na podzim 
se provádí větší údržbové práce na betonových 
plochách a my musíme tyto práce zkoordinovat 
s běžným provozem,“ dodává Martin. 

„V létě máme hlavní sezónu, létá hodně lidí na do-
volenou, takže se soustředíme hlavně na odbavení 
letadel a u ranveje zajišťujeme senoseč. Podle 
předpisu nesmí být tráva vyšší než 35 centimetrů.“ 

„I když to vypadá jednotvárně, každá směna je 
vždycky trochu jiná a přinese něco nového. Pořád 
sbírám zkušenosti a to mě baví. Neměnil bych,“ od-
povídá s úsměvem, Martin na moji poslední otázku. 

Příště se podíváme na pracoviště odbavení cestu-
jících.

ProVoZNÍ DiSPEČEr – Pro lEtištĚ 
NEPoStrADAtElNá oSobA
ODHALTE S NáMI ZáKuLISí LETIšTNíHO 
PROVOZu. 

46 ...



You will be able to read about interesting profes-
sions and people who work at Brno Airport. The fi rst 
part of our series introduces one the most important 
airport jobs – a ground operations dispatcher.

One of the fi ve men who work in this position with 
24-hour operation is Martin Polášek. He is 32 years 
old and started his career at Brno Airport eleven 
years ago. He had never thought of doing this job 
before he started working here. As a boy he wanted 
to become a tractor driver like his grandfather 
and later an electrician like his father. He did his 
secondary school leaving examination in computer 
technology. Martin wanted to study physical educa-
tion and mathematics at Masaryk university but was 
not accepted due to high number of applicants.

The main task of airport operations dispatchers is 
to ensure continuous operability and safety of the 
runway and other places where aircraft move. But 
this is not all. Their range of activities and duties is 
much wider. They have to manage and coordinate 
the activities of about ten work groups taking part 
in the airport’s operation, aircraft handling and 
servicing, passengers check-in and maintenance of 
the premises. There are usually around 40 people 
in a work shift.

when we asked Martin about necessary prereq-
uisites for this job, he said: “Our work requires not 
only expertise and knowledge of a large number of 
regulations and their use in practice but you also 
have to be decisive and resourceful. You cannot do 
this job without being a good organizer.” And he 
added: “Each section has its own tasks in the airport 
operation but we have to decide which of them has 
a higher priority in a particular situation.”

Although the air traffi c is busiest during peak sum-
mer months, the operations dispatcher does 
not have much time to relax in off-season 
periods. The most demanding time of the 
year is winter because it is necessary to 
clear the snow and ice off the runway 
and other airport areas. In order to 
make it possible for aircraft to land 
and take off, people in the shift 
led by the operations dispatcher 
have to remove the snow from 
the airport premises (by the way, 

this area corresponds to about a 40-kilometre-long 
road). And this must be done in a very short time. 
Airport operations dispatchers are also responsible 
for informing pilots about the current conditions of 
the runway surface and braking effects. There is 
a special device to measure braking – a “friction 
metre“, which is in fact a small trailer behind the 
dispatcher’s vehicle. The results must be directly 
transmitted by radio telephony from the runway to 
the control tower, so that the air traffi c controller can 
inform the crews of individual planes. “Probably the 
most diffi cult thing is to estimate and predict snow 
conditions and deploy the machines accordingly. It 
is also necessary to take into account wind strength 
and humidity… Sometimes it’s like alchemy,” says 
Martin. Prevention is very important, too. “I have to 
check the runway at least twice during a shift – there 
must not be any foreign objects that could threaten 
taking-off and landing aircraft. Sometimes we fi nd 
bizarre things such as fl oating lanterns,” Martin con-
tinues in describing his everyday duties. “In spring 
and autumn we have to do maintenance works on 
concrete surfaces and we need to coordinate them 
with the normal operation,” he adds. 

„Summer is the high season because a lot of people 
go on holiday. So we concentrate mainly on han-
dling aircraft and mowing the grass around runways. 
The grass mustn’t be taller than 35 centimetres.”

„Even though this work may seem monotonous, 
each shift is a bit different and brings something 
new. I gain experience all the time, which I like. 
I wouldn’t change my job,” Martin concludes.

Next time we will visit Brno Airport passengers 
check-in.

oPErAtioNS DiSPAtCHEr – AN 
iNDiSPENSAblE PErSoN For tHE AirPort
LET uS LOOK BEHIND THE SCENES 
OF THE AIRPORT.
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Jubilejní x. ročník prestižní soutěže krásy LOOK 
BELLA 2013 má za sebou semifi nálový večer. Ten 
letos již podruhé proběhl v originálních prostorách 
brněnského letiště. Odletová hala se 7. listopadu 
2013 proměnila v opravdové módní molo, na kterém 
se odborné porotě předvedlo 24 dívek a 12 chlapců. 
Tito semifi nalisté byli vybráni ze 14 castingových kol, 
která proběhla ve všech krajských městech České 
republiky. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 
500 soutěžících. Volba nejzajímavější tváře roku 2013 
proběhla pod záštitou hejtmana jihomoravského 
kraje i primátora města Brna.

Reportáže z castingů a další novinky již 
nyní na facebookových stránkách!

Pořádající agentura Prestige Models připravila 
v rámci slavnostního semifi nálového večera také 
pestrý program. Na programu byly módní přehlídky 
luxusních značek a v průběhu afterparty vystoupení 
populárních osobností. Samotní semifi nalisté se 
sešli předem na soustředění s ubytováním v nově 
otevřeném luxusním hotelu Maximus Resort na bře-
hu Brněnské přehrady. Ti nejúspěšnější postoupili 
do velkého fi nále, kde mohou získat týdenní pobyt 
na Kubě s leteckou dopravou, profesionální focení 
se světoznámým fotografem, vlastní webové strán-

The 10th jubilee edition of the prestigious beauty 
contest LOOK BELLA 2013 takes place this year. 
The venue for its semi-fi nal evening was again 
Brno Airport. On 7 November 2013 the departure 
hall turned into a fashion catwalk on which 24 girls 
and 12 boys presented themselves to the jury. The 
semi-fi nalists were chosen from 14 casting rounds, 
which were held in all regional cities of the Czech 
Republic. More than 500 competitors took part in 
the contest this year. The event was held under the 
auspices of the South Moravia Region’s Governor 
and the Mayor of the city of Brno.

Reports from castings and other news 
now on Facebook!

The organizing agency Prestige Models prepared 
a varied program for the semi-fi nal gala evening, 
which included fashion shows of luxury brands and 
performances of a few popular personalities at the 
after-party. Before the event the semi-fi nalists met 
for a few days in a recently opened luxury hotel 
Maximus Resort in the vicinity of Brno lake. The 
most successful ones made it to the grand fi nal 
round, where they can win a one-week stay in Cuba 
including the fl ight ticket, professional photo shoot 
with a world famous photographer, ELAN skis or 

brno airport was 
ruled by beauty oF 
younG women and men  

brnĚnské letiŠtĚ 
opĚt ovlÁdla krÁsa 
mladýcH Žen a muŽŮ

look bella 2013
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snowboard, haircare cosmetics, or a shopping 
voucher. But the most prestigious part of this all is 
of course winning the title in the beauty contest.

A promising modelling career for the 
winners

The winners of Look Bella competitions are often 
successful in the nationwide beauty contests. 
Czech Miss 2007 Lucie Hadašová ended up the 
second in LOOK BELLA contest in 2004. Another 
example is a very successful model Peter Menky, 
who was the first in LOOK BELLA 2009 and later be-
came Man of the Year in the Slovak Republic 2009 
and Model of the world 2010. The winner of LOOK 
BELLA 2010 Antonín Beránek later became Man 
of the Year 2013 in the Czech Republic. Every year 
two or three LOOK BELLA finalists fight their way to 
the finals of the Czech Miss beauty contest. Reports 
from the castings are on LOOK BELLA Facebook. 
Additional information is also available at  
www.look-bella.cz or www.prestigemodels.cz.

ky, lyže či snowboard ELAN, vlasovou kosmetiku, 
poukazy na nákupy a především pak prestižní titul 
v soutěži krásy.

Vítězové mohou odstartovat svou hvězd-
nou modelingovou kariéru

Vítězky a vítězové soutěží Look Bella jsou úspěšní 
v celorepublikových soutěžích krásy. Česká MISS 
2007 Lucie Hadašová skončila na 2. místě modelin-
gové soutěže LOOK BELLA 2004, Muž roku Sloven-
ské republiky 2009 a Muž světa 2010 Peter Menky 
se umístil na 1. místě soutěže LOOK BELLA 2009 
a nyní je celosvětově úspěšný. Vítěz LOOK BELLA 
2010 Antonín Beránek se stal Mužem roku 2013. 
Z každého ročníku se vždy 2–3 finalistky probojují 
do finále České Miss a vyhrávají soutěže krásy po 
celé ČR. Reportáže z castingů můžete sledovat již 
nyní na facebookových stránkách LOOK BELLA! 
Další informace najdete také na www.look-bella.cz 
nebo www.prestigemodels.cz. 

INFORMACE O SOUTĚŽI:
x. ročník projektu „LOOK BELLA 2013“ je pokra-
čováním úspěšné série devíti předchozích ročníků 
soutěže krásy z let 2004–2012, kterých se účastní 
mladí a atraktivní chlapci a dívky. Cílem projektu je 
zvolit nejzajímavější tvář roku a otevřít začínajícím 
modelkám a modelům dveře do světa modelingu. 
Vítězové soutěže získají atraktivní a hodnotné ceny 
a nabídku spolupráce s modelingovou agenturou 
Prestige models. Finále soutěže probíhá v luxusním 
hotelu v Praze.

Od podobných „soutěží krásy“ se tato akce odlišuje 
především tím, že dává šanci nejenom mladým 
slečnám, ale přihlásit se a soutěžit mohou také 
mladí muži.

Podmínky účasti:
Dívky od 15 do 25 let s min. výškou 170 cm.
Mladí muži od 17 do 25 let s min. výškou 180 cm.

LOOK BELLA – CONTEST INFORMATION:
The 10th edition of “LOOK BELLA” project is 
a follow-up to the series of nine successful years of 
this beauty contest which was first held in 2004. It is 
a competition for girls and young women (aged 15 
to 25) and young men (aged 17 to 25). The aim of 
the project is to select the most interesting face of 
the year and help to start a modelling career to new 
models. The winners will receive attractive prizes 
and the opportunity to cooperate with Prestige Mod-
els agency. The final evening of the contest takes 
place in a luxury hotel in Prague.

The main difference between this competition and 
traditional beauty contest is the fact that it gives the 
chance not only to young ladies but also to young 
men.

Conditions of participation in LOOK BELLA 
contest:
Young women aged 15 to 25, minimum height: 170 cm.
Young men aged 17 to 25, minimum height: 180 cm. Au
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vinařské poklady jižní 
Moravy
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Mnoho lidí jezdí zejména na jižní Moravu, která je 
hned po hlavním městě nejoblíbenější turistickou 
destinací, a to především kvůli vínu. Nejen pití kva-
litního moravského vína je ale cílem turistů. Mnoho 
z nich láká i množství zajímavých a unikátních turis-
tických cílů, jakými jsou například vinařská NEJ. 

V POSLEDNíCH LETECH NEuSTáLE 
PřIBýVá TěCH, KTEří SE ROZHODNOu 
SVůJ VOLNý ČAS ČI DOVOLENOu 
STRáVIT V ČESKé REPuBLICE. 

wine treasures 

of SouTh  
Moravia

A lot of visitors come to South Moravia, which is the 
second most popular tourist region in the Czech 
Republic after Prague, especially thanks to the 
wines that are produced here. Apart from tasting 
high-quality Moravian wines, the visitors are also 
attracted by many places of interest connected with 
local viticulture. Here are some examples.

