
Offi cial Magazine Airport Brno  |  Summer 2013

INSPIRATION AIRPORT FUN ZONE

Offi cial Magazine Airport Brno  |  Summer 2013

INSPIRATION AIRPORT FUN ZONE

Fo
to

: V
ác

la
v 

Ši
rc

oficiální magazín Letiště Brno
Léto 2013

„TO, CO O MNĚ NEVÍTE, BYSTE ANI 
VĚDĚT NEMĚLI“

Inspirativní Eindhoven a stylový Milán
Inspiring Eindhoven and stylish Milan

Rozmanitá místa, která budete chtít 
znovu navštívit

Various Places You´ll Want
to Visit Again 

Přistání mezi vinohrady
Landing Among Wineries

Vila Tugendhat - Příběh nesmrtelnosti 
Villa Tugendhat - A Story of Immortality

Tvrdohlavý hokejista Jan Hruška
 z HC Kometa Brno

Stubborn Ice Hockey Player Jan Hruška
from HC Kometa Brno 

Život ve městě / City Life

Plán letiště / Airport Plan

”WHAT YOU DON‘T KNOW ABOUT 
ME, YOU SHOULDNT EVEN KNOW“ 

Vybíráme z obsahu/Staff Picks

Tereza Fajksová
 Miss Earth 2012

www.fl ying-mag.eu

TRAVEL FACE2FACE LEISURE ART & ARCHITECTURE ENJOY





vydavatel: INA SPORT spol. s r.o. – divize INA MEDIA, Dusíkova 3, 638 00 Brno, 
IČ 60740175 šéfredaktor: Lucie Havlíčková, info@fl yingmag.eu redakce: David Holík, 
Jiří Mikel, Petr ševčík, Jana Frolcová, Václav Volf, Roman Stříž jazyková korektura: 
Lucie Havlíčková, Jana Frolcová překlady do anglického jazyka: Lukáš Mitacz, 
neníli uvedeno jinak obchodní oddělení: Bohumír Jindra, obchod@fl yingmag.eu 
koncept magazínu, grafi cká úprava a kompletní realizace: Contimex spol. s r.o., 
Vážného 15, 621 00 Brno, email: info@contimex.cz tisk: Tiskárna A.M.G., s.r.o., Mírová 2, 
679 04 Adamov, info@tiskarnaamg.cz, Reg. MK ČR E 21271. Vychází 2x ročně. místo 
vydávání: Brno adresa pro zasílání korespondence: INA SPORT spol. s r.o., 
Dusíkova 3, 638 00, Brno © Kopírování, opětovné publikování nebo šíření jakékoli části 
magazínu se povoluje výhradně se souhlasem vydavatele. Vydavatelství nezodpovídá 
za obsah jednotlivých inzerátů. Vydavatel neručí za změny v letovém řádu, které byly 
uskutečněné po uzávěrce a po vydání magazínu. Za spolupráci děkujeme Jihomoravskému 
kraji, Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava a Vinařskému fondu ČR. Vychází zdarma.

EdIToRIAL
obSAH/CoNTENT
TRAVEL 
Inspirující Eindhoven/Inspiring Eindhoven 4
Stylový Milán/Stylish Milan 8
Brno a jižní Morava/Brno and South Moravia 30 
Znojmo – město s přívlastkem/Znojmo – the city of virtue 36
Přistání mezi vinohrady/Landing Among Wineries 40
Dovolená na čtyřech kolech/Holidays on Four Wheels 46
Tipy na letní akce/Tips for Summer Events 58
City Taxi – z letiště pohodlně kamkoliv/From the Airport 
comfortably anywhere 110

LEISURE
Hotel Old Town 24
Hotel Dvořák 25
Zahrajte si golf i vy!/Play golf too! 54
Golf resort Kaskáda – Golf, Golf, Golf... 56
Therme Laa – Svět odpočinku/The World of Relaxation 60
Aqualand Moravia 64
Hotel Maximus resort  68
Wellness Kuřim – Sportovní komplex/Sports complex 70
HC Kometa Brno 72

A&A/ART & ARCHITECTURE
Radoslav Kobza – Majitel Arch.Design/Managing 
director of the Arch.Design 66
Martin Hrdina – Na pláži mě nehledejte/You won’t 
fi nd me on the beach 82
Vila Tugendhat – Památka UNESCO/Villa Tugendhat – 
UNESCO world heritage site 90
Fait Gallery 92

ENJoY
Kavárna Era/Café Era 78
Pivnice Sladovna/Beer restaurant Sladovna 79
Rafi novaný Pavillon/Refi ned Pavillon 80
Nebeský Runway bar/Heavenly Runway Bar 81
Zážitkové BORGO Agnese/Experience BORGO Agnese 94
Vzhůru do víru noci/Off to the whirl of the night 96
Noem Arch – Restaurant & design hotel 98

INSPIRATIoN
Let´s go shopping 100
Just Cavalli – Léto v barvách/Colourful Summer 102
Cool Men 104
Toyota Auris – Design a kvalita/Design and quality 106

AIRPoRT
Letiště Brno/Airport Brno  12
Plán letiště/Airport Plan 112

FUN zoNE
Soutěž/Competition 108
Sudoku, kvíz/Sudoku, quiz 109

Vážení cestující,

vítejte na palubě zbrusu nového lifestylového magazínu Flying Mag. 

„OKFlying Mag Letiště Brno.“ Věž: „Vstupte na dráhu 1 a povolen 
okamžitý vzlet.“ Flying Mag: „Vstupuji na dráhu 1 a vzlet povolen 
OKFlying Mag.“ Přesně takhle by probíhala komunikace mezi pilotem 
Flying Mag letounu a věží Letiště Brno. Lepší období, než je léto, jsme si 
pro vydání pilotního čísla vybrat rozhodně nemohli. Magazín v roce 2013 
vyjde jen dvakrát. A podle letního letového řádu nás čekají následující 
mezipřistání. Letuška Travel Vás provede po krásách jižní Moravy a vyzve 
k výletu do Milána a Eindhovenu. Face2Face jsme se setkali s několika 
zajímavými osobnostmi, jejichž osobní, ale také pracovní příběhy jsou 
poučné i  motivující. Tipy na volnočasové aktivity počínaje aquaparky 
a konče golfem jsou v rubrice Leisure. Architektura a umění ovlivňují 
přímo i nepřímo životy nás všech, a tak jsme požádali o rozhovor 
specialistu na kavárny architekta Martina Hrdinu, zavítali jsme do Fait 
Galerie, přijali pozvání do noblesní a celosvětově proslulé Vily Tugendhat 
a odpolední popíjení kávy jsme si zpříjemnili povídáním s úspěšným 
architektem Radoslavem Kobzou. Inspiraci pro pány a dámy hledejte 
v Inspiration. Do nové podoby Letiště Brno Vás zasvětí osoba nejpovola-
nější – architekt Petr Parolek. Abyste se neztratili, přiložili jsme v Airport 
také praktickou mapu. A aby Vám čas při čekání na cokoli a nejen na 
letišti příjemně ubíhal, ve Fun Zone můžete soutěžit o atraktivní ceny 
a Vaše luštící schopnosti prověří sudoku a vědomostní kvíz.

Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na další společný let na konci 
října 2013. 

Flying Mag Team

Dear passengers,

Welcome aboard Flying Mag, a brand new lifestyle magazine.

“OKFlying Mag Brno airport.” Tower, “Enter runway 1 and cleared 
for immediate takeoff.” Flying Mag, “Entering runway 1 and cleared 
for takeoff OKFlying Mag.” This is how the communication between 
the Flying Mag pilot and the tower in Brno airport would sound. We 
defi nitely couldn’t have chosen a better period than summer for the pilot 
issue. The magazine will only be issued twice in 2013. And according to 
the fl ight schedule these are the expected stopovers. The fl ight attendant 
Travel will guide you through the beauties of South Moravia and will 
invite you for a trip to Milan and Eindhoven. We met up face-to-face 
with several interesting people whose personal but also work-related 
stories are both informative and motivational. Tips for free-time activities 
starting from aquaparks and ending with golf can be found in the Leisure 
section. Architecture and art both directly and indirectly infl uence lives of 
us all so we have asked an architect Martin Hrdina, a specialist on cafes, 
for an interview, visited the Fait Gallery and accepted an invitation to the 
noble and world famous Villa Tugendhat and made the afternoon coffee 
break more pleasant by talking to a successful architect Radoslav Kobza. 
Look for an inspiration for men and women in the Inspiration section. 
You will be introduced to the new face of Brno airport by the most 
competent person – the architect Petr Parolek. In order for you not to get 
lost, there’s a practical map attached in the Airport section. 

We wish you pleasant reading and we are looking forward to the next 
fl ight at the end of October 2013.

The Flying Mag Team
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EINDHOVEN. NIZOZEMSKé MěSTO S CHARAKTEREM, 
KTERé LEží BLíž, NEž SI MYSLíTE. NASEDNěTE DO 
LETADLA, ZAPOMEňTE NA POVINNOSTI A ZAžIJTE JE
DINEČNé ZážITKY VE MěSTě,  KTERé VáM NEDá SPáT. 
A JEHO ATMOSFéRU SI STIHNETE OSVOJIT I ZA VíKEND. 

EINDHOVEN. A DUTCH CITY WITH CHARACTER, WHICH IS 
SITUATED CLOSER THAN YOU THINK. GET ON A PLANE, 
FORGET ABOUT YOUR DUTIES AND ENJOY UNIqUE 
ExPERIENCE IN THE CITY WHERE SLEEP IS OUT OF THE 
qUESTION. YOU’LL MANAGE TO GRASP ITS ATMOSPHE
RE IN A WEEKEND.

INSPIRUJÍCÍ INSPIRING
EINDHOVEN

Eindhoven se pyšní 
jednou z největších 
a nejvýznamnějších 

evropských koncertních 
síní – Muziekgebouw Frits 

Philips Eindhoven.

Eindhoven boasts 
one of the largest 

and most important 
European concert halls 

– Muziekgebouw Frits 
Philips Eindhoven. Je hned několik důvodů, proč byste 

si neměli toto město nechat ujít. Tak 
zaprvé je to jeho jedinečná osob
nost, ve které se kloubí krása toho 
nejčistšího designu a umění. Neopa
kovatelný zážitek budete moct prožít 
díky mezinárodně uznávanému Van 
Abbemuseu. Najdete zde ceněná 
díla od Picassa nebo Chagalla, 
stejně jako současnou tvorbu 
moderních umělců. Moderní umění 
a kultura je zde ostatně patrná na 
každém rohu. Ve městě najdete 
hned několik divadel a koncertních 
síní, kde si budete moct vychutnat 
nevšední kulturní zážitek. Zavítejte 
například do divadla Parktheater 
Eindhoven a vyberte si ze široké 
nabídky divadelních představení, 
baletu, opery, koncertů a muzi
kálů. Pokud jste milovníci hudby, 
nenechejte si ujít příležitost navštívit 

There are several reasons why you 
should not miss this city. First of all it 
is the unique atmosphere where the 
beauty of the clearest design is com
bined with art. You’ll be able to get 
an unforgettable experience thanks 
to the internationally acclaimed Van 
Abbe Museum. You’ll fi nd valued 
compositions here of Picasso and 
Chagall as well as contemporary 
work of modern artists. Modern art 
and culture are present everywhere. 
You’ll fi nd several theaters and 
concert halls in the city where you’ll 
be able to enjoy a fantastic cultural 
experience. Visit for example the 
theater Parktheater Eindhoven and 
choose from a wide range of the
atrical performances, ballet, opera, 
concerts and musicals. In case you 
are music lovers do not miss the 
opportunity to visit one of Europe‘s 
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jednu z nejlepších evropských kon
certních síní – Muziekgebouw Frits 
Philips Eindhoven. 

Dopřejte si odpočinek 
i dobré jídlo 
Dalším z mnoha důvodů, proč si 
odpočinout o víkendu v Eindho
venu, je jeho svěží tempo. 
Zapomeňte na auta a sedněte na 
kolo, zdejší nejběžnější dopravní 
prostředek. Pokud si chcete hlavně 
odpočinout, zahrajte si golf nebo 
si zaplavte v termálech. Oblíbené 
jsou především národní plavecké 
centrum Tonglereep a aquapark 
Aquabest. A nebo si vychutnejte 
atmosféru profesionálního fotbalu na 
stadionu slavného PSV Eindhoven! 
Eindhoven je ovšem také město 
parků. Neváhejte si tedy v jednom 
z nich udělat piknik. Za návštěvu 
stojí Genneper Park, kde si vedle 
procházky můžete prohlédnout i far
mu a nakoupit v ní maso, sýr nebo 
vejce. Krásné sochy pak uvidíte 
v parku Stadswandelpark. A pokud 
máte chuť na čerstvé a šťavnaté 
ovoce, zajděte si do parku Philips 
Fruittuin Wielewaal, prodají vám ho 
zde v jakémkoliv ročním období. 

Netradiční holandská kuchyně je 
dalším lákadlem, proč navštívit 
Eindhoven. Vedle vynikajících sýrů 
si zde pochutnáte na národním 
pokrmu hutspot z hovězího masa. 
Zkuste také holandskou specialitu 
pannekoeken, připomínající naše 
palačinky nebo rijsttafel, který Ho
lanďané převzali z asijské kuchyně. 
Objednejte si ho s přáteli i rodinou 
– z malých masových i zeleninových 
misek si vybere každý. 

finest concert halls – Muziekgebouw 
Frits Philips Eindhoven. 

Treat yourself to relaxation 
and good meal 
One of many reasons why you 
should spend a weekend in Eindho
ven is its fresh pace. Forget the 
car and hop on a bike, the most 
common way of transport here. If 
you mainly want to relax have a golf 
play or swim in the thermal spa. Es
pecially popular are the Tonglereep 
National Swimming Center and the 
aqua park in Aquabest. Or enjoy the 
atmosphere of professional football 
at the famous PSV Eindhoven 
stadium! Eindhoven, however, is also 
a city of parks. So do not hesitate to 
have a picnic in one of them. Worth 
visiting is the Genneper Park where 
apart from walking you can have a 
look at a farm and buy there meat, 
cheese or eggs. You will see Beauti
ful sculptures in Stadswandelpark. 
And if you are looking for fresh and 
juicy fruit go to the Philips Fruittuin 
Wielewaal Park, they sell it to you 
there regardless the season. 