IN THE LAST COuPLE OF YEARS 
MORE AND MORE PEOPLE DECIDE TO 
SPEND THEIR HOLIDAY IN THE CZECH 
REPuBLIC. 

TRAVEL
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Plže – the oldest village conservation 
area 

A unique complex of historic wine cellars called 
Plže is a true gem of the region called Maravian 
Slovakia. It is located about 4 km southeast of 
Strážnice and 14 km from Hodonín, in the vicinity of 
the Czech-Slovak border. The original wine cellars 
are located on the outskirts of the village of Petrov. 
In 1983, the area was declared a reserve of folk 
architecture and it is the oldest village conservation 
area in the country. Picturesque cellars with the 
Baroque facades decorated in distinctive blue-
-white patterns can be found in the upper part 
of winegrowing area. There are around 80 wine 
cellars in Plže. Local winegrowers started building 
these cellars in the 15th century. The cellars were 
used for processing and storage of wine, and they 
also served as a shelter for local inhabitants in war 
times. wine cellars in Luže form a pattern of a few 
streets and two squares. The area is very popular 
among tourists and is open to the public all year 
round. During the summer, there is a wine shop in 
operation right at the entrance, where visitors can 
taste wines of local production.

Plže – NEJstarší vesnická památková 
rezervace

unikátní areál historických vinných sklepů zvaných 
Plže je po právu klenotem Slovácka. Leží asi 4 km 
jihovýchodně od Strážnice a 14 km od Hodoní-
na. Areál původních vinných sklepů se nachází 
na okraji obce Petrov. V roce 1983 byl vyhlášen 
památkovou rezervací lidové architektury, a je tak 
nejstarší vesnickou památkovou rezervací u nás. 
Malebné sklepy s barokně zdobenými průčelími 
v nezaměnitelné modro-bílé kombinaci objevíte 
v horní části vinohradnického areálu. V Plžích je 
okolo 80 vinných sklepů budovaných od 15. století 
samotnými vinaři. Sklepy sloužily jak ke zpracování 
a uchovávání vína, tak ve válečných časech i jako 
úkryt zdejších obyvatel. Vinné sklepy vytvářejí 
ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky. Areál je 
hojně navštěvován turisty a po celý rok přístupný 
veřejnosti. Během léta bývá ihned při vstupu do 
areálu otevřena vinotéka, kde mohou návštěvníci 
ochutnat vína z místní produkce.
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NEJestetičtější vinný sklep

Jen 10 km jižně od Znojma leží vinařská obec  
šatov, známá svým sklepem vymalovaným 
fantastickými malbami místního lidového umělce 
Maxmilliana Appeltauera. Labyrintem chodeb 
Malovaného sklepa návštěvníky provázejí výjevy 
z historie, pohádkové postavy či fantazijní scény. 
Sklep byl vyhlouben v pískovcovém svahu nad 
šatovem kousek od silnice na Havraníky. Ani zdejší 
rodáci netuší, kdo původní podzemní prostory 
vlastně vyhloubil a kdy – podle rozlohy chodeb 
však práce musela trvat několik desítek let. Ač je 
Malovaný sklep samozřejmě – jak jinak ve zdejším 
kraji – sklepem vinným, víno v něm nenajdete. Ani 
se v něm prý nikdy nevyrábělo, ba ani nedozrávalo 
v sudech uskladněných v pískovcových chodbách. 
Zdá se, že již od začátku byl sklep vyhlouben s cí-
lem posloužit jako místo k příjemnému posezení, 
dnes bychom řekli – vinárna. 

The most artistic wine cellar

A wine-growing village of šatov lies just 10 km 
south of Znojmo. It is well-known for its cellar 
decorated with fantastic paintings by local folk 
artist Maxmillian Appeltauer. The labyrinth of cellar 
corridors is decorated with scenes from history, 
fairy tale characters and fantasy scenes. The cellar 
was excavated in the sandstone slope above šatov 
not far from the road leading to Havraníky. No one, 
including the local natives, knows who actually 
first excavated the underground spaces of these 
cellars and when their construction started. But it is 
clear that that it must have taken several decades 
to build such a complex system of cellars and 
corridors. However, you will not find any wine in the 
“Painted Cellar”. It is generally believed that it has 
never been used for wine making or wine storage. 
It seems that this cellar has always served only as 
a place where people relax and drink wine.
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Obří lis a NEJvětší sud na víno

Lis byl až do konce 19. století jediným vinařským 
strojem vůbec. Sloužil k získávání šťávy z hroznů 
révy vinné. V průběhu let vznikly dva základní typy 
lisů – vývojově starší kládový a novější vřetenový. 
úctyhodné míry má například kládový lis, pocházejí-
cí z obce Diváky na Hustopečsku, který je k vidění 
na zámku v Mikulově. Jeho konstrukce je necelé 
čtyři metry dlouhá a 3,6 metrů vysoká. Mísa na 
hrozny (okřín) má rozměry 2,2 krát 1,8 metrů a je 
zhruba třicet centimetrů hluboká. Lis byl vyroben 
v roce 1751 a svému účelu sloužil až do první svě-
tové války. V padesátých letech minulého století byl 
rozebrán a převezen do Mikulova, kde byl po čase 
na základě prohlídek jiných lisů podobného typu 
sestaven, a to dokonce za pomoci členů vojenské 
posádky. Dnes stojí ve sklepení zdejšího zámku po 
boku dalšího velikána, mikulovského obřího sudu. 
Obrovský renesanční desátkový sud z roku 1643 je 
nejstarší ve střední Evropě a má objem 1014 hekto-

A giant wine press and the biggest 
wine barrel

A wine press was the only mechanical tool used in 
winemaking until the end of the 19th century. It was 
used for extracting juice from crushed grapes. Over 
the years two basic types of presses were develo-
ped – lever press (the older of the two) and screw 
press. An interesting example of the lever type is 
a huge press from the village of Diváky in Hustope-
če region, which is now on display at winemaking 
exhibition at the Mikulov Chateau. It is almost 4 me-
tres long and 3.6 metres high. The size of its drip 
tray is 2.2 m x 1.8 m x 30 cm. The press was ma-
nufactured in 1751 and served its purpose until the 
First world war. In the 1950s it was dismantled and 
moved to Mikulov, where it was assembled again 
(with the help of members of the garrison). Today it 
is situated in the cellar of the Mikulov Chateau toge-
ther with another “giant” – a huge wine barrel which 
was made in 1643. This Renaissance wine cask, 
which can hold up to 1,014 hectolitres of wine, is 
the oldest barrel in Central Europe. Its construction 
was ordered by the owner of the Mikulov estate – 
Maxmilian, Prince of Dietrichstein (1596–1655) – for 
storing the tithes of wine produced by his subjects 
to whom he had leased his vineyards. The barrel 
was made of oak wood directly in the cellar and has 
always been admired by chateau’s visitors.

litrů. Jeho stavbu si objednal majitel mikulovského 
panství Maximilián kníže z Dietrichsteina  
(1596–1655) a hodlal do něj ukládat víno vybrané 
jako daň od poddaných, kteří měli pronajaté jeho vi-
nice. Sud se stavěl z dubového dřeva přímo ve skle-
pě a ihned po jeho vzniku se stal středem obdivu. 
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Velké Bílovice – the largest  
wine-growing municipality  
in the Czech Republic

Velké Bílovice is the largest wine-growing municipa-
lity in the Czech Republic, both by its area and also 
by the number of winegrowers. Today, there are 
1,056 registered wine producers in Velké Bílovice 

Velké Bílovice – NEJvětší vinařská obec 
v Česku

Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí v celé ČR, 
a to jak rozlohou, tak i největším počtem pěstitelů 
vinné révy. Dnes v celém katastru obce obdělává 
1056 vinařů celkem 710 hektarů vinic. Svá vína 
vyrábějí a uchovávají ve vinných sklepech, tvořících 
jakési samostatné vinařské městečko, kde se vinice 
rozprostírají zejména ve zvlněném okolí v osmi 
viničních tratích. Pokud máte moravské víno v lásce 
a rádi jej poznáváte po všech stránkách, pak jste 
tady správně. Kraj proslul především výbornými 
modrými odrůdami révy vinné, tedy červenými víny. 
Za všechny jmenujme zdejší vynikající Frankovku 
či Zweigeltrebe, ovšem Velké Bílovice prosluly také 
skvělými bílými víny, například Veltlínským zeleným 
nebo Tramínem červeným. Můžete je ochutnat u jed-
notlivých vinařů třeba při četných celoročních akcích.

Jak je vidět, v každé ze čtyřech jihomoravských 
vinařských podoblastí naleznou návštěvníci klenoty, 
které stojí za vidění. Celá jižní Morava je navíc pro-
pojená bohatou sítí cyklotras, na nichž se mohou 
cyklisté pokochat krásami viniční krajiny. 

Více o vinařské turistice na: www.vinazmoravy.cz. 

growing vine on 710 hectares of vineyards. They 
make and preserve wines in wine cellars forming 
a kind of independent “little wine town”, which is 
surrounded by rolling hills covered with vineyards. 
If you are fond of Moravian wine and would like to 
explore it more thoroughly, this is the right place to 
visit. The region around Velké Bílovice is famous 
for its astonishing blue vine varieties, i.e. red wines. 
The most notable of them are the local Frankovka 
or Zweigeltrebe. However, excellent white wines, 
such as Veltlínské zelené (Veltliner Grün) or Tramín 
červený (Traminer Rot) are produced here as well. 
You can taste them in many local cellars or at nu-
merous events taking place here all year round.

As you can see, each of the four Moravian wine 
sub-regions hides gems that are worth seeing. 
Moreover, South Moravia has a dense network of 
cycling routes and paths so if you like biking, you 
have a great opportunity to explore and enjoy this 
beautiful vineyard landscape.

You’ll find more about wine tourist destinations at: 
www.vinazmoravy.cz.
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davidem viktorinem

rozHovor s talentovaným 
ŠéFkucHařem borGo aGnese

interview witH a talented 
cHeF david viktorin borGo 
aGnese

The gourmet restaurant Borgo Agnese belongs to 
the most sought-after culinary spots in Brno. There 
are several reasons for this: pleasant environment, 
gourmet delicacies and balanced ratio of friendly 
and professional approach. David Viktorin has been 
the brain and soul of the kitchen since November 
2012. He incorporates modern Czech and European 
cuisine into the attractive offer of dishes.

Introduction...
My name is David Viktorin and I have to admit that I 
am obsessed with my job – it is my life. A totally fl aw-
less and perfect restaurant cannot be built only upon 
a head chef, it is a team work. And our team at Borgo 
is really well coordinated and professional.

Where do you get your inspiration?

Inspiration is all around us. But everything is about 
gathering information, which needs to be processed 
properly. If I fi nd an interesting recipe I put my own 
invention into it. I like making up new events and 
compiling interesting menus.

“Feel at home and enjoy the food...”
What is the Borgo staff like?

Very professional. Most of the waiters have done 
a sommelier course; we can speak four world 
languages. The atmosphere is friendly and relaxed. It 
is not important for us whether you are appropriately 
or inappropriately dressed. Feel at home and enjoy 
the food.

How would you defi ne the main focus of the 
restaurant?

There are four distinctive directions – Italy, France, 
Asia, and the Czech Republic. My goal is to make 
sure that the elements of these cuisines always 
interconnect. I don’t like any limitations in terms of 
the ingredients or ways of preparation.

The number of people who are willing to pay a bit 
more for a quality lunch menu is growing. Why 
should they go to your place?

Zážitková restaurace Borgo Agnese patří v Brně mezi 
nejvyhledávanější kulinářská místa a důvodů je několik. 
Příjemné prostředí, gurmánské pochoutky, vyvážený 
poměr přátelského přístupu a profesionality. Mozkem 
i duší kuchyně je od listopadu 2012 talentovaný kuchař 
David Viktorin, který do přitažlivé nabídky pokrmů 
zařazuje moderní českou a evropskou kuchyni. 

úvodní představení… 
Jmenuji se David Viktorin a musím se přiznat, že jsem 
vlastně nemocný – svou prací prostě žiju. Absolutně 
bezchybnou a dokonalou restauraci nelze stavět 
pouze na šéfkuchaři, neboť jde o týmovou práci. A náš 
tým v Borgu je skutečně sehraný a profesionální.

Jméno a příjmení: David Viktorin | Povolání: 
šéfkuchař Borgo Agnese | Věk: 33 let | Praxe: 
zahraniční stáže – Německo, Francie, 2 roky 
šéfkuchař u kastelána (8 let zástupce), 1 rok 
šéfkuchař Valoria

Kde čerpáte inspiraci? 

Inspirace je všude kolem nás. Ale vše je o sběru 
informací, které je potřeba dobře zpracovat. Pokud 
někde najdu zajímavý recept, dokážu do něj vložit 
vlastní invenci. Rád vymýšlím nové akce a sestavuji 
zajímavá menu. 

„Buďte přirození a jídlo si vychutnejte...“
Jaký je personál restaurace Borgo? 

Velmi profesionální. Většina číšníků má sommeliérský 
kurz, domluvíme se čtyřmi světovými jazyky. Atmo-
sféra je přátelská a uvolněná. u nás se neřeší, jestli 
jste vhodně či nevhodně oblečení. Buďte přirození 
a jídlo si vychutnejte. 
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Lze defi novat hlavní zaměření restaurace? 

Čtyři hlavní směry – Itálie, Francie, Asie a Česká 
republika. Mým cílem je, aby se prvky těchto kuchyní 
vždy prolínaly. Nemám rád omezování z hlediska 
surovin nebo způsobů přípravy.

Zvětšuje se počet lidí, kteří si rádi připlatí za kvalit-
ní obědové menu. Proč by měli zajít právě k vám?

Poměr kvalita-cena je opravdu perfektní a hosté 
restaurace navíc neplatí parkovné. Za kvalitu pokrmů 
samozřejmě ručím hlavou. Navíc když už jednou 
nějaký pokrm připravím, podruhé není nikdy stejný. 

„Zákazník je u nás vždy na prvním místě“
Je Borgo v hledáčku známých osobností, které se 
třeba i vracejí? 

Chodí k nám Ladislav špaček, Tomáš Berdych, Jiří 
Langmajer, hokejisté Komety Brno, ... Ale pro nás 
jsou všichni zákazníci na prvním místě.

Jakými oceněními se Borgo pyšní? 

Získali jsme prestižní gastronomická ocenění Cer-
tifi cate of Excellence a Mattoni Grand Restaurant. 
Držíme se na špičce v „cestovním průvodci“ Trip 
Advisor a jsme top v žebříčku Fajnšmekr. 

Co patří mezi nabízené speciální služby?

Nabídka je velmi široká – catering, vaření u vás 
doma, organizujeme školy vaření v Borgo shopu. Za-
jišťujeme svatební hostiny, pořádáme rauty a bankety.

Jaké je Vaše kuchařské motto? 

Těch mám více… 
1. „Vaření není práce, je to poslání.“ 
2. „Vždycky to může být lepší.“ 
3. „Hledáme kuchaře – 3 ruce podmínkou, křídla 
výhodou :-).“ 
Práce v gastronomii je údajně druhým nejstresověj-
ším zaměstnáním vůbec. 

Čemu se věnujete ve volném čase? 

Vaření a rodině.

Jaký máte vzkaz pro potenciální hosty? 

Nebojte se ničeho a přijďte do naší restaurace nejen 
zaplnit žaludek, ale jídlo si především užít!
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www.borgoagnese.cz, www.borgoshop.cz, www.tripadvisor.com, www.fajnsmekr.cz

we can offer excellent ratio between quality and price, 
the guests don’t pay for parking. I guarantee with my 
head that the quality is perfect. Moreover, once I pre-
pare a dish, it is never the same the second time.

“The customer is always in the fi rst place at Borgo”

Do well-known people go to Borgo? And do any of 
them come back?

Ladislav špaček, Tomáš Berdych, Jiří Langmajer, and 
Kometa Brno hockey players go to our restaurant... 
But all customers are important for us, not only the 
famous ones.

What awards does Borgo boast?

we have been awarded with the prestigious Certifi cate 
of Excellence and Mattoni Grand Restaurant award. 
we are ranked as “No.1” in Trip Advisor travel guide 
and we are on the very top in “Fajnšmekr” ranking.

Name and Surname: David Viktorin | Occupation: 
chef at Borgo Agnese | Age: 33 | Professional 
Experience: internships abroad – Germany and 
France; head chef in the Restaurant u Kastelána 
for 2 years (assistant chef for 8 years), head chef at 
Valoria Restaurant for 1 year

What special services do you offer?

we provide a very wide range of services- catering, 
cooking at homes, cooking seminars in Borgo shop… 
we organize wedding receptions, buffet receptions, 
various feasts and banquets.

What is your culinary motto?

I can quote three:
1. “Cooking is not a job, it is a mission.”
2. “It can always be better.”
3. “we are looking for a chef - three hands required, 
wings are an advantage :-)”
The work in gastronomy is reported to be the second 
most stressful job whatsoever.
What do you devote your free time to?

Cooking and family.

What is your message for potential guests?

Don’t be afraid of anything and come to our restaurant 
not only to fi ll your stomach but above all to enjoy food.
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VOLIÉRA No. 1. Oděvní 
silueta v současné české 
módní tvorbě/AVIARY No. 1 
Silhouette in contemporary 
Czech Fashion
27. 9. 2013 –18. 5. 2014 
Moravská galerie – 
uměleckoprůmyslové muzeum  
v Brně/Moravian Gallery – 
Museum of Applied Arts, Brno
www.moravska-galerie.cz

Festival Víno z blízka/Festival 
of Moravian wines
8. 11. 2013–8. 12. 2013 
Vybrané restaurace a vinárny 
v Brně/Various restaurants and 
wine bars in Brno
www.vinozblizka.cz

brno a okolí
tipy na akce listopad 2013 aŽ Červen 2014

www.vinozblizka.cz

www.novetrhy.cz

www.mfo.cz

Jazz Fest Brno
9. 3. 2014–29. 4. 2014 
Na vybraných místech/Various 
venues
www.jazzfestbrno.cz

Festival Jeden svět Brno/ 
“One World” Film Festival 
17. 3. 2014–25. 3. 2014 
(předpokládané/preliminary dates) 
Vybraná kina/Selected cinemas 
in Brno
www.jedensvet.cz 

Pálení čarodějnic/Burning of 
the Witches
30. 4. 2014
Korunní pevnůstka Olomouc/
Fortress Korunní pevnůstka in 
Olomouc
www.olomouc.eu/carodejnice 

Festival Čarodějáles/
Čarodějáles Festival
30. 4. 2014
Koupaliště Riviéra/Outdoor 
swimming pools Riviera in Brno
www.carodejales.cz 

Dvořákova Olomouc/ 
Dvořák’s Olomouc
30. 4. 2014–24. 5. 2014 
Chrám sv. Mořice, Reduta 
a další/ Church of Saint Maurice, 
Reduta and other venues
www.mfo.cz

Factory Fashion Market 9 
14. 12. 2013–15. 12. 2013 
BuranTeatr – Sokolský stadion 
(exStadec) Brno/BuranTeatr – 
stadium of Sokol Brno
www.novetrhy.cz 

STYL & KABO/STYL & KABO 
Trade Fair
16. 2. 2014–18. 2. 2014 
Veletrhy Brno/Brno Trade Fairs 
www.bvv.cz

Ples jako Brno/A ball in 
Wannieck Gallery
1. 3. 2014
wannieck Gallery
www.plesjakobrno.cz

MOTOSALON
6. 3. 2014–9. 3. 2014 
Veletrhy Brno/Brno Trade Fairs 
www.bvv.cz

Masopust ve Znojmě/ 
Carnival in Znojmo
8. 3. 2014
Centrum Znojma/The centre of 
Znojmo
www.znojmocity.cz

Austerlitz 2013
29. 11. 2013–1. 12. 2013 
Zámek Slavkov/Chateau Slavkov 
u Brna
www.austerlitz.org

Vánoční trhy/Christmas 
markets
6. 12. 2013–15. 12. 2013 
Veletrhy Brno/Brno Trade Fairs 
www.bvv.cz 
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Špilberk Food Festival/ 
Špilberk Food Festival
9. 5. 2014–11. 5. 2014 
Hrad špilberk/špilberk Castle 
in Brno
www.spilberkfoodfestival.cz

AUTOSALON Brno
15. 5. 2014–19. 5. 2014 
Veletrhy Brno/Brno Trade Fairs 
www.bvv.cz

www.brnenskamuzejninoc.cz

www.mgfest.cz
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SurrounDinGS november 2013 – June 2014

Mikulov Gourmet Festival  
5. 6. 2014–8. 6. 2014
Vybrané mikulovské restaurace/
Selected restaurants in Mikulov
www.mgfest.cz

Podluží v písni a tanci – 
Tvrdonice/Podluží in Songs 
and Dance – Tvrdonice
6. 6. 2014–8. 6. 2014
Podluží/Podluží region
www.tvrdonice.cz 

Divadelní svět Brno/Theatre 
World Brno
6. 6. 2014–13. 6. 2014
Vybraná brněnská divadla/ 
Various venues and Brno 
theatres
www.divadelnisvet.cz

Střelické Strunobraní/ 
Střelické Strunobraní Festival
13. 6. 2014–15. 6. 2014 
Střelice u Brna
www.strelickestrunobrani.cz 

Folklórní festival Strážnice/ 
Folklore Festival in Strážnice
27. 6. 2014–29. 6. 2014
Strážnice
www.nulk.cz 

FAIT GALLERY
Božetěchova 1, Brno
Výstavy/Exhibitions:
PRO MNOHÉ UŠI/Výběr ze 
sbírky Fait Gallery/
FOR MANY EARS)/Selection 
from Fait Gallery Collection
21.11. 2013–13. 3. 2014

Sběratelský cyklus/
Collectors’ cycle
20. 3. 2014–16. 5. 2014

Výběr ze sbírky Fait Gallery/
Selection from Fait Gallery 
Collection
29. 5. 2014–11. 9. 2014

FAIT GALLERY MEM 
Božetěchova 1, Brno
Výstavy/Exhibitions:
Tomáš Bárta/THINGS YOU 
CAN´T DELETE
21. 11. 2013–16. 1. 2014
Petr Nikl
23. 1. 2014–13. 3. 2014
Jan Brož 
20. 3. 2014–16. 5. 2014
Ivan Pinkava 
29. 5. 2014–11. 9. 2014

FAIT GALLERY PREVIEW 
Dominikánské nám. 10, Brno
Výstavy/Exhibitions:
Katarína Hládeková/
ROZDĚLAT OHEŇ/TO LIGHT 
A FIRE
12. 11. 2013–10. 1. 2014
Ondřej Basjuk
14. 1. 2014–28. 2. 2014
Ondřej Telecký
4. 3. 2014–25. 4. 2014
Jan Šrámek a Veronika 
Vlková
29. 4. 2014–20. 6. 2014

www.faitgallery.com

Brněnská muzejní noc/Brno 
Museum Night
17. 5. 2014
Vybraná muzea/Various 
museums in Brno
www.brnenskamuzejninoc.cz
 
Church Night
23. 5. 2014
Vybrané brněnské kostely/
Selected churches in Brno
www.nockostelu.cz

Přehlídka ohňostrojů  
Ignis Brunensis/Firework 
Festival Ignis Brunensis
24. 5. 2014 – polovina června/
mid-June 2014
Brněnská přehrada, další vybraná 
místa/Brno lake and other venues 
www.ignisbrunensis.cz

TRAVEL
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V BRNěNSKé MASARYKOVě uLICI 
BYL OTEVřEN OBCHOD Fr. HANáK 
– KLENOTNICTVí, JEMuŽ DOMINuJE 
ARCHITEKTONICKý STYL VYZNAČu-
JíCí SE JEDNODuCHOSTí, ČISTOTOu 
A VZDušNOSTí. 

otevřel nový obcHod v brnĚ
a new Jewellery sHop in brno

fr. hanák

Přestavba proběhla ve spolupráci s předními švýcar-
skými výrobci hodinek – Longines, Tissot a Certina. 
Jde o test designového konceptu „Shop In Shop“ 
podle návrhu brněnského architekta. 