Nontraditional Dutch cuisine is an
other reason why to visit Eindhoven. 
In addition to excellent cheeses you’ll 
enjoy the hutspot, a national local 
dish made of beef. Try also the Dutch 
pannekoeken, specialty resembling 
our pancakes or rijsttafel which the 
Dutch took over from the Asian 
cuisine. Order it with your friends and 
family – everybody will choose from 

V Eindhovenu si vyberete jak 
luxusní kousky z obchodních 
domů, tak originální oblečení 
z malých butiků.

You can choose items from 
luxury department stores 
in Eindhoven, and original 
clothing from small boutiques.

S chutí do nakupování
Eindhoven je městem inspirace. To 
platí i pro zdejší módu. Eindhoven 
je centrem nakupování. Nejenom, 
že zde najdete oblíbené obchodní 
domy De Heuvel Galerie, Piazza 
Centre nebo exkluzivní De Bijenkorf, 
ale také malé specializované butiky, 

small meat and vegetable dishes. 

Enjoy shopping
Eindhoven is a city of inspiration. 
This is also true for the local fashion. 
Eindhoven is the center of shopping. 
You will find not only your favorite 
stores such as De Heuvel Galerie, 
Piazza Centre or exclusive De 
Bijenkorf but also small specialized 
boutiques throughout the whole city 
center. Try out especially the streets 

... 5
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které pokrývají celé centrum města. 
Zkuste především ulice 18 Septem
berplein, De Demer, Rechtestraat, 
De Markt, Nieuwstraat, Hermanus 
Boexstraat, Vrijstraat nebo Hooghu
isstraat. Ale pozor, nakupování zde 
je nakažlivé a lichotky na váš nový 
outfit ještě víc! V Eindhovenu se mů
žete také příjemně pobavit a objevit 
originální kousky na zdejších trzích. 
O víkendu si zajděte v sobotu od 
desíti do pěti hodin na Woenselse 
Markt a na De Markt. 
Eindhoven je také známý svou his
torií, kdy byl během druhé světové 
války těžce poškozen bombardová
ním. Jeho nová podoba tak spojuje 
jeho minulost s přítomností. Město 
bylo založeno už ve 13. století, 
většího rozmachu se ale dočkalo 
až později. Eindhoven je tak dnes 
odrazem moderní civilizace a města 
21. století, kde žije přes 700 tisíc 
obyvatel. Najdete zde mrakodrapy 
a nejmodernější architekturu, které 
doplňují historickou zástavbu města. 
Není proto žádným překvapením, 

že inspiraci zde nachází i studenti 
jedné z nejprestižnějších světových 
uměleckých škol Design Academy 
i dalších univerzit. 

Noční život
I studenti dotvářejí mladou osobnost 
města. Je zde mnoho klubů, 
restaurací i hospod. Specialitou 
Eindhovenu jsou pak desítky kavá
ren, kde vystupují různé hudební 
skupiny nebo herci. Noční život si 
zde užijete dosyta. Centrum města 
tepe i v noci. Nejvyhledávanější 
noční místa jsou ve středu města 
na De Markt. V letních měsících je 
De Markt poset zahrádkami, kde se 
dobře napijete, najíte nebo si zatan
cujete. Trendy bary, taneční kluby, 
hospody, restaurace, to vše najdete 
na ulici Stationskwartier, na místě 
zrozeném pro zábavu. Neobyčejná 
je také ulice Stratumseind, známá 
díky svému nesčetnému množství 
barů, kterých je na jednom místě 
dokonce nejvíce z celého Nizozemí! 

18 Septemberplein, De Demer, 
Rechtestraat, De Markt, Nieuwstraat, 
Hermanus Boexstraat, Vrijstraat or 
Hooghuisstraat. But be careful, the 
shopping here is contagious and 
compliments on your new outfit 
even more! You can also have fun or 
discover unique items at local mar
kets in Eindhoven. On weekends go 
on Saturday from 10 am to 5 pm to 
Woenselse the Markt and De Markt.

Eindhoven is also known for its his
tory: during the Second World War it 
was heavily damaged by bombing. 
So its new form combines the past 
with the present. The city was already 
founded in the 13th century but the 
city lived to see its greater expansion 
later. So Eindhoven is a reflection 
of modern civilization and cities of 
the 21st century with over 700.000 
residents. There are skyscrapers 
and modern architecture here which 
complement the historical buildings of 
the city. It comes as no surprise there
fore that also students of one of the 
world‘s most prestigious art school 
Design Academy and other universi
ties can find their inspiration here.

Nightlife
Also students put finishing touches 
to the young personality of the city. 
There is a lot of clubs, restaurants 
and pubs here. A specialty of 
Eindho ven are the dozens of cafes 
where a variety of musical groups or 
actors perform. You‘ll enjoy the night 
life here as much as you can. The 
city center also beats in the night. 
The most popular night spots are in 
the city center on De Markt. In sum
mer, De Markt is dotted with gardens 
where you can get good drinks, 
dishes or dancing. Trendy bars, 
dance clubs, pubs and restaurants, 
you can find all of this on Station
skwartier street, the place born for 
entertainment. Also Stratumseind 
Street is unusual, well known for 
its myriad of bars – the most in the 
Netherlands on one spot. Then enjoy 
alternative artistic environment on 
De Bergen, live performances on 
the Wilhelminaplein street during the 
summer months. Of course the cof
fee shops are a Dutch rarity.

Fun for the whole family
The city offers everything from 
children‘s entertainment to romantic 

Pravidelné lety  
Brno – Eindhoven  
více na www.brnoairport.cz.
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Alternativní umělecké prostředí si 
pak vychutnejte na De Bergenu, živé 
performance v letních měsících na 
ulici Wilhelminaplein. Nizozemskou 
raritou jsou samozřejmě i coffee 
shopy. 

Zábava pro celou rodinu
Ve městě najdete všechno od 
zábavy pro děti až po romantická 
zákoutí. Je tedy ideální jak pro páry, 
skupiny přátel a jednotlivce, tak pro 
rodiny. Děti potěšíte, pokud je vez
mete na výlet do místní zoologické 
zahrady. Best Zoo je přátelskou zoo, 
kde najdete všechny druhy zvířat, 
dobře se najíte a pobavíte. Využijte 
také dětského dne na Oude Recht
bank. Každou neděli je zde pro děti 
a jejich rodiče připravena zábava, 
workshopy a živá hudba. Pokud 
máte doma malého malíře, dopřejte 
mu nezapomenutelný zážitek ve 
Van Abbemuseu. To pořádá každou 
sobotu odpoledne umělecký klub 
pro děti, které si zde mohou vytvořit 
své vlastní umělecké dílo. 

Srdce Eindhovenu zkrátka pořád 
tepe a netěží pouze ze své minulos
ti. Je to město pro člověka 21. stole
tí, který se chce pobavit, odpočinout 
si a prožívat každý den naplno. 
Inspirujte se Eindhovenem i vy!

Nenechejte si ujít:
Dobré jídlo a pití v restauracích: 
Stadscafé de Vooruitgang, Grand 
Café Berlage, Meneer Frits, Eatcafé 
Ons, Restaurant Fens, Restaurant 
Auberge Nassau, Stadspavijoen 
Noční život na nejrušnějších 
ulicích: De Markt, Stationskwartier, 
Stratumseind, De Bergen, Wilhel
minaplein
Umění a kulturní zážitky: Van 
Abbemuseum, Eindhoven Museum, 
Tom Smits Huis, Parktheater Eindho
ven, Muziekgebouw Frits Philips 
Eindhoven
Odpočinek v parcích: Genneper 
Park, Stadswandelpark, Philips 
Fruittuin Wielewaal
Nakupování v obchodních do-
mech: De Heuvel Galerie, Piazza 
Centre, De Bijenkorf
Objevování designových kousků 
v malých buticích: 18 Septem
berplein, Demer, Rechtestraat, De 
Markt, Nieuwstraat, Hermanus Boex
straat, Vrijstraat, Hooghuisstraat 
Šmejdění na trzích: Woenselse 
Markt, De Markt

hideaways. It is ideal for couples, 
groups of friends and individuals 
and also for families. Your children 
will be delighted if you take them to 
the local zoo. Best Zoo is a friendly 

zoo where you’ll find all species of 
animals, you’ll have a good meal 
and fun there. Take advantage of the 
children‘s day at Oude Rechtbank. 
Every Sunday there is entertain
ment prepared for children and 
their parents, workshops and live 
music. If you have a young painter 
at home give them an unforgettable 
experience in Van Abbe museum. 
It organizes an art club for children 
every Saturday afternoon. They can 
create their own work of art here.

The heart of Eindhoven is simply 
beating all the time and does not 
benefit only from its past. It is a city 
for people of of the 21st century who 
wants to have fun, relax and live 
each day to the fullest. Be inspired 
by Eindhoven.

Don’t miss:
Good food and drink in restau-
rants: Stadscafé de Vooruitgang, 
Grand Café Berlage, Meneer Frits, 
Eatcafé Ons, Restaurant Fens, 
Restaurant Auberge Nassau, Stad
spavijoen
Night life in busy streets: De Markt, 
Stationskwartier, Stratumseind, De 
Bergen, Wilhelminaplein
Art and cultural experience: Van 
Abbemuseum, Eindhoven Museum, 
Tom Smits Huis, Parktheater Eind
hoven, Muziekgebouw Frits Philips 
Eindhoven
Rest in parks: Genneper Park, 
Stadswandelpark, Philips Fruittuin 
Wielewaal
Shopping in department stores: 
De Heuvel Galerie, Piazza Centre, 
De Bijenkorf
Discovering design items in small 
boutiques: 18 Septemberplein, 
Demer, Rechtestraat, De Markt, 
Nieuwstraat, Hermanus Boexstraat, 
Vrijstraat, Hooghuisstraat
Snooping around markets: Woen
selse Markt, De Markt

Regular flights  
Brno – Eindhoven  
more at www.brnoairport.cz.

TRAVEL
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It is beautiful, it is unique, and it is 
imposing. It symbolises style, art, 
creativity, elegance, sexappeal. It 
provokes in you a passion to fi nd out 
more and more about itself. Ladies 
and gentlemen, fasten your belts, we 
are landing in Milan.

Fashion, that’s Milan. We advise you 
to read the three following paragraphs 
with caution, aware of the possibil
ity of getting addicted to shopping! 
Shopping in luxury stores of famous 
designers as well as in little boutiques 
of their budding colleagues. You’ll 
soon fi nd out why Milan is consid
ered to be the Capital of Fashion. 
All famous fashion designers have 
chosen this city to be their place of 
work. Milan brings inspiration to be
ginners as well as talented students. 
The “Milan Fashion Week” belongs to 
esteemed events. Here was also born 

Je krásný, jedinečný a dokáže 
ohromit. Symbolizuje styl, umění, kre
ativitu, eleganci, sexappeal. Probudí 
ve vás vášeň a chuť poznávat stále 
víc. Dámy a pánové, připoutejte se, 
přilétáme do Milána.

Móda, to je Milán. Následující tři 
odstavce proto doporučujeme 
číst s vědomím, že nakupování 
zde může být silně návykové! A to 
jak v luxusních domech slavných 
návrhářů, tak v malých buticích 
začínajících designérů. Proč je Milán 
vnímán jako hlavní město módy, 
pochopíte velmi rychle. Za své sídlo 
si ho vybrali všichni významní módní 
návrháři. Město je inspirací pro 
začátečníky i talentované studenty. 
Mezi prestižní akce se bezpochyby 
řadí Milan Fashion Week. A narodil 
se zde také Mario Prada, zakladatel 
stejnojmenné značky. 

žE VšECHNY CESTY VEDOU DO ŘíMA? V POSLEDNí DOBě 
SE ZDá, žE SPíšE DO MILáNA! JE VšíM, CO ZTěLESňUJE 
A PROPOJUJE PRáVě ZDE TAK PROSLULá MÓDA. 

WHY, DON’T ALL ROADS LEAD TO ROME? WELL, LATELY 
THEY APPEAR TO LEAD RATHER TO MILAN! IT IS RE
NOWNED FOR ITS POSITION IN THE WORLD OF FASHION. 

18...

MILANO 

STYLOVÝ 
V KAŽDÉ SITUACI

ALL ROADS LEAD TO STYLISH

Kam na nákupy/
Where to go for shopping:

quadrilatero della moda, Galleria 
Vittorio Emanuele II, Corso 

Genova, Via Tortona, Brera.
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Nario Prada, the founder of the trade 
mark of that name.

The most prestigeous Italian 
fashion trade marks in one 
place
Dolce & Gabbana, Versace, Armani? 
Allow yourself the pleasure of visiting 
their stores in the principal Milan fash
ion quarter quadrilatero della moda 
(“Fashion quadrangle”) where you 
will fi nd the most prestigious shopping 
streets in the city. If you don’t feel like 
entering the shops, just enjoy watch
ing the most smartly dressed Italians 
of both sexes walking in the street or 
relax in one of the local cafés.

... 19

Nejprestižnější italské módní 
značky na jednom místě
Dolce & Gabbana, Versace, Armani? 
Zajděte se potěšit nejen do jejich ob
chodů do hlavní milánské módní čtvrti 
quadrilatero della moda (doslovně 
„čtyřúhelník módy“), kde jsou situová
ny neprestižnější nákupní ulice města. 
Pokud se vám do obchodů nechce, 
ale láká vás pohled na ty nejstylovější 
Italky a Italy, odskočte si sem alespoň 
potěšit oko nebo si odpočinout do 
jedné z kaváren.  