A NEw SHOP – FR. HANáK 
JEwELLERY – wAS OPENED IN 
MASARYKOVA STREET IN BRNO. THE 
ARCHITECTuRAL STYLE OF THE SHOP 
IS MODERN, PuRE AND AIRY.

The reconstruction was carried out in cooperation 
with leading Swiss watch manufacturers – Longines, 
Tissot and Certina. This is a trial “Shop in Shop” 
concept designed by a Brno architect.

The company’s owner František Hanák explains the 
reasons for the refurbishment of the original shop: 

František Hanák – slavnostní otevření
František Hanák at the opening of the newly refurbished shop
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Kontakt/Contact:

Fr. Hanák – klenotnictví
Adresa: Brno, Masarykova 8
Tel.: 542 221 126, mobil: 603 515 475
Email: masarykova@hanak-brno.cz
web: www.hanak-brno.cz

Otevírací doba/business hours: 
Po–Pá 9.00–18.00
So 9.00-13.00
Virtuální prohlídka/
virtual visitation:

Strojek: Edox 10
Pouzdro: z nerezové oceli 316L
Povrchové úpravy: s odolným 
ochranným těsněním proti vodě
Vodotěsnost: 200 m/20 ATM, 
speciální masivní, zesílené zadní víčko
Průměr pouzdra: 43 mm
Cena:  27 150 Kč

Calibre: Edox 10
Case: stainless steel 316L
Finishes: special sturdy case back 
system for water resistance
Watertightness: 200 m/20 ATM/660 
feet, reinforced case back
Case diameter: 43 mm
Price:  27.150 CZK

Edox Delfi n Chronograf Edox Delfi n Chronograf
Mistr vodních sportů se vrací 
– legendární hodinky z roku 1961

Water Champion is coming back – the 
legendary watch from 1961

Přepracování starého obchodu odůvodňuje Franti-
šek Hanák takto: „Prostornější prodejní plocha pro 
jednotlivé značky umožňuje nabídnout kolekci hodi-
nek ve více variantách a různých modelových řadách. 
Například od značky CERTINA je v prodejně k vidění 
170 kusů hodinek a jsou zastoupeny všechny typy. 
Podobně je na tom i značka TISSOT se 150 kusy.“ 

Prodejna s tradicí od roku 1905 disponuje největší 
nabídkou švýcarských hodinek, které si může 
zákazník díky skladové dostupnosti skoro vždy hned 
odnést. A navíc komfortní vyzkoušení na místě a ově-
ření jejich certifi kace je samozřejmostí. „Přírůstkem 
do portfolia značek je nově Edox, Hamilton a Calvin 
Klein,“ dodává Hanák. Našim zákazníkům poskytuje-
me tu nejvyšší úroveň služeb. Mateřskou prodejnou 
s hodinářským servisem zůstává i nadále pobočka 
na Rašínově ulici.

“A more spacious sales area for each brand enables 
us to offer all collections of watches in various model 
lines. For example, we can offer our customers all 
types of CERTINA watches – there are 170 pieces of 
them in the store. It is similar with TISSOT – we have 
150 watches of this brand.”

This long-established shop (since 1905) offers the 
widest selection of Swiss watches, which customers 
can purchase right away because most models are 
on stock. Fr. HANáK JEwELLERY also offers the 
possibility to try on a watch in the shop. watch certi-
fi cation is verifi ed before purchase. “New additions to 
the portfolio of the brands we sell are Edox, Hamilton 
and Calvin Klein,” Mr. Hanák said. we provide our 
customers the highest level of service. The core store 
of Fr. HANáK JEwELLERY is the branch in Rašínova 
Street providing watch repair services.
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A&A

Na náměstí Svobody odbíjí čas už tři roky. Netradiční hodinový stroj 
ze vzácné černé žuly je oblíbenou brněnskou atrakcí, symbolizující 
obléhání města švédy z roku 1645. Vždy v 11 hodin vypustí obelisk 
ze svých útrob skleněnou kuličku. Počkejte si na ni.

It has measured time in Svobody square in the centre of Brno for 
three years. This unusual time clock made from rare black granite 
is a popular attraction; it is a reminder of the siege of Brno by the 
Swedes in 1645. The obelisk launches a glass marble every day at 
11 p.m. wait for it!

Návod, jak na hodinách 
zjistit čas  

1. V horní části hodinového stroje 
je viditelná skleněná lupa, která 
postupně zobrazuje 12 hodinových 
číslic. Mezi nimi je sestava čar 
(čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá), přičemž 
přesnost času je stoprocentní, 
protože hodiny jsou v systému pře-
nosu dlouhých vln z Frankfurtu.

2. Pokud jde o měření minut, je 
nad hlavní lupou umístěna menší 
lupa, tzv. minutovka, což je menší 
talířek, otáčející a naklánějící se dle 
přibývajících minut v hodině. 

3. Celý vrchní díl hodinového stroje 
se jednou za minutu otočí okolo 
celého náměstí Svobody, čímž 
divák získá možnost ze všech stran 
náměstí vidět, kolik je hodin.

Instructions on how to tell 
the time from the obelisk 
clock

1. In the upper part of the clockwork 
there is a glass magnifi er that grad-
ually displays 12 digits denoting 
hours. Among them there is a set 
of lines (indicating a quarter past, 
half past, a quarter to and the hour). 
The time shown is hundred percent 
exact, because the clock works 
within the system of the longwave 
transmission from Frankfurt.

2. How to tell the minutes: a smaller 
magnifi er is placed above the main 
magnifi er. It is in fact a small plate, 
rotating and leaning according to 
the minutes.

3. The whole upper part of the 
clockwork makes a turn once every 
minute, which gives a viewer from 
any part of the square the opportu-
nity to see what time it is.

ČERNý OBELISK V CENTRu ? HODINOVý STROJ 
PřIPOMíNAJíCí HISTORII MěSTA

A BLACK OBELISK IN THE CITY CENTRE? A 
CLOCKwORK REFLECTING THE CITY’S HISTORY 

11

minutovka/minutes 
indicator

hodinový 
ciferník/
clock dial

škvíry zvonkohry/
tubular bells slots

vypadávací otvory/
drop slots

odstupte dál

kouli uvidí 
pozorní/ 
the sharp-
sighted will 
notice the 
ball

vteřinovka/
seconds indicator

step 
back
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POKuD BYSTE HLEDALI uDáLOSTI, 
KTERé PRAVIDELNě HýBOu BRNEM, 
ROZHODNě BY V NICH NEMěLA 
CHYBěT HOKEJOVá uTKáNí HC 
KOMETA BRNO. 

V domácím svatostánku, tedy v KAJOT ARENě, 
je k dispozici 7 200 míst, která však moc často 
nebývají volná. Jedinečné chvíle přicházejí právě 
nyní, kdy odstartovala nová sezóna a je k dispozici 
několik stovek vstupenek na každé utkání.

Ale vraťme se k tomu podstatnému. Hokejová Kome-
ta v Brně vždy byla a věříme, že i bude. V šedesá-
tileté historii získali její slavní hráči 11 mistrovských 
titulů, což z ní činí druhý nejúspěšnější klub v České 
republice. Brněnské jméno Kometa výborně šířila 
také v Evropě, kde získala tři poháry pro mistra 
evropských zemí. Každý dílčí úspěch byl většinou 

THE MATCHES OF ICE-HOCKEY CLuB 
KOMETA BRNO („COMET“ IN ENGLISH) 
ARE DEFINITELY AMONG THE EVENTS 
wHICH MAKE THE CITY SPIN. 

There are 7,200 seats at the club’s home stadium 
KAJOT ARENA. unfortunately, free tickets for 
Kometa’s games are rarely available. Now, a few 
weeks after the beginning of the new season, you 
have a unique opportunity to buy them – there are 
still a few hundred tickets available for each match.

Kometa hockey club has long been part of Brno’s 
sports life. In its sixty-year history the club won 
11 Czechoslovak league titles, which makes it the 
second most successful hockey club in the Czech 
Republic. Apart from this, Kometa also achieved 
great success abroad – it became European Cup 

PÍšE SPortoVNÍ 
DĚJiNY mĚStA 
brNA

PlAYS AN imPortANt 
PArt iN tHE SPortS 
HiStorY oF brNo 
CitY
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champion three times in a row in the 1960s. Each of 
the club’s victories was highly appreciated by local 
sports fans who have always faithfully supported 
Brno’s ice-hockey and football teams.

The regular season, lasting from September 2013 
until the beginning of March 2014, includes 26 
home games, usually played on Tuesdays, Fridays 
or Sundays. The closer the fi nal (52th) round of the 
regular season is, the more excited the atmosphere 
gets – not only at the stadiums but also in most 
Brno pubs where matches are shown live. If you 
are not lucky enough to get a ticket for Kometa’s 
home game, you can watch it in one of two club’s 
restaurants called Kometa Pubs.

when the end of the regular season approaches, 
the demand for the seats at the stadium grows. 
The atmosphere at the matches is gorgeous but 
the capacity of the stadium is too small to meet the 
demand for the tickets. This was also the case in 
2012 when Kometa made it into the play-off and 
fought for the Czech Extraliga title. Therefore the 
last year’s fi nal match, which Kometa played after 
41 years, was shown live on a big screen in the 
centre of Brno (unfortunately Kometa lost the Czech 
Extraliga championship fi nal to HC Pardubice). And 
what about now? Kometa wants to gain its 12th title. 
So why not become part of this and come and see 
ice-hockey? Prices of the tickes range from 160 to 
270 CZK (approximately 6,5–11 €).

More information at www.hc-kometa.cz

Kde můžete sledovat zápasy/
where you can watch 
games:

KAJOT ARENA 
Křídlovická 34, Brno, 603 00

Kometa Pub Arena 
Křídlovická 34, Brno, 603 00 

Kometa Pub Kounicova
Kounicova 20, Brno, 602 00

Pantone
288c

Pantone
Black 6c
Pantone
Black 6c
Pantone
Black 6c

Pantone
660c

Pantone
Black 6c

provázen velkou euforií fanoušků, pro které byly 
hokej s fotbalem vždy na prvním místě v žebříčku 
brněnských sportů.

Základní část – trvá od začátku 
září 2013 do začátku 
března 2014 – zahrnuje 
26 domácích zápasů, 
napasovaných většinou 
do těchto dnů: úterý, 
pátek nebo neděle. Čím 
více se blíží 52., tedy zá-
věrečné kolo základní části, 
tím více houstne atmosféra nejen na stadionech, ale 
i ve všech brněnských hospodách, kde hokejová 
utkání živě promítají. Pokud byste se náhodou nedo-
stali na domácí utkání, vřele doporučujeme návštěvu 
jedné ze dvou klubových restaurací.

Když se blíží konec základní části, roste poptávka 
po místech na stadionu. Podobně jako tomu bylo 
i v roce 2012, kdy Kometa postoupila do play-off, 
tedy soubojů, ve kterých se urputně bojuje o pohár 
pro vítěze extraligy. Atmosféra na stadionu je 
úžasná, ale kapacita je naprosto nedostačující 
zájmu veřejnosti. I proto bylo fi nále, do kterého se 
Kometa dostala po 41 letech, promítáno na plátně 
na náměstí Svobody v centru Brna. A nyní? Kometa 
chce 12. titul. Staňte se součástí dění a přijďte se 
na hokej podívat. Ceny vstupenek se pohybují 
v rozmezí 160–270 Kč (6,5–11 €).

Více najdete na www.hc-kometa.cz

LEISURE
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wE ARE SOuTH-MORAVIAN RADIO 
STATION BROADCASTING FROM BRNO.  
HITRADIO MAGIC BRNO BELONGS TO 
MEDIA BOHEMIA – THE STRONGEST 
CZECH-OwNED MEDIA GROuP.  

An important part of Media Bohemia Group is Media 
Marketing Services Inc., representing 62 radio 
stations on the national advertising market with ap-
proximately 4.8 million weekly listeners.

Hitradio MAGIC BRNO brings you the latest news, 
popular music hits and lots of contests for free 
tickets to sporting events, concerts and theatre 
performances. Every year we give away “Breakfasts 
for better mood”, which are delivered straight to 
your company. Thanks to our competition “Christ-
mas without worries” you will save your money and 
nerves in pre-Christmas time. we can also get you 
a free ticket for MotoGP motorcycle race. Those 
who have participated in our events know that mem-
bers of our Promo Team are great at entertaining 
and amusing. Professional face-painting, innovative 
gaming zone, a giant trampoline and smiling people 
from our Promo Team are the guarantee of great 
entertainment for you and your family. 

Things that we could not fit into the broadcast are 
found on our website www.magicbrno.cz or on our 
Facebook profile MAGIC BRNO.

GRAFICKÝ MANUÁL 11/2012
31

Hitrádio Magic Brno

hitrádio MaGiC  
brno

JSME JIHOMORAVSKé RáDIO 
HITOVéHO FORMáTu VYSíLAJíCí 
Z BRNA, KTERé SPADá POD 
NEJSILNěJší RYZE ČESKOu MEDIáLNí 
SKuPINu, MEDIA BOHEMIA. 

Zásadní součástí skupiny je obchodní zastupitelství 
Media Marketing Services a.s., které na národním 
reklamním trhu zastupuje 62 rozhlasových stanic 
s poslechovostí 4,8 milionu lidí. 

Hitrádio MAGIC BRNO Vám přináší aktuální zprávy, 
oblíbené hity a spoustu soutěží o vstupenky na 
sportovní zápasy, koncerty či divadelní představení. 
Mimo to Vám každoročně rozdáváme Snídaně pro 
lepší náladu, které dovezeme rovnou do Vaší firmy. 
šetříme Vaše peníze i nervy díky soutěži Vánoce 
bez starostí a nebo Vás zdarma dostaneme na 
MotoGP! A kdo se účastní brněnských akcí, ví, že 
náš promotým umí zabavit a pobavit Vaše děti i Vás. 
Profesionální facepainting, netradiční herní zóna, 
obrovská trampolína a usměvavý promotým jsou 
zárukou příjemně stráveného času.

A co se nevejde do vysílání, najdete na našich 
webových stránkách www.magicbrno.cz nebo 
facebookovém profilu MAGIC BRNO. 
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PODPORuJEME 
NEJVýZNAMNěJší 
SPORTOVNí KLuBY 
REGIONu/wE SuPPORT 
MAJOR SPORTS CLuBS IN 
THE REGION:

Tady jsme doma!/Here we 
are at home!

HC Kometa Brno

HC Orli Znojmo

Magický promoteam/Magic 
Promo Team

Snídaně pro lepší náladu/ 
Breakfasts for Better Mood

Hitrádio MAGIC BRNO  
na Riviéře/Hitradio MAGIC 
BRNO at the Riviera

1

1

4

5

6

2

3

2

3

JSME MEDIáLNíMI 
PARTNERY KuLTuRNíCH 
AKCí NA JIŽNí MORAVě/wE 
ARE MEDIA PARTNER OF 
MANY CuLTuRAL EVENTS 
IN SOuTH MORAVIA:

PřIPRAVuJEME PRO VáS 
řADu SOuTěŽí A AKCí/ 
wE PREPARE A NuMBER 
OF COMPETITIONS AND 
EVENTS FOR YOu:

Zumbamaraton proti rakovině 
prsu/ Zumbamaraton against 
Breast Cancer

Motokros ve Vranově u Brna/ 
Motocross in Vranov u Brna

Strollering aneb maminky  
v pohybu/Strollering or “Mums 
on the Move”

4

5

6

7

7

8

9

8

9
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CO VšECHNO STIHNETE ZA NOC?

Neschovávejte se před mrazem doma a vy-
ražte vstříc novým zážitkům do brněnských 
barů a klubů. Čekají vás vynikající koktejly 
a svižné rytmy.

Hold letectví a výborným drinkům mů-
žete vzdát v oblíbené brněnské kavárně 
a baru Air Cafe. Vracet se sem budete za 
skleničkou nejlepšího rumu i za přátelskou 
obsluhou. Leteckou tematiku v modernějším 
pojetí najdete v Runway baru. Zde pro vás 
namíchají ty nejzajímavější koktejly podle 
vašeho přání a poradí i s výběrem správné-
ho doutníku. Netradiční a stylový, přesně 
takový je Sky Ice Bar. Minusových teplot se 
ale nebojte, drinky vychutnávané na ledu 
vás dostanou do varu. Klub Fléda? Brněnský 
fenomén vyhledávaný mladými lidmi i kape-
lami samotnými. Na Flédě zažijete správný 
underground. Večírek 21. století na vás pak 
čeká v klubu Mandarin. Pozor, na tanečním 
parketu v doprovodu známých dýdžejů 
a bavící se společnosti lehce zapomenete na 
čas. už jste připraveni?

wHAT CAN YOu MANAGE IN 
A NIGHT?

Do not hide from chilly weather at home 
and go into town to try some Brno bars and 
clubs. Excellent cocktails and fast rhythms 
are waiting for you.

If you like airplanes, you should go to 
Air Cafe and taste delicious drinks in this 
popular café and bar. You will probably come 
back because of the best rum and friendly 
staff. Another place connected to aviation is 
Runway Bar. They will mix the most interest-
ing cocktails to suit your taste and help you 
choose the best cigar. unconventional and 
stylish – this is Sky Ice Bar. You do not have 
to be afraid of sub-zero temperatures – drinks 
served on ice will heat you up. what about 
Fléda? You will experience the right under-
ground in this phenomenal Brno club, which 
is very popular among young people and 
musicians. And if you want to enjoy a genu-
ine 21st century party, go to Mandarin club. 
But beware, you may forget about time on 
the dance fl oor in the presence of well-known 
DJs and entertainers. So, are you ready?

noČní Život 
niGHt liFe
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Stylový cocktail bar a music club Mandarin Essence najdete 
přímo v centru města Brna. Příjemně posedět můžete  
od středy do soboty od 20.00 hod. a taneční hudby si užijete 
v music klubu naplno od 22.00 hod. 

Největší klub v Brně. Velké koncerty, stylový interiér, 3 bary 
a party do rána dělají z Flédy kultovní místo.

Stylish cocktail bar and music bar Mandarin Essence is 
located right in the centre of Brno. Open from wednesday  
to Saturday from 8 p.m., dance music from 10 p.m.

“The biggest club in Brno-various concerts-stylish  
interior-parties from dusk till dawn – that’s why Fleda’s  
‘must visit’ place.” 

Jezuitská 6, 602 00 Brno, tel. 607 005 905 
www.restaurant-pavillon.cz

Poštovská 1, 602 00 Brno, tel.: 739 787 797 
www.skyicebar.cz, www.facebook.com/SKYICEBAR
GPS: 49°11‘42.431“N, 16°36‘36.135“E

Jakubského náměstí 6, 602 00 Brno, www.mandarin-club.cz

RUNWAY BAR

SKY ICE BAR

MANDARIN ESSENCE CLUB

AIR CAFE

CLUB FLÉDA

Bar s impozantním interiérem, skvělé míchané nápoje dle 
nejnovějších trendů. Pátky v baru Runway patří dýdžejům 
a jejich house music.

Stylový bar v centru Brna s 15letou tradicí. Prvotřídní 
káva a velký výběr koktejlů a rumů.

A bar with an impressive interior, great cocktails according 
to the latest trends. Fridays in the Runway bar belong  
to the DJ and their house music.

Stylový CAFé-BAR s celoročně fungujícím ICE BAREM -20 °C  
v centru Brna.

Stylish CAFé-BAR with ICE BAR -20 °C operating all year 
round in Brno city centre.

A stylish bar in the centre of Brno with a 15-year tradition.  
The first-rate coffee and a great choice of cocktails and rums.
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Zelný trh 8, 602 00  Brno, tel.: 773 610 319 
www.aircafe-brno.com
Otevírací doba: Po–So 10.00–23.00

štefánikova 24, 602 00  Brno, tel.: 533 433 559
www.fleda.cz, e-mail: info@levelb.cz

ENJOY
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Brno is a young city full of students where a lot of 
new ideas are born. Some projects that come into 
being here are exceptional thanks to their fresh con-
cept, originality and determination of their authors 
to work hard. The motto ”Let’s do things differ-
ently, in our own way” describes the philosophy of 
a furniture shop called Novoretro, a shop with origi-
nal clothes and accessories Pokojík, a sexy bou-
tique with contemporary fashion Wolfgang Store, 
a “fairy-tale” flower shop Rosebud, or a restaurant 
serving Italian specialities Suzie’s. You notice the 
difference and originality of these places at first 
sight – they stand out above the others thanks to 
their remarkable exteriors. A pleasant atmosphere 
of these places is enhanced also by their interiors, 
which take you into a blooming garden, to a fashion 
show, to the streets of Italy or back to the 1920s. 
Accept our invitation to visit unusual small shops in 
Brno where creativity has no limits.

Brno je studentské město plné mladých lidí, ve kte-
rém se rodí spousta skvělých nápadů. Vznikají zde 
projekty, které mezi ostatními vyčnívají svým svěžím 
pojetím, originalitou i odhodláním k poctivé práci. 
Heslo „Dělejme to jinak, po svém“ vyznává i interié-
rový obchod s nábytkem Novoretro, obchod s autor-
skou tvorbou oblečení a doplňků Pokojík, sexy butik 
se současnou módou Wolfgang Store, pohádkové 
květinářství Rosebud nebo restaurace s italskými 
pochoutkami Suzie‘s. To, že se jedná o nevšed-
ní místa, si všimnete díky doladěnému exteriéru 
těchto designových podniků už z dálky. Příjemnou 
atmosféru pak umocní samotný interiér, který vás 
přenese do rozkvetlé zahrady, na módní přehlídku, 
do italských ulic i zpět do začátků 20. století. Přijměte 
naše pozvání do netradičních brněnských obchůdků, 
v nichž se tvořivosti meze nekladou.