Co v Miláně zkrátka nemůžete minout, 
je Galerie Viktora Emanuela II., 
historická stavba dokončená v roce 
1877. Galerie je dodnes chápána jako 
národní památník, slouží ale převážně 
jako exkluzivní nákupní centrum. Do 
zastřešené pasáže, složené ze dvou 
na sebe kolmých arkád, se vchází 
hlavním vstupem z Piazza del Duomo. 
Připravte se na okázalý luxus i nádech 
minulosti. Obchody světoznámých 
značek Prada, Louis Vuitton, Gucci 
nebo Zara vybízí k návštěvě. A až 
v galerii budete, nezapomeňte si otřít 
svou nohu o býčí genitálie na centrální 
mozaice. Prý to přináší štěstí! 

Milánská móda nezná hranic. Ostatně 
až budete procházet ulicemi, uvidíte 
sami. A teď jeden zajímavý tip. Blízko 
centra ve čtvrti Brera se nachází 
butik Cavalli e Nastri. Najdete v něm 
desítky obchodů značkového vintage 
oblečení v té nejlepší kvalitě za 
třetinové ceny. Tak kdo z vás uloví 
lepší kousek?  

Pravidelné lety Brno – Milán
více na www.brnoairport.cz.

Regular fl ights Brno – Milan
more at www.brnoairport.cz.

ing the most smartly dressed Italians 
of both sexes walking in the street or 
relax in one of the local cafés.

... 19

Milovníci historie a kultury 
rozhodně nebudou strádat
Milán ale zdaleka není pouze o módě! 
Druhé největší italské město v sobě 
skrývá mnoho krás a historických pa
mátek. Jeho symbolem je Katedrála 
Narození Panny Marie. Vznešenost 

Walking around Milan you shouldn’t 
leave out the Victor Emanuel II 
Gallery, a historic building fi nished 
in 1877. To this day the Gallery is 
thought of as a national memorial al
though nowadays it is mainly known 
as an exclusive shopping centre. The 
covered Lshaped arcade can be en
tered through the main gate in the Pi
azza del Duomo. Be prepared to see 
ostentatious luxury fl avoured by the 
past. Shops displaying bestknown 
designer brands such as Prada, Louis 
Vuitton, Gucci or Zara invite you for 
a visit. And when in the Gallery, don’t 
forget to rub your foot against the 
bull’s genitals in the central mosaic. 
They say it brings luck!

The fashion of Milan knows no 
boundaries. That’s what you feel 
when walking through its streets. 
And here is an interesting 
tip: near the city centre, in 
the quarter of Brera there is 
a boutique called Cav
alli e Nastri. Inside you’ll fi nd 
dozens of vintage designer 
clothes of the best quality for one 
third of the usual price. So try and 
fi nd the best bargain!

TRAVEL
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a mocnost gotického Dómu, který se 
začal stavět ve 13. století a dokon
čen byl až o pět set let později, 
vás ohromí. Svými rozměry je také 
jednou z největších katedrál na světě. 
Neváhejte zdolat schody a užijte si 
pohled z její střechy. Mezi mramoro
vými vrcholky dohlédnete až na Alpy. 
Při toulkách městem nevynechejte 
ani divadlo La Scala, postavené za 
císařovny Marie Terezie. Pokud jste 
milovníky opery, návštěva La Scaly je 
pro vás skoro povinná. Zdejší operní 
scéna je totiž jednou z nejslavnějších 
na světě. S Milánem je také neod
myslitelně spjat Leonardo da Vinci. 
Jeho slavnou fresku Poslední večeře 
můžete obdivovat v kostele Santa 
Maria delle Grazie. Jedinečné kresby 
da Vinciho a jeho deníky jsou pak 
k prohlédnutí i ve vůbec první veřejné 
knihovně v Evropě, která nese název 
Biblioteca Ambrosiana. Dominantou 
města je také Castello Sforesco, 
renesanční hrad rodiny Sforzů. Od
počinout si můžete na jeho travnatém 
nádvoří a pokud budete mít chuť, 
zajděte, prohlédněte si zdejší muzea. 
Přestože i zde zanechal da Vinci 

Lovers of history and culture 
will not lose out
Surely Milan is not just the fashion! 
The second largest Italian city con
ceals many beautiful corners and his
torical monuments. Its main symbol is 
the Cathedral of Saint Mary Nascent. 
The majesty and the sheer mass of 
this gothic temple whose construc
tion started in the thirteenth century, 
will take your breath away. In terms of 
size, it is one of the largest churches 
in the world. Don’t hesitate to climb 
the steps to the roof, and your reward 
will be a grand view. Between the 
marble crenulations, the Alps can be 
seen in the distance. While exploring 
the city, don’t miss out the theatre La 
Scala built at the time of the Empress 
Maria Theresa. If you are an opera 
lover, to attend an opera performance 
is almost your duty. The local opera 
stage is one of the most famous in the 
world. Milan is also closely associated 
with Leonardo da Vinci. His celebrated 
fresco “The Last Supper” can be 
admired in the church of Santa Maria 
delle Grazie. 
Unique drawings of da Vinci and his 
diaries can be viewed in Europe’s old
est public library called Biblioteca Am
brosiana. Another highlight of the city 
is the renaissance Castello Sforesco, 
the seat of the Sforza Family. You can 
rest on the lawn of its courtyard, and if 
you wish you can go inside and look 
at its museum collections. Even if da 
Vinci also left his imprint here, the 
most admired exhibit is Michelange
lo’s last work, Rondanini Pietra which 
he never finished in spite of working 
at it for nine years. One of the oldest 
buildings of Milan is the Basilica of St. 
Ambrose dating from 11th century. 
The city has not lost its stride: it is 
undergoing a general reconstruction. 
Empty spaces are being filled with 
modern buildings of various styles of 
architecture so that everyone finds 
something to his liking.

Adding a gastronomic  
experience to the entries  
of your diary
Milan’s gastronomy offers you 
a unique experience thanks to sev
eral renowned restaurants and cafés. 
However, you can equally enjoy an 
excellent meal and taste the flavour of 
local atmosphere in dozens of more 
modest catering establishments. Their 

Kam na jídlo a kávu/Where to go  
for meal and coffee:

Taverna Moriggi, Il Luogo di Aimo e 
Nadia, La Briciola, Marino alla Scala, 
Chandelier, Nobu, Il Gattopardo café, 
Victoria Café, Caffé Cova, Biffi Caffé, 
Just Cavalli Café.

svůj otisk, dominantní pozici zaujímá 
poslední dílo Michelangela Rondanini 
Pietra, na kterém pracoval devět 
let, a přesto jej nedokončil. Jednou 
z nejstarších staveb v Miláně je pak 
bazilika svatého Ambrože z 11. sto
letí. Město ale nezaspalo a prochází 
celkovou obnovou. Volné plochy se 
plní moderními budovami nejrůzněj
ších architektonických stylů a na své 
si přijde tedy opravdu každý. 

Do svého životního 
deníku připíšete rovněž 
gastronomický zážitek 
Gastronomie v Miláně pro vás bude 
jedinečným zážitkem díky hned několi
ka proslulým restauracím a kavárnám. 
Ovšem skvěle najíst a vychutnat si Au

to
r: 

Ja
na

 F
ro

lc
ov

á,
 fo

to
: w

w
w

.s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

, p
ře

lo
ži

l: 
Ji

ří 
B

ur
ša

10 ...



zdejší atmosféru můžete i v desítkách 
dalších cenově dostupnějších podniků 
vysoké kvality.  Italské jídlo se skládá 
ze tří až čtyř chodů. Doporučujeme 
objednat si alespoň dva z nich, pro
tože vaše chuťové pohárky zaplesají 
blahem. V Lombardii se jí nejvíc hovězí 
a vepřové maso, ryby, rýže a kukuřice. 
Ovšem těstovinové speciality vám zde 
samozřejmě naservírují také. Zajděte 
si vychutnat jedinečnou atmosféru 
například do restaurace Il Luogo di 
Aimo e Nadia. A k vínu si objednejte 
třeba místní sýr gorgonzolu. 

Víte, co je pro Milán typické, ale pro 
jiné unikátní? Tzv. Aperitivo. Zaplatíte 
za drink a z připravených bufetových 
stolů si pak dáte cokoliv, na co máte 
zrovna chuť. Nejlepší nabídku najdete 
v Navigli, v romantické části města, 
která se rozkládá kolem milánských 
kanálů a kterou by bylo pro její 
jedinečné kouzlo škoda minout. 
A právě tady si můžete vychutnat tu 
nejlepší zmrzlinu! Dejte si ji například 
s vynikající silnou italskou kávou. Také 
už cítíte její vůni? 

cooking is also of high quality. The 
Italian meal consists of three or four 
courses. We advise you to order at 
least two of them to give enjoyment 
to your tongue. In Lombardy the main 
food items are beef, pork, fish, rice and 
maize. Needless to say, excellent pasta 
is also on offer. Why not sample the 
local atmosphere, say at the restaurant 
Il Luogo di Aimo e Nadia. Have some 
wine, and supplement it with a slice of 
the local gorgonzola cheese.

Do you know what is typical for Milan 
and rare elsewhere? The socalled 
Aperitivo. You pay for a drink, and 
then help yourself from a laidout 
buffet table to anything you fancy. 
You’ll find the best offers of Aperitivo 
in Navigli, a romantic quarter around 
Milan’s canals which is well worth 
seing for its unique magic. It is here 
that you can taste the best icecream. 
Ask for it together with outstanding 
strong Italian coffee. Just imagine its 
appealing smell!

It is not easy to describe the 
taste of local life – you have 
to live it!
If you are fond of nightlife, in Milan 
you’ll be on top of the world.  Eve
rywhere things are happening as 
Italians like to live their life to the full 
every day. Don’t miss the quarters 
of Brera and Navigli where you’ll be 
swamped with night adventure.

Milan offers entertainment to every
one. Design lovers come regularly 
to see the furniture exhibition Salone 
Internazionale del Mobile and the 
exhibition of lighting Euroluce. 
Football fans travel here to watch play 
their favourite teams AC Milan and FC 
Internazionale Milano.

So pack your suitcase and join the 
crowds in the world’s Capital of Style 
where Fantasy is the queen.

Kam na drink a tanec/Where to 
go for drink and dance:

Alcatraz, Hollywood, La Biciclette, 
Rolling Stone, Scimmie.

Atmosféru zdejšího života 
lze jen velmi těžko popsat, 
tu musíte zažít! 
Pokud máte rádi noční život, v Miláně 
budete ve svém živlu. Rušno je tu 
všude, protože Italové prožívají napl
no každý den. Nenechejte si ujít čtvrtě 
Brera a Navigli, kde vás zcela pohltí 
pravé noční dobrodružství. 

Milán se postará o zábavu opravdu 
každému. Milovníci designu sem 
pravidelně jezdí například na výstavy 
nábytku Salone Internazionale del 
Mobile a na výstavu svítidel Euroluce. 
Fotbaloví nadšenci výletují za svými 
oblíbenými fotbalovými týmy AC Milan 
a FC Internazionale Milano. 

Opravdu stačí, když si i vy zabalíte 
a stanete se alespoň na víkend sou
částí světového centra stylu, kde se 
fantazii  rozhodně meze nekladou. 

TRAVEL
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ROZHOVOR S BRNěNSKýM 
ARCHITEKTEM A AUTOREM ODLETOVé 
HALY PETREM PAROLKEM

Téměř 3 milióny lidí už prošli unikátní letištní halou, 
která zdobí letiště v Brně. Na dokonalosti stavby se 
shodují významní inženýři, architekti, ale i kritici v obo
ru. I když bylo v úvodním kole na výběr hned z několika 
variant, nakonec zaujal návrh brněnského architekta 
Petra Parolka. Autor vsadil na stylizaci plovoucího 
žraloka s žábry konoidových světlíků. Odbavovací 
hala je pokryta hadí kůží ze stovek segmentů včelí 
plástve a polyká při vstupu do obřích útrob s ocelovým 
skeletem a vnější membránou tisíce lidských kilometrů. 
Sám autor by i dnes postupoval podobně. A čím se 
v roce 2005 nechal pro samotný návrh inspirovat? To 
se dočtete v následujícím rozhovoru.

Když jste formoval design budovy, z čeho vycházely Vaše 
myšlenky? Jaký byl vůbec tenkrát proces vývoje samotné 
stavby? Byla nějaká omezení?

Omezení? Ano, ta jsou vždy. Jednak ta ze strany 
investora, která se týkají nejen fi nančních možností 
a stavebního programu, ale také jeho pohledu na svět 
a architekturu. Jednak ze strany odborné veřejnosti 
a jejího mínění. Dále omezení časová. Ta zásadní jsou 
však omezení, která si člověk klade sám, aby dokázal 
nést svá rozhodnutí. Čím více nad tím člověk přemýšlí, 
tím více protikladů mozek zpracovává. Snad proto mo
hou mít „nejbláznivější“, často však zavádějící nápady 
studenti – tedy ty nápady bez zábran, ale také bez 
vize důsledků, naopak nejstrnulejší potom snad kritici, 
kteří jsou již informacemi zahlceni. Návrh budovy je 
syntézou místa a jeho virtuálního společenského okolí. 

letiŠtĚ 
AirPOrt brno

INTERVIEW WITH A BRNO ARCHITECT 
PETER PAROLEK, THE AUTHOR OF 
DEPARTURE HALL

Almost 3 million people have already gone through the 
unique hall which decorates the airport in Brno. Prominent 
engineers, architects but also critics in the branch agree 
on the perfection of the construction. Although there were 
several alternatives to choose from in the opening round, 
the proposal of Brno architect Petr Parolek clinched it in 
the end. Author bet on swimming shark stylization with 
gills of conic skylights. The departure hall is covered with 
snake skin made of hundreds of honeycomb segments 
and swallows thousands of human kilometers at the 
entrance to giant bowels with steel skeleton and external 
membrane. The author himself would also do likewise to
day, and what he was inspired by in his proposal in 2005, 
you can read in the following interview. 