MláDí, 
oriGinaliTa
a Chuť DělaT 
věCi Po SvéM

youTh, 
oriGinaliTy 
anD DeSire 
To Do ThinGS 
DifferenTly
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Oblečení značky wOLFGANG není jen o materiálu 
a střihu, je to styl a směr, svoboda každého jedince 
a síla smečky... Mimo vlastní, stejnojmennou znač-
ku, zastupujeme především práci českých a sloven-
ských návrhářů – jednak mladých, začínajících ta-
lentů, ale i práci zkušenějších a na scéně známých 
jmen. Zároveň nabízíme kousky ze zahraničních 
kolekcí značek, které u nás nebývají příliš k dostání. 
Celý sortiment doplňují vintage kousky, které si 
nesou svůj příběh. Podpora domácího produktu je 
pro nás důležitá, stejně jako to, že osobní přístup 
či stylingový poradce by měl být pro vás vždy plně 
k dispozici. Jsme otevřeny všem dobrým projektům, 
proto se nebojte nás oslovit. Nyní i online –  
www.wolfgangstore.cz

Zastoupení značek: WOLFGANG, Playbag, Lee-
da, Novesta, Gabul, Michaela Surá, MS Markéta 
Svobodová, Made by KK, LeAndrea, Fiorina Fury, 
SCOTCH&SODA, MAISON SCOTCH, WeSC, HU-
MOR, KOMONO, CANDY FOR RICHMEN, DRINK 
BEER SAVE WATER, BeWooden, a jiné...

wOLFGANG brand clothes are not only about ma-
terial and cut – they express every individual’s style, 
direction and freedom, and at the same time the 
power of the pack… Apart from our own brand we 
offer clothes by young talented designers and also 
well-known experienced authors from the Czech 
and Slovak Republic. Moreover, we sell some 
foreign brands of clothes that are not usually avai-
lable in the Czech Republic. Our range of goods 
also includes some vintage pieces, each of which 
conveys its own story. we find it very important to 
support domestic products and individual approach 
to customers. Styling consultant is always at your 
disposal in our shop. we are open to all good pro-
jects, so do not be afraid to contact us. You will find 
more information at www.wolfgangstore.cz.

Available brands: WOLFGANG, Playbag, Leeda, 
Novesta, Gabul, Michaela Surá, MS Markéta 
Svobodová, Made by KK, LeAndrea, Fiorina Fury, 
SCOTCH&SODA, MAISON SCOTCH, WeSC, HU-
MOR, KOMONO, CANDY FOR RICHMEN, DRINK 
BEER SAVE WATER, BeWooden and others.

WolfGanG / urban  
faShion STore

KAMENNý OBCHOD V BRNě, KTERý 
PřINáší ORIGINáLNí A NEOTřELé KOuSKY 
DO VAšICH šATNíKů. 

OuR STORE IN BRNO SELLS ORIGINAL AND 
ExTRAORDINARY CLOTHES. 
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Pokojík

Suzie‘S

POKOJíK JE OBCHOD, VE KTERéM 
NAJDETE VěCI ELEGANTNí, KRáSNé, 
OPRAVDOVé A POCTIVé. NABíZí 
PRODuKTY OD ZAJíMAVýCH ČESKýCH 
A SLOVENSKýCH NáVRHářů 
A DESIGNéRů, ALE TAKé šATY A DOPLňKY 
Z VLASTNí DíLNY.

POKOJíK (“A SMALL ROOM”) IS A SHOP 
wHERE YOu CAN FIND ELEGANT, 
BEAuTIFuL, TRuE AND FAIR THINGS. 
wE SELL PRODuCTS BY CZECH AND 
SLOVAK DESIGNERS BuT ALSO DRESSES 
AND ACCESSORIES OF OuR OwN 
PRODuCTION.

Kontakt/Contact: Smetanova 40, 602 00 Brno, www.pokojik.com, www.facebook.com/pokojik.shop

Kontakt/Contact: 
údolní 4, 602 00 Brno www.suzies.cz

OuR RESTAuRANT SPECIALIZES IN 
TRADITIONAL ITALIAN PIZZA MADE 
ExCLuSIVELY wITH ITALIAN INGREDIENTS. 
wE OFFER YOu PASTA, SALADS, 
CARPACIO... THEY COME wITH A BASKET 
OF FRESHLY BAKED PAN FOCCACIA. THE 
SPECIALITY OF THE RESTAuRANT IS OuR 
HOME-MADE BEEF BuRGER – wE MAKE 
EVERYTHING BY OuRSELVES, INCLuDING 
MEAT MINCING, SEASONING AND BAKING 
BuNS.NAšE RESTAuRACE SE SPECIALIZuJE NA 

TRADIČNí ITALSKOu PIZZu S POuŽITíM 
VýHRADNě ITALSKýCH SuROVIN. NABíZíME 
TěSTOVINY, SALáTY, CARPACCIO... 
S KOšíKEM ČERSTVě PEČENé PAN 
FOCCACIA. SPECIALITOu PODNIKu 
JE DOMáCí HOVěZí BuRGER, JEHOŽ 
PříPRAVu KOMPLETNě ZAJIšťuJE 
NAšE KuCHYNě – VČETNě MLETí MASA, 
OCHuCENí A PEČENí BuLKY. 

Pizzeria & reSTauranT
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novoreTro

ROSEBuD JE BRNěNSKé KVěTINářSTVí, 
KDE SE SETKáVá MODERNí DESIGN 
S KREDENCEM PO BABIČCE. NAJDETE 
ZDE NABíDKu JAK KVěTIN řEZANýCH, TAK 
HRNKOVýCH. ROSEBuD SE ZAMěřuJE 
PřEDEVšíM NA DEKORACE INTERIéRů 
A SVATEBNí FLORISTIKu.

RETROOBJEKTY 
Z LET 1900 –  2000. 
NáVRHY A REALIZACE 
STYLOVýCH INTERIéRů.

Kontakt/Contact: Gorkého 4, 602 00 Brno, www.rosebud.cz

Kontakt/Contact: štefánikova 36, 612 00 Brno, www.novoretro.net

roSebuD

ROSEBuD IS A FLOwER SHOP wHERE 
YOu CAN SEE MODERN DESIGN 
COMBINED wITH THINGS LIKE 
GRANDMOTHER’S CuPBOARD. wE OFFER 
YOu FRESH FLOwERS AND POT PLANTS. 
ROSEBuD SPECIALIZES IN INTERIOR 
DECORATION AND wEDDING FLORISTRY.

RETROOBJECTS 
FROM 1900 – 2000.  
DESIGN AND 
IMPLEMENTATION OF 
STYLISH INTERIORS.
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Ekologická informace k vozům Land Rover: Range Rover Evoque – kombinovaná spotřeba pohonných hmot
4,9–8,7 l/100 km, emise CO₂ 129–199 g/km.

Nejschopnější luxusní vůz městského stylu
Range Rover Evoque se s pohonem všech kol elegantně vypořádá s jakoukoli výzvou díky dokonalému 
systému tlumičů MagneRideTM Gen3. Vynikající sound systém Meridian i informační a zábavní systém na 
8palcové dotykové obrazovce z něj dělají skvělého společníka na dlouhé cesty. Dopřejte si neopakovatelný 
zážitek a domluvte si termín zkušební jízdy.

CARTec motor
Mariánské nám. 5, 617 00 Brno,

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

RANGE ROVER EVOQUE

NEODOLATELNÁ JÍZDA
V LUXUSNÍ SPOLEČNOSTI
landrover.cz

Untitled - Page: 1 2013-11-04 13:58:58 +0000



Jedním ze způsobů, jak dosáhnout výrazného a velmi 
odolného zkrášlení, je bezpochyby tetování. Důvodů, proč 
si lidé „vylepšují“ kůži nápisy, symboly, malými obrázky či 
rozsáhlými tematickými „malbami“, je opravdu velká spousta. 
Vyzpovídali jsme pro vás tři mladé a úspěšné muže, kteří se 
profesionálně věnují nemasovým sportovním disciplínám. 
Zajímalo nás, proč se nechává tetovat freestyle motokrosový 
mistr světa a zlatý medailista z x-Games Libor Podmol. Na 
první pohled jistě každého zaujme fl atlandový biker a vyzna-
vač životního stylu Straight Edge Dominik Nekolný, na jehož 
těle naleznete v podstatě už jen minimum z původní barvy 
kůže. Se zajímavými příběhy je propojené i každé tetování, 
které zdobí tělo fourcrossového mistra světa Tomáše Slavíka. 
Přečtěte si jejich příběhy... 

tEtoVáNÍ 
  A SPortoVCi

PEOPLE HAVE DECORATED THEIR
BODIES SINCE PREHISTORIC TIMES. 

One of the ways to achieve prominent and durable 
decoration is undoubtedly a tattoo. There are lots of 
reasons why people “adorn” their skin with signs, 
symbols, small pictures or large thematic “paint-
ings”. we interviewed three young successful men 
who are professionally engaged in non-traditional 
sports disciplines. we asked why freestyle moto-
cross world champion and x-Games gold medalist 
Libor Podmol had his tattoos done. Another notable 
person whose skin is almost completely covered 
in tattoos is fl atland biker and fan of Straight-Edge 
lifestyle Dominik Nekolný. The third man we inter-
viewed is fourcross world champion Tomáš Slavík; 
there is an interesting story behind each of his 
tattoos. Read about them…

tAttooS AND 
SpoRTSmEN

LIDé MAJí 
TENDENCE 
ZDOBIT VLASTNí 
TěLA V PODSTATě 
uŽ OD PRAVěKu. 

Autor: Lucie Havlíčková

FACE2FACE
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bleskový rozHovor/blitz Questionnaire:

DomiNiK 
NEKolNÝ

ŽIVOTNí MOTTO:
JENOM úSILíM A TRPěLIVOSTí 

DOSáHNEš SVéHO SNu.

Věk: 27

Povolání: profesionální sportovec BMx 
a motivační lektor Drug Free

Zájmy: BMx, tetování, Straight Edge

Age: 27

Job: professional sportsman (BMx) 
and motivational lecturer (Drug Free)

Hobbies: BMx riding, tattooing, Straight Edge
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bleskový rozHovor/blitz Questionnaire:

... 19

The fi rst tattoo and its reason? 

I have always wanted to have the whole body tat-
tooed, so I started when I was 18.

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

I relied on my taste, so when I was deciding at the 
age of 18, Tom Milhouse Tattoo was a clear choice. 
Apart from about 5 pictures all my tattoos were 
made by two tattooists from this studio. The author 
of most of my tattoos is Gorby.

Have you experienced any form of prejudice 
against tattoos?

Of course. There are still a lot of people who hate 
tattoos. But they are usually insecure and intolerant 
individuals. I don’t fi ght against them, I totally ignore 
them. Everyone should care for themselves rather 
than spouting wisdom and superfi cially judging the 

LIFE MOTTO:
YOuR DREAMS COME TRuE ONLY 

THROuGH EFFORT AND PATIENCE.

První tetování a důvod? 

už od mládí jsem chtěl mít potetované celé tělo, 
takže jsem se do toho v 18 letech pustil.

Podle čeho jsi vybíral salon? Zůstal jsi mu věrný? 

Salon jsem vybíral podle sympatie, takže když jsem 
se v 18 rozhodoval, Tom Milhouse Tattoo byla jasná 
volba. :-) Až asi na 5 „kérek“ jsem zůstal věrný 
a veškerá tvorba je od dvou tvůrců jmenovaného 
salonu. Ovšem za převážnou část svého tetování 
jsem vděčný Gorbymu.

Význam tetování?

Nechávám se tetovat sám kvůli sobě. „Kérky“ jsou 
můj osobní životní deník. Postupoval jsem klasickou 
cestou – ruce, záda, hrudník, krk, nohy, hlava. 
V dnešní době si nechají lidi hned udělat kérku na 
krk, aby byla vidět. :-)

Setkal ses s předsudky spojenými s tetováním? 

Samozřejmě, že ano. Stále se najdou tací, kterým 
se tetování protiví. Ale to jsou většinou zakomplexo-
vaní a netolerantní jedinci. S takovými lidmi nebojuji, 
ale naprosto je ignoruji. Každý by si měl hledět hlav-
ně sebe, než začne chrlit moudra a soudit druhé, 
a to ještě povrchně. Ale je to samozřejmě břemeno, 
které k tomu patří a člověk se s tím musí vyrovnat 
a brát to tak. 

Něco navíc? 

Můj vděk patří rodině, přátelům, sponzorům Autum 
Bikes, G-Shock, Rubena, 55DSL, DVS shoes, Nikon 
a dalším lidem, kteří podporují mě i mé aktivity. 

others. If you have tattoos, you have to be prepared 
for this and cope with it. 

The meaning of your tattoos?

I have the tattoos done just because of myself. 
Tattoos are a kind of my personal diary. I proceeded 
step by step, beginning with arms, then back, chest, 
neck, legs, and head. Nowadays, people have their 
necks tattooed fi rst so that everybody can see it.

Something more?

My gratitude belongs to my family, friends, sponsors 
Autum Bikes, G-Shock, Rubena, 55DSL, DVS shoes, 
Nikon and to other people who support my activities.Fo
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První tetování a důvod?

Příjmení na zádech. A důvod? V tu dobu mi to 
přišlo jako jediné, za co se nikdy nebudu stydět 
a vždy bude moje... No a taky z praktičnosti, 
kdyby mě někde našli ležet mrtvého v příkopě. 
Mrknou na záda a hned vědí, čí jsem... :-) 

Podle čeho jsi vybíral salon? Zůstal jsi mu 
věrný? 

Bylo mi 18 let a ten salon byl jeden z pražských 
známějších... Dělali mi tam jen to jméno. Všechny 
další tetování mám od Stanleyho (Tattoo Stanley 
Praha).

Význam tetování?

Jméno na zádech je tedy jasné. Postupně se 
formuje můj pravý rukáv, kde mám zaznamenaný 
tak nějak celkový životní postoj – srdce svázané 
řetězem, emotivní slůvka typu brm, vrr, uf, FMx 
rampa, řetězové kolečko, svíčka od motoru, pře-
sýpací hodiny s křídly, které odpočítávají můj čas 
tady. A to vše je zabalené do nápisu: „Every man 
dies, not every man really lives....“

Pak jsem si nechal na nárt vytetovat na jedné 
FMx tour její logo jako památku na nezapomenu-
telné zážitky z těchto exhibic. Na paži mám logo 
své vlastní firmy 50rocks a nově srdce na srdci 
a v něm nápisy – Life, Family, Friends... Takže 
všechny tetování mají konkrétní význam a připo-
mínají mi moji životní pouť. 

Setkal ses s předsudky spojenými s tetováním?

Hmm...ani ne. Většinou jsou reakce pozitivní nebo 
žádné... V současnosti mi spíš přijde, že ten kdo 
nemá tetování, je výjimečný.

Něco navíc?

Jestli vás něco zaujalo, mrkněte na můj Facebook 
Libor Podmol FMx rider. A můj život v obrázcích 
naladíte přes Instagram Libor Podmol.

libor podmol
bleskový  

rozHovor

ŽIVOTNí MOTTO:  
ŽIJEME JEN JEDNOu.

blitz  
Questionnaire:
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LIFE MOTTO:
wE LIVE ONLY ONCE

First tattoo and its reason? 

My surname on my back. I considered it as the only 
thing that I would never be ashamed of and that 
would always be mine... Moreover, it is practical – if 
I was found dead in a ditch people would look at my 
back and they would know right away who I was... :-)

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

I had my fi rst tattoo made when I was 18. I went to 
a tattoo studio which was one of the fi rst studios in 
Prague with a good reputation. I had my surname 

Věk: 29

Povolání: profesionální jezdec 
freestyle motokrosu (FMx)

Zájmy: golf, motorky, auta, přátelé 
a moje děti...

Age: 29

Job: professional rider of freestyle 
motocross (FMx)

Hobbies: golf, motorbikes, cars, 
friends and my children

tattooed there. All my other tattoos were made at 
Stanley’s (Tattoo Stanley Praha).

The meaning of your tattoos?

The surname on my back is clear. My right “sleeve” 
is gradually forming – it refl ects my general attitude 
to life. There is a heart bound in a chain, there are 
some emotive words like “vroom” or “phew”, an 
FMx ramp, a sprocket-wheel, a sparkling plug, 
a winged sandglass with my lifetime countdown. 
And this all is dominated by a quote: “Every man 
dies, not every man really lives...”

On my instep I had a logo of one of FMx tours tat-
tooed as a memory for this unforgettable exhibition. 
On my arm there is a logo of my company 50rocks, 
and I have a new picture of a heart with the signs 
“Life, Family, Friends...” on my chest. So all my 
tattoos have a particular meaning and remind me of 
my life journey.

Have you experienced any form of prejudice 
against tattoos?

well, not really. The reactions are usually positive or 
none...  At present it seems to me that not having 
a tattoo is exceptional.

Something more?

If you are interested, look at my Facebook: Libor 
Podmol FMx rider. My life in pictures can be tuned 
through Instagram Libor Podmol.

... 81
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První tetování a důvod? 

První tetování byl šašek na rameni. Důvod je 
jednoduchý. Loutka šaška se mnou spala pod 
postelí téměř 17 let a nikdo z nás o tom nevěděl. Až 
při výměně postele jsme ho našli. Tato fi gurka se 
mnou byla opravdu dlouho a měla by být i nadále. 
A důvod? Myslím, že některé věci by se měly 
zvěčnit, abychom na ně nezapomínali, popřípadě si 
je prostě jen připomínali při pohledu na sebe. Jsou 
to věci, se kterými se ztotožňuji a vyjadřuji jejich 
prostřednictvím svůj vlastní názor, přístup, fi lozofi i 
nebo jen jednoduše to, co mám rád.

Podle čeho jsi vybíral salon? 

Jeden z nejlepších salónů vlastní Robert Daněk, které-
ho znám z kola. Jestli jsou někde profíci, pak ve studiu 
Planet Tattoo. Těm jsem se svěřil a zůstávám jim věrný. 

Význam tetování?

Jde mi o vyjádření mé vlastní osoby a postoje 
k tomu, co mám rád a na čem mi záleží. Jsem 
člověk, který nesnáší pózu, takže tohle důvod mých 
tetování opravdu není. Někdo se může podívat na 
moje tetování a řekne, že je tam toho tolik, že to 
jsou jen do vzduchu vyhozené motivy. Ale opak 
je pravdou. Každé tetování má pro mě  hluboký 
význam. Ať už se jedná o datum narození mojí 
mamky, pruhy mistra světa, slogany „taste of vic-
tory“ nebo „one life, one chance“. Vše jsou to věci, 

tomáš
SlAVÍK

které nějakým způsobem vystihují buď mě, nebo to, 
co dělám. Každý slogan navíc doplňuje obrázek.

„Taste of victory“ – Klaun (17 let pod mojí postelí) 
s korunkou na hlavě, stojící na stupních vítězů a pod 
ním 4 poražení soupeři. Význam disciplíny foucross, 
kterou jezdím a jezdí se ve čtyřech lidech.

„One life, one chance“ – Na jedné straně ruky 
moje kolo s kariérovým číslem 63 a s věncem okolo 
+ datum narození mojí mamky – to je jednoduše 
„One life“. „One chance“ pak znázorňuje pilota 
letadla kamikaze, který se řítí do moře. řídí jej datel, 
což je i moje přezdívka, a má odhodlaný výraz to 
prostě risknout. Nad letadlem jsou hromy, blesky 
a zatažená obloha. Je to někdy můj styl jízdy tzv. 
„na kamikaze“, kdy se i přes různé nástrahy a pře-
kážky nebojím nic zkusit a jsem odhodlaný naplno 
žít, jelikož žijeme jen jednou – „one chance“.

„Catch and release“ – své poslední tetování mám 
přes celý bok a je na něm kapr, který vyskakuje 
z rybníka, je kolem něj rákosí a tráva s nápisem 
„Chyť a pusť“, čímž se řídím už odmalička na všech 
svých výpravách, kdy se pokouším ulovit trofejního 
kapra. Rybaření je mojí srdeční záležitostí a opravdu 
tím největší posezónním relaxem.

Setkal ses s předsudky spojenými s tetováním?

Z mojí strany určitě ne, z jiných stran už bohužel 
ano, ale nad tím je potřeba se někdy pousmát. 

bleskový rozHovor/
blitz Questionnaire:

Věk: 26 let

Povolání: profesionální sportovec – disciplína 
Fourcross

Zájmy: moutainbike, motokros a rybaření

Age: 26
Job: professional fourcross rider
Hobbies: mountain biking, motocross and fi shing
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First tattoo and its reason?

My first tattoo was a picture of a clown on my shoul-
der. The reason is simple: a puppet of a clown was 
lying under my bed for almost 17 years but I didn’t 
know about it. we found it when we were replacing 
the bed with a new one. That’s why I wanted this 
“figure” to accompany me all my life. we should 
not forget about some things and it is great to be 
reminded of them when we look at ourselves. These 
are things that I identify myself with and that I like, 
or things through which I express my opinions, at-
titudes and philosophy.

How did you choose the tattoo studio? 

One of the best studios is the one owned by Robert 
Daněk – I know him through biking. They are abso-

lutely professional at his Planet Tattoo studio. I trust 
them and I am loyal to them.

The meaning of your tattoos?

It’s about expressing my attitude to things I like. 
I hate showing off – so this definitely is not the 
reason why I am tattooed. Someone might look at 
my tattoos and say there are so many of them that 
there is no meaning in them. But the opposite is 
true: each of my tattoos has a deep meaning for 
me. For example, my mom’s birth date or slogans 
“taste of victory” or “one life, one chance”. All these 
images reflect my character or things I do in my life. 
Each slogan is accompanied by a picture.

“Taste of victory” – Clown (17 years under my bed) 
with a crown on his head, standing on podiums 
with four beaten competitors under it. It reflects the 
principle of fourcross – a discipline for four riders.

“One life, one chance” – on one side of my arm 
there is my bike with the number 63 that I ride with, 
surrounded by a garland + my mother’s birth date – 
that is simply “one life”. “One chance” is illustrated 
by a kamikaze plane hurtling into the sea. Its pilot is 
a woodpecker, which is my nickname, and his ex-
pression shows that he is determined to take risks. 
There are clouds and flashes of lightning above the 
airplane. “Kamikaze” is sometimes my riding style – 
I am not afraid to push hard despite obstacles and 
pitfalls. I am determined to live at full speed. 

“Catch and release” – my last tattoo stretches all 
over my side and there is a carp jumping out of 
a pond surrounded by reed and grass. There is 
a sign “Catch and release”, which I have followed 
since I started fishing. It is my great love and the 
best way to relax after the season. 

Have you experienced any form of prejudice 
against tattoos?

unfortunately I have. But you must take it easy and 
make fun of it. If someone changes their opinion on 
you just because of your tattoos, he or she is a real 
hypocrite.

Something more?

I would like to thank my family, girlfriend, team, 
sponsors and last but not least to my fans who 
strongly support me. I would not be able to fulfil my 
life dream without them. And thanks to Flying Mag 
for the interview!

ŽIVOTNí MOTTO:  
NEMáM JEDNO KONKRéTNí MOTTO NA 

VšECHNO. MáM JICH SPíš VíC.

LIFE MOTTO:  
THERE IS NO SINGLE MOTTO 

ExPRESSING MY LIFE PHILOSOPHY. 

A pokud někdo mění svůj pohled na někoho kvůli 
tetování, je to opravdu pokrytec. 

Něco navíc?

Chtěl bych poděkovat rodině, přítelkyni, teamu, 
sponzorům a v neposlední řadě fanouškům, kteří mi 
jsou velkou oporou a bez nichž bych se nedostal 
tam, o čem jsem snil celý život. Díky všem a Flying 
Magu za rozhovor. 
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Funkcionalistická budova Zema-
novy kavárny zastřešuje skvost 
v podobě restaurace Pavillon. 