When you were creating the building design where did your 
ideas originate? What was then the development process of 
the building itself? Were there any restrictions?

Restrictions? Yes, as always. First those of the investor 
related not only to fi nancial possibilities and construction 
program but also to his view of the world and architecture. 
Then those of professional public and its opinion. Then 
time restrictions. But the most essential are those that man 
sets himself to prove his decisions. The more you think 
about it, the more contradictions the brain processes. 
Maybe this is the reason why students have the „craziest“, 
often misleading ideas – uninhibited ideas but also without 
the vision of consequences, on the contrary the most rigid 
are critics, being already smothered by information. The 
design of the building is a synthesis of location with its 

OdletOVÁ hAlA – ArchiteKtOnicKÝ SKVOSt
dePArture hAll – An ArchitecturAl gem
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Přemýšlíteli nad ním z více úhlů pohledu a jsteli tyto 
myšlenky schopen transformovat, může být výsledek 
rozmanitý. Cílem potom je jeho sjednocení a vytvoření 
tzv. Gesamtkunstwerku, v němž splynou veškeré ideje 
do jednoho všeobjímajícího celku s čitelnou koncepcí.

Měla na Vás při samotném návrhu vliv nějaká jiná stavba? 
Patříte k těm, kteří obletěli několik letišť, a pak teprve vzali 
tužku do ruky nebo jste se naopak nechtěl nechat ovlivnit?

žijeme v globálním světě a jsme jím logicky ovlivně
ni. Přestože je stavba podle mého mínění v mnoha 
směrech jedinečná, promítá se do ní současná doba. 
A to jak v pozitivním smyslu organická nebo hitech 
architektura, tak kontrastní reakce na pojetí brněnské
ho symbolu meziválečné funkce. 

Mluvímeli o letištích obecně, ze světových mě, vzpo
mínám si, ještě jako studenta zaujalo komplexní řešení 
letiště Kansai od Renza Piana na umělém ostrově 
v moři, které je obřím organismem na vodě integrujícím 
leteckou, železniční, automobilovou a lodní dopravu. 
Nemyslím si však, že by se do vlastní tvorby haly 
v Brně nějak promítlo. Je v jiném měřítku i kontextu.

Máli být ve výsledku návrh přirozený, musí autor poté, 
co si místo „přečte“, v procesu tvorby na vše „zapo
menout“ a řídit se intuicí. Výsledek se potom u někoho 
dostaví. V ostatních případech opakujete zaběhnutá 
schémata.

Ocelová konstrukce byla tím jediným možným řešením nebo 
se zvažoval i jiný systém? 

Zvažoval jsem vedle oceli i betonové a dřevěné kon
strukční systémy. Beton je pro svoji hmotnost trochu 
kontrastní vůči lehkosti létání. Dřevo nikoliv. Pro svoji 
vzdušnost a možnosti však tehdy ocel zvítězila. žádný 
z materiálů však nezavrhuji a příště budu mít třeba jiný 
názor. Vždy záleží na okolnostech.

Konkrétní uspořádání odletové haly vychází ze specifi ckých 
podmínek. Jak moc jste se musel držet pravidel při architek
tonickém návrhu?

Koncept velkorozponové haly je univerzální tak, aby 
byla vždy v rámci svého objemu i při jiném dispozičním 
řešení dobře využitelná, tedy fl exibilní. Následně je do 
ní vestavěn relativně komplikovaný provoz s mnoha 
kontrolními body a předěly, který výhledovým zjedno
dušením, tedy přesunutím některých funkcí do nových 

virtual social surroundings. If you are thinking about it from 
multiple points of view and if you are able to transform 
them, the result can be diverse. The objective is then its 
unifi cation and creating a socalled Gesamtkunstwerk, 
where all the ideas merge into one allembracing complex 
with a clear concept.

Have you been infl uenced by any other building when 
designing? Are you one of those who have fi rst fl own around 
several airports and just after this have picked up the pencil 
or on the contrary you didn‘t want to be infl uenced?

We live in a global world and logically we are infl uenced 
by it. Although the building is, in my opinion, in many ways 
unique, the current times are projected into it. The organic 
or hightech architecture in a positive way, the contrasting 
reaction to the conception of the Brno symbol of interwar 
functionality.

If we speak about airports in general, in terms of the fa
mous ones, as a student I was impressed by the complex 
solution of Kansai airport by Renzo Piano, situated on an 
artifi cial sea island, which is a giant organism on the sea 
integrating air, rail, car and boat traffi c. But I don‘t think 
that it has been refl ected into the Brno hall creation. It has 
a different scale and context.

If the proposal is to be natural, after „reading“ the place, 
the author must „forget“ everything and must be guided 
by his intuition. Then the result occurs to some people. 
Otherwise you repeat the established schemes.

Was Steel construction the only possible solution or was 
there any other system in consideration?

Apart from steel I was also thinking about concrete and 
wooden construction systems. Concrete, because of its 
weight, is in contrast with the lightness of fl ying. Wood is 
not, but for the airiness and possibilities steel had won. 
However I don‘t condemn any material so maybe next 
time I‘ll have a different view. It always depends on the 
circumstances.

The specifi c arrangement of the departure hall is based on 
specifi c conditions. To what extent did you have to follow the 
rules in the architectural proposal?

Concept of the largespan hall is universal, to be always 
within its volume or in another layout well usable, that 
means fl exible. Subsequently there‘s a relatively compli
cated traffi c with a lot of control points and divides built 

Architekt: Petr Parolek
Investor: Jihomoravský kraj
Náklady: 245 000 000 CZK
Projekt: 2005
Realizace: 8/2005–8/2006
Zastavěná plocha: 4 000 m²
Obestavěný prostor: 38 000 m³

Architect: Petr Parolek
Investor: South Moravian County
Costs: 245.000.000 CZK
Project: 2005
Realization: 8/2005–8/2006
Builtup area:  4000 m²
Converted space: 38 000 m³
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částí, budoucí halu ještě více uvolní. Východním směrem 
je hala připravena na další rozvoj.

Stavba má proměnnou perspektivu a úžasné průhledy. To 
byl jistě záměr, ale jak se Vám to na takovéto ploše podařilo 
dosáhnout?

Skloubením více fi losofi ckých pohledů do jednoho 
objektu vznikl logicky prostor, který v sobě skrývá řadu 
jinotajů. Jak ze světa lidské civilizace a její historie, z níž 
v sobě skrývá prvky bazilikálního vícelodního chrámo
vého prostoru, industriálních hal, leteckých či lodních 
prvků, tak ze světa organického, na který reaguje nejen 
symbolicky, ale též prvky symetrie, eurytmie, pojetí 
vnějšího prostoru s kontrastním vnitřním skeletem. 
Mluvímeli o kontextu, je hala orientována jednak v pra
voúhlém systému letiště, kdy je její hlavní jižní průzor 
orientován na Pálavu, dominantu rovinaté jižní Moravy. 
Místo je ve výsledku pro návštěvníky inspirativní, dove
dou se s ním identifi kovat, a to v pozitivním i negativním 
smyslu. Zanechává vzpomínku a stává se orientačním 
bodem v prostoru.

Jaké jsou technické parametry a co byste jako autor stavby 
rád podtrhl. Je tu někde nějaký Váš specifi cký podpis, který je 
přirozený pro Vaše stavby nebo je každá Vaše stavba naprosto 
odlišná?

Hlavním tématem, které mě oslovuje, je proměna 
stavby jako prostoru z tradičního kubického pojetí 
domu o čtyřech stěnách s okny a střechou na přirozený 
organismus, jehož tvar, stejně jako v přírodě, není 
apriori defi nován pouze 5 pohledy. A to při zachování 
geometrické a tedy dobře realizovatelné konstrukce 
s postupným vyloučením většinou levně působící naho
dilosti a rozevlátého „kumštu“. Sekundárně se potom 
dostáváme k již zmíněné symbolice, která ze staveb 
přirozeně vyplyne. Symbolika letecké aerodynamiky, 
konstrukce lodního či letadlového trupu, vstupní brány 
s industriálními až mostními oblouky – most jako cesta 
přes překážku, brána jako vstup do nového prostoru, 
symetrie jako konstrukční i skladebný princip, eurytmie 
prostoru reagující na pohyb slunce a denní cyklus. 
žádný z posledně jmenovaných atributů však nevznikl 
jako primární záměr.

V roce 2007 získal tento objekt titul Stavba roku Jihomoravské
ho kraje 2007. Nebylo to ale jediné ocenění, které jste získal, 
jaká byla ta další?

in, which by prospective simplifying i.e. moving some 
functions to the new parts, will liberate the future hall 
even more. Towards the east the hall is ready for further 
development.

The building has variable perspective and amazing trans
parencies, it was certainly your intention, but how did you 
achieve this on such a large area?  

The combination of more philosophical views into one 
single object logically created a space, including series 
of allegories from the world of human civilization and its 
history from which it involves elements of temple area, in
dustrial buildings, aircraft or marine elements, then from the 
organic world, at which it reacts not only symbolically, but 
also by elements of symmetry, eurythmy, concept of outer 
space with contrasting inner skeleton. If we speak about 
the context, the hall is oriented in the rectangular system 
of the airport, where its main southern sight glass looks at 
Pálava – a prominent landmark of the fl at south Moravia. 
In the result the place is inspirational for the visitors; they 
are able to identify with it in a positive or negative sense. 
Leaves memories and becomes a landmark in the area.

What are the technical parameters and as the author, what 
would you like to highlight, is there your specifi c signature 
anywhere, which is natural for your buildings or is each of 
your buildings completely different?

The main theme that speaks to me is transformation of the 
building as a space, from traditional cubic house concept 
with four walls, windows and a roof, into a natural organism 
the shape of which, the same way as in the nature, is not 
apriori defi ned by 5 perspectives. To do all of this by main
taining the geometric – therefore well realizable – construc
tion, and also with continuous exclusion of cheaply looking 
randomness and fl ying „art“. Secondarily we get to the 
already mentioned symbolism, naturally emerging from the 
buildings. The symbolism of aviation aerodynamics, design 
of ship or aircraft fuselage, gateways with industrial or 
bridge arches – bridge as the way through the barrier, gate 
as the entrance to the new space, symmetry as a structural 
and compositional principle, space eurythmy in response 
to movement of the sun and the daily cycle. None of these 
last attributes was created as primary intention though. 

In the year 2007 this building received the Building of the 
Year 2007 of the South Moravian County award. It wasn‘t the 
only award you‘ve received, what were the others?Au
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Byla to stavba roku ČR včetně hlavní ceny veřejnosti 
nebo ocenění v soutěži Grand Prix české architektury. 
Hlavní cenou je však ve výsledku pozitivní ohlas, který 
i po několika letech stále vnímám.

Jak by vypadal návrh haly dnes s odstupem osmi let? Myslíte 
si, že byste zvolil stejnou formu nebo by vyhrála jiná myšlen
ka? Dělal byste něco jinak? 

„Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“ I já si svůj názor 
vyvíjím. Fascinuje mě průmyslový design dopravních 
prostředků, který v sobě integruje nejen čistě funkční 
a konstrukční principy, ale také okamžitý pohled 
člověka na svět módy, tedy pocitu a ve výsledku spole
čenské kultury. Každý návrh na „zelené louce“ je nové 
„dobrodružství“, nová „hra“, nová partie šachů, která 
vždy dopadne jinak. Naopak například u rekonstrukcí, 
které zadání z mnoha pohledů determinují, ústí racio
nální přístup často do logicky odůvodněných řešení, 
a ta již mají alternativ méně.

Jaký je Váš osobní vztah k létání? Je Vám příjemný tento druh 
přepravy nebo jste zásadový pozemní pěšák?

Člověk vnímá tento druh létání jako překonání sebe 
sama. Je a zůstane symbolem budoucna, symbolem 
pokroku. Proto je tolik inspirující. Dosud příliš mnoho 
nelétám, tak je tento svět pro mě pořád zastřen 
rouškou tajemství. Stejně jako projektování je pro mě 
jakousi „virtuální realitou“, kterou si může člověk prožít.

It was the Building of the Year of Czech Republic includ
ing the major public award or the Grand Prix of Czech 
Architecture award. Afterall the main prize is the positive 
feedback that I can still perceive even after several years.

How would the hall design look today, 8 years later? Do you 
think that you would choose the same form or would you 
prefer another one? Would you do something differently?

„You can not step twice in the same river.“ Even I am 
developing my opinion. I am fascinated by the industrial 
design of means of transport, which integrates not only 
purely functional and structural principles but also an 
instant view of the world of fashion, the feeling and also 
the social culture afterall. Every design proposal on 
„green fi eld“ is a new „adventure“, new „game“ and new 
game of chess, which always ends differently. On the 
contrary, for example, by reconstructions, determining 
the task from various points of view, the rational ap
proach often fl ows into logical solutions and those have 
fewer alternatives.

What is your personal attitude to fl ying? Are you comfortable 
with this type of transport or are you a principled ground 
pawn?

I see this kind of fl ying as overcoming oneself. It is and 
remains a symbol of future, symbol of progress. This is 
why it is so inspiring. I do not fl y too much so this world is 
still veiled in mystery for me. The same way as designing 
is a kind of „virtual reality“ witch every man can enjoy.

What are you working on now? What followed the departure 
hall design proposal?

I am dealing with transport architecture in general. 
Beside the Karlovy Vary Airport where due to my Brno 
references I also designed the new terminal, I dealt with 
the bus station in Třebíč or the terminal of Brno Královo 
Pole railway station. Except from their straightforward 
architecture, all of them pragmatically deal with clear and 
noncollision traffi c.

It may not be always about public buildings, contrasting is 
the logistic park where architecture (unfortunately) gives 
way to use technology of operation. As a result I can say 
that I solve projects focused on complex functioning of the 
system. For instance creating airports as a whole from the 
perspective of urban planning.

TECHNICKÁ DATA
Rozpětí hlavního oblouku: 38,80 m
Vzepětí hlavního oblouku: 12,85 m
Základní rozměr haly: 44,5 x 81 m
Maximální délka objektu: 112 m
Maximální výška objektu: 13,3 m
Kapacita odbavených cestujících na odletu: 
1 000 cestujících/hod

Span of the main arc: 38,80 m
Dihedral of the main arc: 12,85 m
Basic dimensions of the hall: 44,5 x 81 m
The maximum length of the object: 112 m
Maximum height of the object: 13,3 m
Capacity of passengers handled on departure: 
1.000 passengers/hour

Na čem teď pracujete, co vlastně následovalo po návrhu 
brněnské odletové haly?

Zabývám se komplexně dopravní architekturou, avšak 
nikoli pouze touto. Vedle letiště v Karlových Varech, kde 
jsem navrhoval také nový terminál na základě brněnské 
reference, jsem se zabýval třeba prostorem autobuso
vého nádraží v Třebíči nebo královopolského terminálu 
při železniční stanici v Brně. Všechny se kromě na 
první pohled čitelné architektury pragmaticky zabývají 
přehledným a bezkolizním dopravním provozem. 

Nemusí se však vždy jednat jen o stavby pro veřej
nost, kontrastní je k tomu třeba logistický park, kde 
architektura (bohužel) ustupuje technologii provozu. 
Ve výsledku se dá říci, že řeším projekty zaměřené na 
komplexní fungování systému. Třeba tvorba letišť jako 
celku z pohledu územního plánování.

AIRPoRT
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SYMPATICKá ČTYŘIADVACETILETá 
BLONDýNKA A MISS EARTH 2012 TEREZA 
FAJKSOVá POCHáZí Z JIHOMORAVSKýCH 
IVANČIC. JEJí žIVOT JE ODMALIČKA SPJATý 
SE SPORTEM. JEJí LáSKA K VOLEJBALU 
JI STUDIJNě PŘIVEDLA NA SPORTOVNí 
GYMNáZIUM LUDVíKA DAňKA V BRNě, 
KDE BYLA DOKONCE KAPITáNKOU 
ExTRALIGOVéHO TýMU KRáLOVOPOLSKá 
BRNO. JE TAKé TROJNáSOBNOU 
VOLEJBALOVOU JUNIORSKOU MISTRYNí 
ČR. JEJí SPORTOVNí KARIéRU BOHUžEL 
UKONČILY V 19 LETECH ZDRAVOTNí 
PROBLéMY. I PŘESTO NA SPORT ZCELA 
NEZANEVŘELA A UDRžUJE SE DíKY NěMU 
V DOBRé FYZICKé KONDICI, KTEROU 
BEZPOCHYBY POTŘEBUJE TAKé JAKO 
PROFESIONáLNí MODELKA. 

TWENTY-FOUR YEARS OLD LOVELY BLOND 
TEREZA FAJKSOVÁ, MISS EARTH 2012, COMES 
FROM THE SOUTH MORAVIAN TOWN OF 
IVANČICE. HER LIFE HAS BEEN CONNECTED 
TO SPORT SINCE CHILDHOOD. LOVE FOR 
VOLLEYBALL LED HER TO SCHOLARSHIP AT 
LUDVÍK DANĚK´S HIGH SCHOOL OF SPORTS 
IN BRNO WHERE SHE WAS CAPTAIN OF 
KRÁLOVOPOLSKÁ BRNO PREMIER LEAGUE 
TEAM. SHE IS ALSO A TRIPLE JUNIOR 
CHAMPION OF THE CZECH REPUBLIC. WHEN 
SHE WAS 19, HER SPORTS CAREER ENDED 
DUE TO HEALTH PROBLEMS. IN SPITE OF 
THIS SHE DID NOT START TO RESENT SPORTS 
AND SHE DOES SPORTS TO KEEP IN SHAPE, 
WHICH SHE UNDOUBTEDLY NEEDS AS 
A PROFESSIONAL MODEL. 

tereZAFAJKSOVÁ

Ke ZlePŠení StAVu 
PlAnety ZemĚ mŮŽe 
PřiSPĚt KAŽdÝ Z nÁS!

eAch OF uS cAn 
cOntriBute tO imPrOVing 
the cOnditiOn OF the 
PlAnet eArth!
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Jak byste sama sebe několika větami charakterizovala 
a představila ostatním, kteří Vaše jméno znají třeba jen 
díky úspěchům v modelingu a hlavně díky triumfu v soutěži 
Miss Earth 2012? 
Co bych o sobě prozradila? Já myslím, že skoro vše 
víte a to, co nevíte, byste vědět neměli. Ale mohla bych 
charakterizovat své vlastnosti. Určitě jsem tvrdohlavá, 
přátelská, důvěřivá, rozmýšlivá, hyperaktivní, pozitivní.

Pocházíte z jižní Moravy, konkrétně z Ivančic. Co se vám 
vybaví, když si na tuto oblast vzpomenete? Jak byste ji 
přiblížila těm, kteří se za Vámi chystají na návštěvu? 
Hned se mi vybaví krásné řeky, louky, lesy, skály, nejrůz
nější zvěř. A samozřejmě rodina. Začala bych popisem 
naší nádherné krajiny a potom bych přešla k tradičním 
chřestovým slavnostem v Ivančicích. Pokračovala bych 
historií královského města se třetím nejstarším židov
ským hřbitovem v České republice a nezapomněla bych 
ani na slavného rodáka pana Vladimíra Menšíka.

Umíte si představit, že byste v Ivančicích strávila převáž
nou část svého života? Jak často se Vám daří trávit čas 
doma s rodinou? 
V Ivančicích jsem se narodila, vyrostla a mám odsud 
spoustu krásných vzpomínek. Vždy budu hrdá na to, 
odkud pocházím. Ale rozhodla jsem se bydlet ve větším 
městě. Je to pohodlnější  a mám větší možnost nabídek 
k práci, což je v dnešní hektické době docela zásadní. 
Nikdy ale neříkejte nikdy. Možná, až budu starší a budu 
chtít víc klidu, přestěhuji se z rušného města někam na 
venkov. Kdo ví?!

Co pro Vás znamená rodina a přátelé? 
Zázemí, jistota, podpora, láska, věrnost, stabilita, sou
znění, porozumění.

Kdy jste začala s modelingem a účast v jaké soutěži 
odstartovala Vaši kariéru? Kdo si Vás první všiml a dostal 
Vás jako první na stránky časopisu/na přehlídku? 
Poprvé si mě všiml modelingový agent v Brně, když 
mi bylo třináct. Zrovna jsem utíkala na autobus a díky 
němu jsem ho nestihla. Nic zásadního ale naše schůz
ka nepřinesla. Poprvé jsem se ukázala v novinách díky 
soutěži Miss Tourism of the Year international 2010 
v Číně, kde jsem se umístila jako 2. vicemiss. Pokud 
se jedná o modeling, tak s módními přehlídkami jsem 
pořádně začala až s přechodem do modelingové 
agentury DFC v Brně. Kariérní převrat přišel s titulem 
České Miss Earth 2012. A úplné „šílenství“ až s titulem 
Miss Earth 2012.

Jak moc dlouhá a trnitá byla Vaše cesta k zisku titulu Miss 
Earth v roce 2012? Panovala mezi nejkrásnějšími ženami, 
velvyslankyněmi pro životní prostředí, napjatá atmosféra 
a byla ve vzduchu cítit rivalita? 
Trnitá? Tak bych to rozhodně nenazývala. Věřím, že 
každý náš krok vede k nějakému cíli. Já jsem se i na 

How would you characterize and introduce yourself in a few 
sentences to those who know your name just due to your 
successes in fashion modeling and thanks to your triumph in 
the Miss Earth 2012 competition? 
What would I say about myself? I think you 
know almost everything and what 
you don’t know, you should not 
know. But I could characterize 
my traits. I definitely am 
stubborn, friendly, trustful, 
thoughtful, hyperactive 
and positive. 

You come from south 
Moravia, namely 
Ivančice. What 
comes to your mind 
when you remember 
this region, to bring 
it closer to those who 
are comming to see 
you? 
I immediately think of beau
tiful rivers, meadows, woods, 
rocks and a variety of wildlife. 
And of course the family. I would begin 
with description of our beautiful country and afterwards 
I would switch to the asparagus festival in Ivančice. I would 
continue with history of the Royal Town with the third oldest 
Jewish cemetery in the Czech Republic and I wouldn’t 
forget about our famous native, Mr. Vladimir Menšík.

Can you imagine that you would spend greater part of your 
life in Ivančice? How often do you manage to spend time 
with your family at home?
I was born in Ivančice, grew up there and I have a lot of 
nice memories from there. I always will be proud of where 
I come from. But I decided to live in a larger city. It is more 
comfortable and I have better job opportunities here and 
this is crucial in today’s hectic times. But never say never. 
Maybe when I am older and I need more peace I’ll move 
from the busy city somewhere to the countryside. Who 
knows? 

FAJKSOVÁ

“What you don‘t knoW 
about me, you should not 
knoW anyWay :-)”

česká  

miSS eArth,   

miSS eArth 2012

czech miSS  

eArth,  miSS 

eArth 2012

What does family and friends mean to you?
Background, certainty, support, love, loyalty, stability, 
harmony and understanding.

When did you begin with fashion modeling and what compe
tition launched your carrier? Who noticed you first and got 
you on front pages for the first time?
A modeling agent in Brno noticed me at first when I was 
thirteen. I was just running for a bus and because of him 
I missed it. But our meeting did not bring anything essen
tial. For the first time I was seen in the paper due to Miss 
Tourism of the Year international 2010 competition in China, 
where I obtained the second vicemiss title. In terms of 

FACE2FACE

„to, co o mně nevíte, byste 
ani vědět neměli :-)“
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soutěži vždy chovala tak jako v normálním životě. 
Myslela jsem na to, jak mě rodiče vychovali a hlavně, 
abych dělala čest jim, svému jménu a našemu státu. 
V této branži to není jednoduché. Musíte se chovat 
tak, jak se to od vás očekává. Možná bych si i troufl a 
přirovnat moji práci ke královské rodině. Setkávám 
se od vítězství s různými vlivnými lidmi. Ať už to jsou 
prezidenti, ministři, senátoři, víceprezidenti, ambasadoři 
nebo jejich ženy. Musíte ovládat cizí jazyk a etiketu. To 
moc lidí neví. Pokud se ale mám vrátit zpět k fi nále Miss 
Earth, tak bych rozhodně a jasně řekla, že rivalita byla 
minimální a ojedinělá.

Co jste musela pro úspěch v soutěži udělat, třeba 
i obětovat? 
Pro úspěch jsem obětovala jen asi dvoje kalhoty 
a jedny boty, které tam někde zůstaly. Jinak, 
jak jsem říkala, chovala jsem se tak, jako se 
chovám v normálním životě a k tomu přibyla 
víra. Bez ní to snad ani nejde.

Zapůsobila na vás fi lipínská Manila, kde 
se soutěž konala? 
Více než město Manila mě zasáhli 
milí, přívětiví a přátelští lidé. Ono se 
neříká nadarmo, že nezáleží na tom, 
kde jste, ale s kým tam jste. I kdybych 
byla na samotném konci světa, ale byla 
tam s hodnými lidmi, bude to ráj na Zemi.

Jak jste na tom Vy sama v ČR s ekologií? Získala 
jste titul Miss Earth, který je s ochranou životní
ho prostředí úzce spjatý. Jak Vy sama přispíváte 
k tomu, aby se naší Zemi a živým organismům 
lépe „dýchalo“? Spolupracujete třeba s nějakou 
organizací či občanským sdružením? 
V České republice jsem se zatím od získání světo
vého titulu moc neohřála.  Můj program organizují 
především zástupci Miss Earth a  jako vítězka 
se účastním akcí po celém světě. Ekologické 
projekty v České republice mě čekají spíš po 
ukončení závazků vyplývajících z vítězství ve 
světové soutěži, ale už teď se těším na sázení 
stromů na šumavě, kterého bych se měla 
zúčastnit s Českou Miss Earth 2013 Monikou 
Leovou. A co dělám pro to, aby se lépe dý
chalo? To, co může a měl by dělat každý, je to 
spíš způsob života  – například třídím odpad, 
místo igelitky si nosím látkovou tašku, chodím 
hodně pěšky a přemýšlím o spotřebě vody 
a energií. Každý by měl začít u sebe.

Byla byste se ochotná třeba před fotoapará
tem i vysvléct, kdybyste věděla, že se jedná 
o akty pořizované „pro dobrou věc“? 
S krásnými profesionálními akty nemám 
problém. Samozřejmě bych musela věřit 

modeling I properly began with fashion shows when I went 
to DFC agency in Brno. My carrier fundamentally changed 
after obtaining the Czech Miss Earth 2012 title. The total 
“madness” has begun with the Miss Earth 2012 title.  

How long and how rugged was your way to winning the Miss 
Earth 2012 title? Was there rivalry and tense atmosphere in 
the air among the most beautiful women, ambassadors for 
the environment?
Rugged? I wouldn’t call it that way. I believe that each step 
leads to some kind of success. Also on competitions I have 
always behaved as in normal life. I thought about how my 
parents brought me up and mainly to honor 
them, my name and our country. It is not 
easy in this branch. You must behave as it 

is expected from you. Maybe I can 
compare my job to that of the 

Royal family. After the victory 
I meet various important 
people such as presidents, 

ministers, senators, Co jste musela pro úspěch v soutěži udělat, třeba 

Pro úspěch jsem obětovala jen asi dvoje kalhoty 
a jedny boty, které tam někde zůstaly. Jinak, 
jak jsem říkala, chovala jsem se tak, jako se 
chovám v normálním životě a k tomu přibyla 
víra. Bez ní to snad ani nejde.

Zapůsobila na vás fi lipínská Manila, kde 

Více než město Manila mě zasáhli 
milí, přívětiví a přátelští lidé. Ono se 
neříká nadarmo, že nezáleží na tom, 
kde jste, ale s kým tam jste. I kdybych 
byla na samotném konci světa, ale byla 
tam s hodnými lidmi, bude to ráj na Zemi.