Kulinářským umem v ní vládne 
šéfkuchař Jan Kaplan, který v rám-
ci stáže v Londýně pracoval mj. 
v michelinské restauraci Gordona 
Ramsaye. Ze svých cest si přivezl 
nápady, které se promítají do 
precizně připravených lahodných 
menu. Kromě ochotného týmu 
profesionálů čeká na hosty v let-
ním období jediná zelení obklo-
pená zahrádka s grilem v centru 
města. Kombinace stylového 
interiéru s menu připravovaným 
z prvotřídních surovin doslova 
vybízí k návštěvě nejen protřelé 
gurmány, ale rovněž všechny, kteří 
se řídí heslem: „Žiji, abych jedl“.

The functionalistic building of 
Zeman cafe roofs the gem in the 
form of the restaurant Pavillon.

The chef Jan Kaplan reigns the 
cafe by his culinary art, he also 
worked in Gordon Ramsey‘s 
Michelin restaurant during his in-
ternships in London. He returned 
back from his travels with ideas 
which are refl ected in precisely 
prepared delicious menu. Apart 
from the willing team of profes-
sionals the guests can expect 
the only one garden with a grill 
surronded by greenery in Brno 
center. The combination of the 
stylish interior with a menu pre-
pared from the fi nest ingredients 
invites not only the experienced 
gourmets, but also those who live 
by motto “I live to eat”.

KULINÁŘSKÉ SPECIALITY ZDE BUDETE VNÍMAT VŠEMI SMYSLY
YOU‘LL PERCEIVE CULINARY SPECIALTIES WITH ALL SENSES HERE

rEStAUrANt
PAVilloN

Kontakt/Contact:

Jezuitská 6, Brno, +420 541 213 497, +420 607 005 905
info@restaurant-pavillon.cz Př
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• poctivé domácí suroviny • kvalitní italská vína 
a olivové oleje • nejchutnější uzeniny i sýry 
• velký výběr bio produktů • vlastní paštiky a foie 
gras teriny • dezerty přímo z restaurace • lokalita 
v centru města • příjemná a nápomocná obsluha 
• různorodá nabídka dárkových balení

• fresh, honest, homemade products • high quality 
Italian wines and olive oils • the most delicious sausages 
and cheeses • a wide choice of organic products • 
homemade pates and foie gras terrines • desserts made 
in our restaurant • location in the city centre • friendly 
and helpful staff • wide selection of gift packages

Pravá domácí pasta, lahodné italské uzeniny 
a sýry, voňavé pečivo. Ale také ty nejlepší olivové 
oleje a vína, čerstvé ryby, poctivé paštiky nebo 
neodolatelné dezerty. Až do samotné Itálie vás 
přenese BORGO Shop v centru města na Kopečné 
43. BORGO Shop je součástí oblíbené restaurace 
BORGO Agnese a následuje trend chutného, mo-
derního a zdravého životního stylu. Své zákazníky 
si obchod hýčká nejen širokým výběrem prvotříd-
ních domácích produktů, ale i osobním přístupem 
a ochotou s čímkoli z oblasti gastronomie poradit. 
Je vyhledávaným místem gourmetů, nadšenců pro 
vaření i těch, kteří chtějí potěšit své blízké originál-
ním a pečlivě vybraným dárkem. I proto BORGO 
Shop sestavuje nejrozmanitější dárková balení. 
Lásku k dobrému jídlu a své práci zde projevují hes-
lem „Srdci neporučíš“. To ostatně pochopíte hned 
při první návštěvě. Stejně jako skutečnost, že chutě 
zde zahánět opravdu nemusíte. 

Genuine homemade pasta, delicious Italian sau-
sages and cheeses, crispy bread. And also the best 
olive oils and wines, fresh fi sh, homemade pates 
and irresistible desserts. You will feel like in Italy 
here… BORGO Shop in Kopečná Street 43 in Brno 
city centre is part of a popular restaurant Borgo 
Agnese. Our philosophy is delicious, modern and 
healthy lifestyle. we pamper our customers not only 
with a wide selection of premium food products, but 
also with personal approach and helpfulness of the 
staff. BORGO Shop is a popular place for gourmets, 
cooking enthusiasts and those who want to please 
their loved ones with original and carefully selected 
presents. Our shop also offers a wide selection 
of various gift packages. Love of good food and 
enthusiasm for our work is refl ected in the motto 
„You can’t command your heart“. You will certainly 
understand this at the very fi rst visit to our shop. You 
defi nitely do not have to tame your appetite here.

Kontakt/Contact:
BORGO Shop, Kopečná 43, 602 00 Brno, te.: +420 515 537 510, info@borgoshop.cz, www.borgoshop.cz

SrDCi NEPorUČÍš, 
CHUtĚ NEZAŽENEš

YoU CAN’t CommAND 
YoUr HEArt or 
tAmE YoUr APPEtitE
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o leTenku
SOUTĚŽTE NEJEN                  

Do lonDýna

1. Kolik cestujících přepravila společnost Ryanair na 
lince Brno – Londýn od roku 2005 do června 2013? 
b) 1 000 000 

2. Na Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO byla v roce 2001 zapsána tato významná 
brněnská památka: 
c) vila Tugendhat

3. Bitva u Slavkova, známá též jako Bitva tří císařů, 
proběhla poblíž Slavkova u Brna: 
a) 2. prosince 1805

výherCi: 
1.  cena: dvě zpáteční letenky Brno-Londýn s leteckou 

společností Ryanair – Ivana Cebaková
2.  cena: dva volné golfové vstupy – GREEN FEE 

na 18jamkové hřiště Kaskáda – Martina Jiroušová
3.  cena: otevřená přilba na skútr BYE JET IwATA od fi rmy 

PEMM – Luděk Zukal 
4.  cena: poukaz na neomezený denní vstup pro dva do 

Aquaparku Kuřim + pivní koupel pro dva + dvaceti minu-
tová suchá vodní masáž pro dva – Monika Marková 

5.  cena: poukaz na okružní jízdu po brněnských památkách 
(cca 2 hodiny, až 3 osoby) – Lenka Podhorná

6.  cena: poukaz na balíček s mazivy LIQuI MOLY – 
Josef Vyšata

7.  cena: poukaz na balíček sportovní výživy INKOSPOR – 
Diana Vlachová

8.  cena: balíček propagačních předmětů HC Kometa Brno 
vč. dresu – Martin Chroust

výhercům gratulujeme! na další soutěž se 
můžete těšit ve flying Magu léto 2014. 

Soutěž probíhala v termínu 
od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 

včetně. Níže se dozvíte správné 
odpovědi a seznam výherců, na 

které se usmálo štěstí. 

SouTěžní oTázky 
a SPrávné oDPověDi z MaGazínu 
flyinG MaG léTo 2013: 

Univerzitní centrum Šlapanice

Garni hotel Vinařská

• pronájem konferenčních prostor
•  ubytování a stravování
• v blízkosti brněnského letiště

• cenově příznivé ubytování v blízkosti 
brněnského výstaviště

• stravování, parkování

telefon/Phone :+420 549 49 2410
e-mail: slapanice@skm.muni.cz
web: www.skm.muni.cz/slapanice

telefon/Phone: +420 549 49 2705
e-mail: hotel.vinarska@skm.muni.cz
www.skm.muni.cz/garni

• conference room for rent
• accommodation and catering
• near the Brno airport

• keenly priced accommodation near the 
BVV Trade Fairs Brno

• catering, parking



kvíz

SuDoku

DoSazovačka

1. Který známý brněnský rodák je autorem knihy 
Žert?
a) Bohumil Hrabal
b) Milan Kundera
c) František Halas

2. Jaký z výroků není pravdivý?
a) Brněnské výstaviště je největší veletržní správou 
ve střední Evropě.
b) Tradiční mužský tanec Slovácký verbuňk má 
pevně danou choreografii.
c) Točité schodiště v zámku Lednice bylo vyrobeno 
z jednoho dubu.

3. Co je Jízda králů?
a) Průvod odkazující na porážku a útěk krále Matyá-
še do uher v ženských šatech. 
b) Tradiční brněnský obřad na oslavu Tří králů 
6. ledna.
c) Slavnostní projížďka městem vítězů studentského 
festivalu Majáles.
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4. Mezi brněnské funkcionalistické stavby nepatří
a) Hotel Avion
b) Nádražní poštovní úřad
c) Pražákův palác

5. Která z pověstí patří do Brna?
a) O pyšném sedlákovi, který nepoděkoval za 
záchranu života chudším lidem.
b) O maceše, která strčila nevlastního syna do pro-
pasti a poté do ní sama skočila.
c) O zlém drakovi, kterého měšťan přemohl lstí 
s vycpanou ovcí plnou vápna.
 
6. Na Pálavě na jižní Moravě nemůžete najít
a) Vinohrady, bělostné skály, Milovský les a nivu řeky 
Dyje.
b) Boskovickou židovskou čtvrť, hrad Pernštejn, Bílé 
Karpaty.
c) Kopec Děvín, město Mikulov, přírodní rezervaci 
Svatý kopeček.

Jedna ze čtyř vyobrazených možností je vrchní pohled na obrázek šest.  
Víte která to je?

Univerzitní centrum Šlapanice

FUN ZONE
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Air Cafe
www.aircafe-brno.com

Architektonická kancelář 
DRNH 
www.drnh.cz 

Aqualand Moravia 
www.aqualand-moravia.cz

Automotodrom Brno 
www.automotodrombrno.cz 

Auto Pokorný Brno
www.autopokorny.cz 

Auto Pokorný motors s.r.o. 
www.hyundaivbrne.cz 

BORGO Agnese
www.borgoagnese.cz

BORGO Shop
www.borgoshop.cz

Brno – oficiální web 
www.brno.cz 

jMenný  
SeznaM fireM

řešení SuDoku

CARTec motor
www.cartec.cz
Centrála cestovního ruchu JM 
www.ccrjm.cz

Club Fléda
www.fleda.cz  

E.ON Czech Holding AG
www.eon.cz 

Elan lyže
www.elan-klub.cz 
www.elanskis.com 

Fait Gallery
www.faitgallery.com

Falkensteiner Hotels & 
Residences
www.falkensteiner.cz  

Fr. Hanák – klenotnictví
www.hanak-brno.cz  

Garni hotel Vinařská
www.skm.muni.cz 

Jihomoravský kraj 
www.kr-jihomoravsky.cz 

HC Kometa Brno
www.hc-kometa.cz
Hitrádio MAGIC BRNO
www.magicbrno.cz

Land Rover
www.landrover.cz  

Letiště Brno
www.brno-airport.cz

LOOK BELLA
www.look-bella.cz

Mandarin Essence Club
www.mandarin-club.com

Novoretro
www.novoretro.net 

Pavillon restaurant
www.restaurant-pavillon.cz

Pokojík
www.pokojik.com 

Portál jižní Moravy
www.jizni-morava.cz

Renault Brno
www.renaultbrno.cz

Rosebud
www.rosebud.cz
Runway bar
www.restaurant-pavillon.cz

Schlosshotel Seewirt
www.schlosshotel-seewirt.com

Sky Ice Bar
www.skyicebar.cz  

Student Agency
www.studentagency.cz 

Suzie‘s pizzeria & restaurant 
www.suzies.cz 

Therme Laa – Hotel & Spa ****S

www.therme-laa.at/cs 

TOP výletní cíle jižní Moravy
www.vyletnicile.cz 

univerzitní centrum šlapanice
www.skm.muni.cz/slapanice 

Vinařský fond ČR 
www.vinarskyfond.cz 

wolfgang Store
www.wolfgangstore.cz

S dalším letním číslem časopisu 
Flying Mag k Vám přiletí spousta 
zajímavých informací a trendy tipů. 

Buďte připraveni  
na přistání  
v červnu 2014! 
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PRECISELY
YOUR

MOMENT

DS PRIME DIAMONDS 

Brno, Masarykova 8, tel.: 603 515 475
Brno, Rašínova 2, tel.: 603 515 563

www.hanak-brno.cz
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