Jak jste na tom Vy sama v ČR s ekologií? Získala 
jste titul Miss Earth, který je s ochranou životní
ho prostředí úzce spjatý. Jak Vy sama přispíváte 
k tomu, aby se naší Zemi a živým organismům 
lépe „dýchalo“? Spolupracujete třeba s nějakou 
organizací či občanským sdružením? 
V České republice jsem se zatím od získání světo
vého titulu moc neohřála.  Můj program organizují 
především zástupci Miss Earth a  jako vítězka 
se účastním akcí po celém světě. Ekologické 
projekty v České republice mě čekají spíš po 
se účastním akcí po celém světě. Ekologické 
projekty v České republice mě čekají spíš po 
se účastním akcí po celém světě. Ekologické 

ukončení závazků vyplývajících z vítězství ve 
světové soutěži, ale už teď se těším na sázení 
stromů na šumavě, kterého bych se měla 
světové soutěži, ale už teď se těším na sázení 
stromů na šumavě, kterého bych se měla 
světové soutěži, ale už teď se těším na sázení 

zúčastnit s Českou Miss Earth 2013 Monikou 
stromů na šumavě, kterého bych se měla 
zúčastnit s Českou Miss Earth 2013 Monikou 
stromů na šumavě, kterého bych se měla 

Leovou. A co dělám pro to, aby se lépe dý
chalo? To, co může a měl by dělat každý, je to 
spíš způsob života  – například třídím odpad, 
místo igelitky si nosím látkovou tašku, chodím 
hodně pěšky a přemýšlím o spotřebě vody 
a energií. Každý by měl začít u sebe.

Byla byste se ochotná třeba před fotoapará
tem i vysvléct, kdybyste věděla, že se jedná 
o akty pořizované „pro dobrou věc“? 
S krásnými profesionálními akty nemám 
problém. Samozřejmě bych musela věřit 

parents brought me up and mainly to honor 
them, my name and our country. It is not 
easy in this branch. You must behave as it 

is expected from you. Maybe I can 
easy in this branch. You must behave as it 

is expected from you. Maybe I can is expected from you. Maybe I can 
compare my job to that of the 

Royal family. After the victory 
I meet various important 
people such as presidents, 

ministers, senators, 

is expected from you. Maybe I can 
compare my job to that of the 

Royal family. After the victory 
I meet various important 
people such as presidents, 

ministers, senators, 

„přej
a bude ti přáno...“
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fotografovi, vědět, na jakou věc by výtěžek šel a hodně 
důležité je, aby nebylo nic vidět.

Díky Vašemu pracovnímu vytížení jistě hodně cestujete 
nejen v rámci Evropy, ale po celém světě. Jak trávíte čas 
v letadlech v případě delších letů? A jak vůbec všeobecně 
vnímáte létání jakožto způsob dopravy? 
Jsem hyperaktivní člověk, takže šestnáctihodinové lety 
jsou pro mě, přiznám se, trošku náročné. Snažím se 
zrychlit čas čtením knih, koukáním na fi lmy a bohužel 
marně i spánkem – zatím se mi nikdy nepodařilo usnout 
na delší čas než dvě hodiny. Vzhledem k tomu, že na 
konci dlouhého letu vždy čeká usměvavá delegace, 
novináři a další lidé, potřebovala bych přijít na to, jak se 

v letadle lépe vyspat, abych mezi ně vkrá
čela svěží a odpočatá. Snad na to jednou 

přijdu, protože jiný způsob, jak překonat 
v krátkém čase velké vzdálenosti, zatím 
není (smích).

Nedávno jste oslavila 24. narozeniny 
(17. 5. 1989), ke kterým jste mj. dostala 
také nové auto. Jak si doposud jízdu 

v něm užíváte? 
Jízdu si užívám plnými doušky. 
Auto je překrásné, BEZPEČNé, 
kvalitní a splňuje svůj účel pro 

dlouhé cesty.  Touto cestou 
bych chtěla ještě jednou po
děkovat autosalonu Pokorný 
v Brně.

A co se změnilo s dalším Vaším 
rokem navíc? Zaznamenala jste 

svůj osobnostní vývoj? 
Doufám, že ano (smích). Snažím se 
na sobě pracovat, zdokonalovat své 
vyjadřování, chování, způsob myšlení. 
Chci být lepší a vzdělanější nejen 
kvůli svému současnému poslání, 
ale protože to patří mezi mé priority. 
Nemám ráda, když něco nevím 
nebo neznám. Pokud tato situace 
nastane, hned jdu na internet nebo 
do encyklopedie a hledám, dokud 
to nenajdu. Je to taková moje malá 
posedlost.

Jak nahlížíte po mnoha soutěžích 
a foceních na vnější a vnitřní krásu? 
Souznění krásy vnitřní a vnější je 
tou nejlepší kombinací.

vicepresidents, ambassadors or their wives. You have to 
speak the foreign language and know the etiquette. A lot 
of people don’t know that. But if I have to recall Miss Earth 
fi nals, I would defi nitely and clearly say that rivalry was 
minimal and sporadic. 

What did you have to do or sacrifi ce to succeed in the 
competition?
I sacrifi ced two pairs of trousers and a pair of shoes that 
I had left somewhere. Otherwise, as I said, I behaved as 
I do in my normal life. Also my faith added to that. It is 
impossible to live without.

Have you been impressed by Manila where the competition 
was held?
Kind, nice and friendly people impressed me more than 
Manila. It is not just a saying that it doesn’t matter where 
you are but who you’re there with. Even if I were at the very 
end of the world but with kind people, it would be paradise 
on Earth.

What are you doing for ecology in the Czech Republic? 
You gained the Miss Earth title which is closely linked to 
environmental protection: how do you personally contribute 
to let our Earth and living organisms “breath” better? Do you 
cooperate with any organizations or civic associations?
After gaining the world title I haven’t spent much time in the 
Czech Republic. My program is organized mainly by Miss 
Earth representatives and as the winner I attend events 
all around the world. Environmental projects in the Czech 
Republic are waiting for me after the obligations arising 
from winning the world competition, but I look forward to 
planting trees in šumava, which I should do with Monika 
Leová, Czech Miss Earth 2013. And what do I do for our 
better breathing? What everyone can and should do – 
it’s more about the way of life – for instance I recycle, I use 
cloth shopping bags instead of plasticones, I walk a lot 
and think about water and energy consumption. Everyone 
should start with themselves.

Would you be willing to undress yourself in front of the 
camera if you knew that it is about making nude acts for 
a “good thing”? 
I don’t have a problem with beautiful professional nude pic
tures. Of course I would have to believe the photographer 
and be familiar to know where the profi t would go and very 
important is not to show anything.

Due to your workload you certainly travel a lot not only in Eu
rope but all over the world. How do you spend time on planes 
during longer fl ights? And how do you generally perceive 
fl ying as a way of transportation?
I am a hyperactive person so I admit 16hour fl ights are 
a bit diffi cult for me. I’m trying to pass the time by reading 
books, watching movies, and sleeping, unfortunately in 
vain – so far I have never been able to sleep for longer than 
two hours. Given the fact that at the end of a long fl ight 
there is always a smiling delegation, journalists and other  Foto: Herminapress/Česká Miss

“Wish and you’ll 
be Given...”

FACE2FACE
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FFttFtF

tereZA 
V KOStce

tereZA in A 
nutShell

dAtum nArOZení / dAte OF Birth

17. 5. 1989 / 1989/05/17

trVAlÉ BydliŠtĚ / PermAnent 
AddreSS:

ivančice u Brna

tituly / titleS

česká miss earth a celo-
světová miss earth 2012
czech miss earth 
and world miss earth 2012

VÝŠKA / height

180 cm

Studium / Study

Veřejně správní akademie 
(obor Personální řízení)
Academy of Public 
Administration (specialization 
in Personnel management)

Foto: Lukáš Dvořák
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Co si myslíte o modernizovaném Letišti Brno? Máte 
nějaký tip, jak by bylo vhodné zpříjemnit celkově čekání 
cestujícím? 
Z Brna jsem bohužel letěla jen jednou a nemůžu ho 
tedy moc posuzovat. Ale pokud bych si na letištích 
obecně něco přála před odletem, tak by to bylo více 
masážních křesel a občas i příjemnější personál. 
Občas jsou lidé před letem ve stresu a více vlídnosti 
od personálu by jim přišlo vhod. 

Jak jste na tom s volnočasovými aktivitami? Není žádným 
tajemstvím, že jste hrála na vrcholové úrovni volejbal 
ještě v době studií na sportovním gymnáziu Ludvíka 
Daňka v Brně. Musela jste se rozhodovat mezi sportem 
a modelingem? Co hrálo klíčovou roli, že se již volejbalu 
na profesionální úrovni nevěnujete? Jakých největších 
sportovních úspěchů si ceníte?
Mám doma přesně 42 medailí ze všech turnajů po 
celém světě. Každá z nich má nějakou historii a na 
každou vzpomínám jen s hrdostí a radostí. Hlavně 
kvůli tomu, že jsem měla skvělý, kvalitní a přátelský 
tým, který se mnou prožil kus života. Musela jsem 
skončit převážně ze zdravotních důvodů. Ale na sport 
jsem nezanevřela. Teď, když na mě není vyvíjen nátlak 
ze strany trenéra, mě to baví ještě více. Je to pohoda 
si jít jen tak zahrát kdy chcete, s kým chcete a jak 
chcete.

Není kariéra modelky rovněž svým způsobem nebezpečná? 
Nemá být proč, když máte zdravou mysl a velké 
odhodlání.

U jakých dalších činností ráda relaxujete? 
Na procházce se psem, jakýmkoliv sportem, jízdou na 
koni v přírodě a aktivitami, které dělám s nejbližšími.

Daří se Vám skloubit dráhu modelky se studijními povin
nostmi? Jakou vysokou školu studujete? 
Před rokem jsem úspěšně absolvovala Veřejně správní 
akademii, obor personální řízení. Tento rok jsem své 
vzdělávání přerušila a chtěla bych zase začít v roce 
2014.

A co váš přítel? Povíte nám narovinu, jestli dostáváte 
pravidelně pozvání na večeři nabo na jiné zajímavé 
schůzky třeba od úspěšných sportovců nejen z ČR nebo ze 
zahraničí? 
Popravdě emailů, zpráv i dopisů dostávám lichotivé 
množství. Asi nejvíce se jich shromažďuje na sociální 
síti, kde mám tolik zpráv, že bohužel nestihnu odepsat 
ani na polovinu z nich. Můj přítel vše zvládá s klidem, 
protože mu nic netajím.

A teď pár takových bleskovek... Co milujete? A co naopak 
nenávidíte? 
Miluju: rodinu, přátele, zvířata, hory, moře, čokoládu, 

people waiting for me, I need to figure out how to get some 
better sleep on the plane to step out among them fresh and 
rested. Perhaps it will come one day because there isn’t 
any other way how to travel large distances in a short time 
(laughter).

You recently celebrated your 24th birthday (17/5/1989), when 
you also got a birthday gift – a new car. How have you been 
enjoying the ride so far? 
I’m enjoying the ride to the fullest.  The car is beautiful, 
SAFE, high quality and fulfills its purpose for long journeys. 
I would like to say thanks here again to the Pokorny car 
showroom in Brno.

And what has changed after becoming one year older? Have 
you noticed your personality development?
Yes, I hope so (laughter). I’m trying to work on myself, 
improve my speech, behavior and way of thinking. I want 
to be better and more educated not only for my current 
mission, but also because it is one of my priorities. I don’t 
like it when there’s something I don’t know. If this happens, 
I just go online or get an encyclopedia and I search until 
I find it. It’s a little obsession of mine.

After many competitions and photo shoots, what is your 
opinion of the outer and inner beauty?
Harmony of the inner and outer beauty is the best 
combination.

What do you think about the new appearance of Brno 
airport? Do you have any tips on how to make the passen
ger’s waiting time more pleasant?   
Unfortunately I have flown from Brno only once so I can 
not make much judgment. But if I would wish for some
thing in general so it would be more massage chairs and 
sometimes also more pleasant staff before the departures. 
People are sometimes stressed before the flight so more 
kindness from the staff would come in handy.

How about your free time activities? It’s not a secret that 
you were a top volleyball player while you were studying at 
Ludwig Danek high school of sports in Brno. Did you have to 
choose between sports and modeling? What played a key 
role in the fact that you stopped playing professional volley
ball? What are the most valuable sporting achievements you 
appreciate?
I have exactly 42 medals at home from many tournaments 
worldwide. Each of them has its history and I remember 
each with pride and pleasure. Mainly because I had 
a great, high quality and friendly team which spent part of 
my life with me. I had to quit for health reasons. But I did 
not go off the sports. Now, when I am not under pressure 
of the coach I enjoy it even more. It’s cool just to go to play 
when you want, who you want with and how you want.

„souznění krásy vnitřní 
a vnější je tou nejlepší 
kombinací.“

“harmony of the inner 
and outer beauty is the 
best combination.”
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brambůrky, fi lmy, seriály (Simpsonovi, Teorii velkého 
třesku, chůvu Fine, Jak jsem poznal vaši matku, 
Přátelé), hodné a dobrosrdečné lidi.
Nenávidím: zlobu, závist, pomstychtivost, aroganci, 
hulvátství, buranství, lečo, posilovnu.

Bez čeho nemůžete žít? 
Bez své rodiny, přátel, zvířat, dobrého jídla, kyslíku 
a vody.

Kariéra nebo rodina? 
Obojí je pro mě velmi důležité. Práce materiálně 
zabezpečuje rodinu. Rodina podporuje v kariéře. 
Nejlepší je, když se vše dokáže harmonicky skloubit.

Jaké je Vaše životní motto?  
Většinou mám na každou situaci jiné motto. Nejčas
těji se řídím větou „Přej a bude ti přáno“.

Jaké jsou Vaše krátkodobé i dlouhodobé cíle?
Mé krátkodobé cíle jsou relaxovat, nabrat energii 
a navštívit rodinu v Prostějově. Dlouhodobější cíle 
jsou zaměřeny spíše na business. Mám nějaké sny, 
které bych si chtěla příští rok splnit.

Připravila Lucie Havlíčková

„kariÉra a rodina – 
ideální je harmonie.“ 
“career and family must 
be in harmony.”
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Foto: Václav Širc

Isn’t the modeling career also kind of dangerous?
There’s no reason if you have a healthy mind and great 
determination.

What other activities do you do to relax?
Walking with the dog, any kind of sports, horse riding in 
the countryside and activities I do with my closest people.

Are you successful in combining the modeling profession 
with your studying? What college do you study? 
A year ago I successfully graduated from the human re
sources management major at Public Administration Col
lege. This is my gap year and I want to start again in 2014.

And what about your boyfriend?  Will you tell us frankly 
whether you are regularly invited to dinners or other inter
esting meetings by successful sportsmen, not only from the 
Czech Republic, but from abroad too?
Honestly, I receive a fl attering amount of emails, messages 
and letters. Probably most of them are on the social 
networks where I have so many messages that I cannot 
answer half of them. My boyfriend handles everything with 
ease because by me there’s nothing to conceal.

And now some quick questions... What do you love? And 
what do you hate on the contrary? 
I love my family, friends, animals, mountains, chocolate, 
potato chips, movies, TV series (Simpsons, Big Bang 
Theory, Fine nanny, How I Met Your Mother, Friends) nice 
and kind people. I hate malice, envy, vengefulness, ar
rogance, incivility, boors, ratatouille and fi tness gym.

What is it that you can’t live without? 
My family, friends, animals, good meal, oxygen and 
water. 
Career or family?
Each is very important to me. Work secures the family 
materially. Family supports career. ... It is the best when 
everything is balanced.

What’s your motto of life?

I usually have one motto for each situation. Most common 
phrase I follow is “Wish and you’ll be given” 

What are your shortterm and longterm goals?
My shortterm goals are to relax, recharge my batteries 
and to visit my family in Prostějov. Longerterm goals are 
rather focused on business. I have some dreams that 
I would like to make come true next year.
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Hotel OLD TOWN Brno **** je nově 
vybudovaný čtyřhvězdičkový de
signový hotel s rozsáhlou nabídkou 
služeb. 

Svou polohou nabízí hostům rychlou 
a pohodlnou dostupnost centra 
města Brna s významnými správními 
a nákupními středisky a oblíbenými 
památkami. Disponuje moderním 
vzhledem, je vybaven nejnovějšími 
technologiemi a překvapí příjemným 
prostředím s profesionálními 
službami. 

Hotel nabízí uzavřené, kamerami 
střežené parkoviště přímo v areálu 
hotelu, které mohou hosté, stejně 
jako WIFI, využívat zcela zdarma.  

Old tOwn

Hotel OLD TOWN Brno **** is 
a newly built fourstar design hotel 
with an extensive range of services. 
Due to its location it provides a fast 
and comfortable access to the Brno 
city center, with significant admin
istrative and shopping centers and 
popular sights. It has a modern look 
and it is equipped with the latest 
technology and surprises you with 
pleasant environment and profes
sional service.

The hotel offers an enclosed, CCTV 
guarded parking directly on the 
hotel premises, which is, the same 
way as the WIFI, free of charge for 
the guests.

HOTEL OLD TOWN –  
DESIGNOVé BYDLENí  
V CENTRU BRNA 

HOTEL OLD TOWN –  
DESIGNER LIVING  
IN THE CITY OF BRNO

Hotel OLD TOWN Brno**** 
Francouzská 97
602 00 Brno
Telefon/Phone: +420 545 222 000
Email: info@oldtownhotel.cz 
www.oldtownhotel.cz 

hOtel

POKUD HLEDáTE SPECIALISTU NA 
OBLAST KORPORáTNí A INCENTIVNí 
TURISTIKY NEBO NA POSKYTOVáNí IN
COMINGOVýCH, REKLAMNíCH A MAR
KETINGOVýCH SLUžEB, SPOLEČNOST 
CZECH AGENCY S.R.O. VáS ZARUČE
Ně NEZKLAME. 

Firma vznikla na jaře roku 2011 v Českém Krumlově 
a zaměřuje se na pořádání konferencí, seminářů, 
školení, smluvní přepravu osob a jiné firemní akce, kdy 
vychází maximálně vstříc individuálním nárokům a poža
davkům svých klientů. 

Vysoká úroveň jejich servisu, poskytovaných služeb 
a týmová práce jsou zárukou toho, že vám v plné míře 
vyhoví. Rozhodujícím faktorem jejich práce je bezpochyby 
spokojenost zákazníků. 

Více informací o Czech Agency s.r.o. 
získáte na www.czech-agency.com.

You‘ll find more information about Czech 
Agency s.r.o. at www.czech-agency.com
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Hotel Dvořák nabízí ubytování 
přímo v historickém srdci Čes-
kého Krumlova a z jeho pokojů 
je jedinečný výhled na řeku Vltavu 
a panorama krásného krumlovského 
zámku.

Český Krumlov leží v údolí mean
drující řeky Vltavy a byl založen 
rodem Vítkovců již kolem roku 1274. 
Historické centrum bylo roku 1992 
zapsáno do seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO.

K nejimpozantnějším památkám 
patří Krumlovský zámek s domi
nantní okrouhlou věží. Obdivována 
je i městská část Latrán s tzv. 
Budějovickou bránou, čtverhran
ným náměstím s radnicí, morovým 
sloupem a kašnou. 

Celé město si uchovalo unikátní 
síť středověkých ulic s velkým 
množstvím renesančních domů 
s gotickými jádry.

... 19

dVOřÁK
Hotel Dvořák offers accommoda-
tion right in the historical heart of 
Český Krumlov with a unique view 
of the Vltava River and beautiful 
panorama of the Krumlov castle. 

Český Krumlov is situated in the val
ley of the meandering Vltava River 
and was founded by the House 
Vítkovci around 1274. The historical 
center was in 1992 registered in the 
UNESCO World Heritage List. 

Krumlov castle with its dominant 
round tower is one of the most 
impressive sights. The city district 
Latrán with the so called Bud
weis gate, quadrangular square 
with Town Hall plague column 
and a fountain is also very much 
admired.

The whole town has preserved its 
unique network of medieval streets 
with a large number of Renaissance 
buildings with Gothic cores.

HOTEL DVOŘáK – MíSTO 
PRO MILOVNíKY HISTORIE  
I ROMANTICKé DUšE

HOTEL DVOŘáK – A PLACE 
FOR HISTORY LOVERS 
AND ROMANTIC SOULS

hOtel

Hotel DVOŘÁK****
Radniční 101
381 01  Český Krumlov
Telefon/Phone: +420 380 711 020
Email: info@hoteldvorak.com
www.hoteldvorak.com

The company was founded in the spring of 2011 in 
Český Krumlov and focuses on organizing conferenc
es, seminars, trainings, contractual transport of passen
gers and other corporate events and strives to meet the 
individual needs and requirements of its clients.

High level of provided services and teamwork guar
antee that you‘ll be fully satisfied. The decisive factor 
in their work is undoubtedly the satisfaction of the 
customer.

IF YOU ARE LOOKING FOR A SPECIA
LIST FOR CORPORATE AND INCENTIVE 
TOURISM OR PROVIDING INCOMING, 
ADVERTISING AND MARKETING SERVI
CES, CZECH AGENCY S.R.O. SURELY 
WON‘T DISAPPOINT YOU.
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Jak byste po letech v pozici výkonné ředitelky charakterizo
vala soutěž Česká Miss jinak, než jak se uvádí ofi ciálně ve 
všech propagačních materiálech. 

To je těžké, opravdu se jedná o soutěž krásy :). Ale 
z mého pohledu se také jedná o seberealizaci dívek, 
které se do soutěže přihlásí, o jejich možnosti uplatnění 
v budoucím životě. Záleží na každé z nich, jak pracuje s ti
tulem nebo jen s účastí v soutěži, je to na jejich píli, práci 
a odpovědnosti. Je to pro ně i těžké, protože se přes noc 
stanou slavnými a musí se s tím vyrovnat, naučit se s tím 
žít a k tomu potřebují naši pomocnou ruku, ale i podporu 
svého nejbližšího okolí (rodina, přítel, kamarádi). Všechny 
dívky se mohou stát, kým chtějí, mohou si plnit svoje sny. 

Čím je pro Vás prostředí krásných dívek profesně již několik 
let přitažlivé? 

Je to práce hrou. Česká Miss je projekt velmi kreativní 
a pro mě se v něm skloubilo vše, co jsem od svého 
zaměstnání požadovala. Na jednu stranu je to řízení spo
lečnosti, čísla, tabulky, rozpočty, reporty atd., na druhé 
straně velká kreativita, setkávání se zajímavými lidmi, ces
tování. Vždycky říkám, že se mi splnil dětský sen. A tady 
je důkaz, že jsem v předchozí odpovědi nelhala a i mně 
se díky České Miss splnil sen.

ČESKá MISS JE „KVALITNí ZNAČKOU“, KTERá PRO
POJUJE OBCHOD, SHOWBUSINESS, MéDIA A SPO
LEČENSKý žIVOT. JE PROTO IDEáLNí PLATFORMOU 
PRO OFICIáLNí I NEFORMáLNí SETKáVáNí S OB
CHODNíMI A MEDIáLNíMI PARTNERY. ABY TATO „TO
VáRNA“ NA ČESKé MISS DOKáZALA BEZPROBLéMO
Vě FUNGOVAT, MUSí ZA Ní STáT V POZADí SCHOPNý 
TýM LIDí. JEHO NEOPOMENUTELNOU SOUČáSTí JE 
VýKONNá ŘEDITELKA JITKA BěLUšOVá, KTERá SI 
S NáMI OCHOTNě A OTEVŘENě POPOVíDALA MIMO 
JINé TAKé O ZáKULISí. 

CZECH MISS IS A “GOOD TRADEMARK”, WHICH CON
NECTS BUSINESS, SHOW BUSINESS, MEDIA AND SO
CIAL LIFE. IT IS THEREFORE AN IDEAL PLATFORM FOR 
FORMAL AND INFORMAL MEETINGS WITH BUSINESS 
AND MEDIA PARTNERS. IN ORDER FOR THIS CZECH 
MISS FACTORY TO ABLE TO OPERATE SEAMLESSLY, IT 
MUST BE BACKED WITH A TEAM OF CAPABLE PEOPLE. 
INDIVISIBLE PART OF THE TEAM IS THE ExECUTIVE 
DIRECTOR JITKA BěLUšOVá WHO WILLINGLY AND 
OPENLY CHATTED WITH US, APART FROM OTHER 
THINGS ALSO ABOUT WHAT’S BEHIND THE SCENES.

JitKA BĚluŠOVÁ
How would you after years in the position of Executive 
Director characterize the Czech Miss competition differently 
than stated offi cially in all promotional materials?
It is diffi cult; it really is a beauty contest :). But from 
my point of view it is also about selfrealization of girls 
who sign up for the competition, about their potentials 
for their future life. It depends on each of them how she 
approaches the title or just the participation in the com
petition; it’s up to their diligence, work and responsibility. 
It is also diffi cult for them because they become famous 
overnight, they have to deal with it, and for this they need 
not only our helping hand but also support from their 
closest family, and friends. All girls can become who they 
want to be, they can fulfi ll their dreams.

What is it that has made the environment of beautiful girls 
attractive to you for several years? 
It is to work by playing. Czech Miss is a very creative pro
ject, and for me, it combines everything I have expected 
from my job. On one hand it is the company management, 
fi gures, charts, budgets, reports, etc., and on the other 
hand, great creativity, meeting interesting people, trave
ling. I always say that my childhood dream came true. And 
here‘s the proof that I did not lie in my previous answer, 
thanks to The Czech Miss also my dream came true.
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A co Váš vztah k ředitelce soutěže Michaele Maláčové? Jaká 
vlastně je?

S Michaelou máme v dnešní době velmi pěkný a přátel
ský vztah. Naše přátelství vzniklo z pracovního vztahu. 
O to myslím, že je pevnější. Pracujeme spolu skoro 
devět let a naše spolupráce i přátelství jsou založené 
na důvěře a vzájemné úctě. Michaela je jako šéf přísná, 
ale spravedlivá. Mám v ní velkou oporu a pomoc. Je 
mi vždy připravena poradit a pomoct, když ji o to požá
dám. Mnoho jsem se  od ní za tu dobu naučila a jsem 
jí za to velmi vděčná. Respektuji ji a neskutečně si jí 
vážím. Bez ní by Česká Miss nikdy nebyla, a tudíž ani já 
bych s vámi teď nedělala rozhovor. Patří jí můj velký dík!

„Přestože jsou české holky méně ambiciózní, rychle 
se učí a zvládají svoji úlohu na jedničku.“

Jaké fyzické rysy a povahové vlastnosti odlišují naše české 
dívky od těch z celého světa? 

Tak to je velmi těžká otázka. Já sama se nepovažuji za 
odborníka na krásu. Ale určitě jsou tam rozdíly, zejména 
ve srovnání s dívkami z Jižní Ameriky. Jihoameričanky 
jsou jak známo na soutěž krásy připravovány i několik let, 
jsou velmi houževnaté. Naše „holky“ jsou myslím méně 
ambiciózní, tudíž je to na světové soutěži trochu překvapí. 
Ale myslím, že se rychle učí a zvládají  svoji úlohu na 
jedničku. Co slýchávám nejčastěji: „No jasně, že české 
holky jsou nejkrásnější.“ :) 

Kolik castingů v ČR organizujete a kolik předkol čeká na 
úspěšné uchazečky? 

Pro ročník České Miss 2014, což je i desetileté výročí 
soutěže, budeme pořádat na začátku listopadu 2013 
sedm castingových kol po celé České republice. Z těchto 
castingových kol vzejde cca 50 dívek, které postoupí do 
semifi nále a tam vybereme 10 fi nalistek, z nichž se jedna 
stane jubilejní Českou Miss.

Pravidla České Miss jsou poměrně rozsáhlá, avšak kdybyste 
měla shrnout, které dívky se nemusejí ani zkoušet hlásit, 
protože zaručeně nesplní pravidla, které by to byly? 

Určitě nerozhoduje, zda má dívka nízké sebevědomí. Ta se 
s největší pravděpodobností do soutěže ani nepřihlásí, nebo, 
zda má tetování či má něco upraveno plastickým chirurgem. 
Co ale odporuje pravidlům soutěže a není akceptovatelné, 
je určitě jakákoliv pornografi cká minulost. Jinak samozřejmě 
dívka musí splňovat ostatní podmínky pro přijetí do soutěže, 
a to, že musí být svobodná, bezdětná, musí mít české ob
čanství, nesmí mít záznam v rejstříku trestů a nesmí překročit 
věkovou hranici, která je nastavena pro Českou Miss 2014. 

„Česká Miss je v podstatě ambasadorkou ČR, která 
naši zemi reprezentuje v zahraničí. A proto je důleži
té, aby si odpovědnost uvědomovala a dle toho se 
i chovala.“

Je to tedy tak, že se nároky na budoucí miss rok od roku 
zvyšují? 

Neřekla bych, jen si myslím, že ty dívky, které se do sou
těže hlásí, si víc uvědomují důležitost titulu královny krásy 
a s ním i spojenou odpovědnost. Je to v podstatě taková 
ambasadorka ČR, neboť celou naši zemi reprezentuje 

JitKA BĚluŠOVÁ

And what about your relationship with the director of the 
contest, Mrs. Michaela Maláčová? What is she like?
With Michaela we have a very nice and friendly relationship 
today. Our friendship arose out of the working relationship. 
That‘s why I think it is stronger. We have worked together 
for almost nine years and our cooperation and friendship is 
based on trust and mutual respect. As a boss, Michaela is 
strict but fair. I have her great support and help. If I ask her 
she is always ready to advise and help me. I learned a lot 
from her during the time and I appreciate this. I do incred
ibly respect her and appreciate her. The Czech Miss would 
never exist without her and so I wouldn’t be even speaking 
to you now. I can’t thank her enough!

“Although the Czech girls are less ambitious, they 
learn quickly and manage they role very well.”

What are the physical features and character traits in which 
the Czech girls are different to those from around the world?
Well, it is a very diffi cult question. I do not consider myself 
an expert on beauty. But certainly there are differences, 
mainly in comparison with South American Girls. As 
is known, South American Girls have prepared for the 
beauty contest for many years, they are very tough. I think 
our girls are less ambitious, so they are very surprised 
on a world competition. But I think they learn quickly and 
manage they role very well. What I hear most often is 
“Sure, the Czech girls are the most beautiful.” :)

How many castings do you organize in the Czech Republic 
and how many qualifying rounds are waiting for the succe
ssful contestants?
For the year 2014, which is at the same time the tenth an
niversary of the competition, we’ll organize seven casting 
rounds all around the Czech Republic at the beginning of 
November 2013. From these castings we’ll shortlist around 
50 girls, who continue to the semifi nals, and there we choose 
10 fi nalists, one of them will become the jubilee Czech Miss.

The rules of the Czech Miss are fairly extensive, but if you 
could summarize, which girls would be those, who defi nitely 
do not meet the rules and therefore do not even need to 
attempt to enter the competition? 

It defi nitely doesn’t matter if the girl has a low selfesteem. 
That girl most likely wouldn’t even enter the competition 
or if she has a tattoo or she’s got something adjusted by 
plastic surgery. But what is against the rules of the com
petition and is unacceptable, is any pornographic history. 
Otherwise the girl must meet the other requirements for 
admission to the competition, namely she must by single, 
childless, must have Czech citizenship, must not have 
criminal record and must not exceed the age limit, which 
is set to Czech Miss 2014.

“The Czech Miss is basically an ambassador of the 
Czech Republic representing our country abroad. It 
is therefore important to be aware of the responsibili
ty and behave accordingly.”

Is it so that the demands on the future Miss are increasing 
every year?
I wouldn’t say so, but I think that the girls entering the 
competition realize the importance of the queen of beauty 
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v zahraničí a podle toho se dívky také musí chovat. Zatím 
se nám to daří a doufám, že bude i nadále. Naše vítězky 
ve světových soutěží zatím uspěly na výbornou.

Proč se volí hned tři nejkrásnější dívky? Česká Miss World, 
Česká Miss a Česká Miss Earth? 
Je to z důvodu návaznosti na světové soutěže. Česká 
Miss je projekt s prvky reality show. O absolutní vítězce 
České Miss rozhodují diváci svými SMS hlasy, o České 
Miss World rozhoduje odborná porota a o Blesk České 
Miss Earth rozhodují čtenáři deníku Blesk.

title more and also the responsibility connected to. She is 
basically an ambassador of the Czech Republic because 
she represents our country abroad and also the girls must 
behave accordingly. We’ve been successful so far and 
I hope that it will continue to be the same. Our winners of 
international competitions have succeeded very well so far.

Why are exactly three most beautiful girls elected? Czech 
Miss World, Miss Czech and Czech Miss Earth?

It is because of continuity with the world contests. Miss 
Czech is a project with elements of reality show. The 
absolute winner of Miss Czech is determined by viewers’ 
SMS votes, the Czech Miss World is selected by the pro
fessional jury and the winner of Blesk Czech Miss Earth is 
voted by the Blesk readers.

How are Miss World and Miss Earth contests exceptio
nal? How do they differ from each other and what is their 
mission?

Miss World is the oldest world beauty contest running 
since 1960 and is one of the most prestigious competitions 
in the world. It is owned by Miss World Organization with 
headquarters in London. Miss Earth is the youngest of the 
world competitions with activities focused on environmen
tal protection, as its name implies, and it ranks among 
world‘s three largest beauty contests. It has existed for about 
8 years and has accomplished great results so far. And 
primarily Czech Republic can be proud of its last winner,  
Tereza Fajksová, the reigning Miss Earth 2012. We should 
definitely not forget the Miss Universe, housed in the USA, 
which is the second oldest beauty contest in the world. In 
fact, Miss Universe originated from a swimwear show.

“Not only the winners but also the other finalists are 
voluntarily involved in the charity projects.”

When you say Miss many people also visualize connection 
with charity activities. What foundations and organizations 
are you working with directly? What is expected from the 
Czech Miss in this respect?

Our company M Marketing Ltd. has had a longterm 
cooperation with Tereza Maxová for Children Foundation 
and this cooperation is amazing. Other charity projects 
are based on the agreement with the winners or finalists, 
because you don’t have to be the winner to be helpful 
somewhere. It‘s about what girls are interested in, and in 
which charitable activities they feel comfortable. We are 
dealing with this year‘s winners about what they would 
like to be doing systematically in the future, but they 
have already taken part in many projects – for example, 
a fashion La Perla underwear show for the Pink Bubble 
endowment fund, we had strong presence at the Barefoot 
Run event which was helpful in fulfilling wishes of children 
from foster homes, also just for the charity show of Tereza 
Maxová´s Foundation, but also multicultural projects are 
supported by the girls, e.g. PragaHaiti project, etc; actually 
it has been a number of events.

What does the competition offer to its business partners?

Czech Miss guarantees its trading partner a conjunction with 
a new project, built on a stable and blameless base, with the 
support of strong media partners, ensuring intense publicity. 
Therefore it guarantees significant visibility and strengthens 
the partner’s trade mark. Czech Miss offers developing long

Čím jsou výjimečné soutěže Miss World a Miss Earth? Čím 
se  od sebe liší a jaké mají poslání? 
Miss World je nejstarší světová soutěž krásy, která funguje 
už někdy od roku 1960 a je jednou z nejprestižnějších 
soutěží na světě. Vlastníkem je Miss World Organization 
a hlavní sídlo je v Londýně. Miss Earth je nejmladší ze 
světových soutěží a její činnost je zaměřená na ochranu 
životního prostředí, jak už samotný název napovídá a řadí 
se mezi 3 největší světové soutěže krásy. Funguje asi 8 let 
a má za sebou zatím skvělé výsledky. A hlavně Česká re
publika se může pochlubit její poslední vítězkou, kterou je 
právě úřadující Miss Earth 2012 Tereza Fajksová. A určitě 
bychom neměli zapomenout na Miss Universe, která sídlí 
v USA a je druhou nejstarší soutěží krásy na světě. Miss 
Universe v podstatě vznikla jako přehlídka plavek.

„Do charitativních projektů se dobrovolně zapojují 
nejen vítězky, ale také další finalistky.“

Když se řekne Miss, spoustě lidem se jistě vybaví také 
propojení s dobročinnými aktivitami – s charitou. S jakými 
nadacemi a organizacemi přímo spolupracujete? Co se od 
Českých Miss v tomto směru očekává? 
Naše společnost M Marketing s.r.o. dlouhodobě spolu
pracuje s Nadací Tereza Maxová dětem a ta spolupráce je 
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úžasná. Ostatní charitativní projekty se odvíjejí od domluvy 
s vítězkami či finalistkami, protože nemusíte být vítězka, 
abyste někde pomáhala.  Jde o to, co dívky zajímá, ve 
kterých charitativních činnostech se cítí dobře. S letošními 
vítězkami řešíme, čemu by se v budoucnu chtěly systematic
ky věnovat, už teď se ale zúčastnily mnoha akcí – například 
módní přehlídky prádla La Perla pro nadační fond Pink 
Bubble, silné zastoupení jsme měli na akci Barefoot Run, 
který pomáhal plnit přání dětem z dětských domovů, také na 
charitativní přehlídce právě pro Nadaci Terezy Maxové, ale 
dívky podporují i multikulturní projekty, např. projekt Praga
Haiti atd. Za těch pár měsíců je to skutečně již řada akcí.  

Co soutěž nabízí svým obchodním partnerům? 

Česká Miss garantuje svým obchodním partnerům 
spojení s novým projektem, postaveným na stabilním 
a bezúhonném zázemí, s podporou silných mediálních 
partnerů, zaručujících intenzivní publicitu. Zaručuje 
proto výrazné zviditelnění a posílení obchodní značky 
partnera. Česká Miss nabízí rozvinutí dlouhodobé spo
lupráce s obchodními partnery. Nabízí svým partnerům 
komplexní péči při budování spojení značky partnera se 
značkou soutěže. Umožňuje využití propojení se soutěží 
v celoročních marketingových plánech partnerů včetně 
marketingového využití vítězek soutěže. Česká miss 
propojuje obchod, showbusiness, média a společenský 
život. Je proto ideální platformou pro oficiální i neformální 
setkávání s obchodními a mediálními partnery.

Finalistky České Miss oblékají v průběhu přímého televizního 
přenosu známí návrháři a slavné návrhářky. Jakou jdete cestou? 

V posledních letech jsme se rozhodli pro trochu jiný 
koncept, a to že dívky předvádí modely od známých 
zahraničních návrhářů (Oscar de la Renta, Emilio Pucci, 
Bluemarine apod.). Na světové soutěže pak vítězky 
oblékají čeští návrháři. Opět je to po dohodě s vítězkou, 
co jí vyhovuje a co se jí líbí. Letošní vítězku Gabrielu Kra
tochvílovou například oblékne na světovou soutěž Miss 
Universe Beata Rajská.

„Vybrat zahraniční osobnost je oříšek. V roce 2008 
jsme pozvali Alaina Delona. Finalistky už ho sice moc 
neznaly, ale jejich maminky byly v sedmém nebi:)“

Na akce jsou zvány zajímavé osobnosti ze světového 
showbusinessu. Vybíráte je nahodile nebo s jasným cílem? 

Výběr zahraničního hosta je vždycky běh na dlouhou trať, 
kterému předchází cca tři čtvrtě roku jednání s vytipo
vanými osobnostmi. Rozhodnutí je těžké a roli hraje 
řada aspektů. Snažíme se vybírat osobnosti, které osloví 
větší skupinu diváků, ale i to je oříšek.  Třeba když jsme 
měli na České Miss 2008 jako hosta Alaina Delona, tak 
finalistky už ho sice moc neznaly, ale jejich maminky byly 
v sedmém nebi :) 

Podělíte se s námi o nějakou veselou příhodu třeba ze 
zákulisí miss? 

No tak těch bylo opravdu mnoho. Kdybych vám je měla 
všechny popsat, tak možná napíšu román :) Máme 
skvělý tým, bez kterého bych to nedokázala. Jsme kama
rádi, takže nám práce přináší nejen starosti, ale i radosti 
a legraci.

term cooperation with business partners. It offers complex 
care in building connections between their mark and the 
mark of the competition. It allows utilizing its connection with 
the competition in the annual marketing plans of the partner 
as well as including marketing exploitation of the winners. 
Czech Miss connects business, show business, media and 
social life. It is therefore an ideal platform for formal and 
informal meetings with business and media partners.

During live TV broadcasting the finalists of Miss Czech are 
dressed by known fashion designers. What concept have 
you chosen?
In recent years, we have decided on a slightly different 
concept – the girls are showing models by wellknown 
international designers (Oscar de la Renta, Emilio Pucci, 
Bluemarine etc.). On the world competitions the winners 
are dressed by Czech designers. It is again based on an 
agreement with the winner, what suits her and what she 
likes. This year‘s winner Gabriela Kratochvílová will be 
dressed on Miss World Universe contest by Beata Rajská. 

“To select the international star is a tough one. In 
2008, we invited Alain Delon. Although the finalists 
didn’t know him well their mothers were in heaven :)”

Interesting people from the world of showbiz are invited to 
the events. Do you choose them randomly or with a clear 
objective?
Selection of the foreign guest is always a long run pre
ceded by about nine months of negotiations with selected 
personalities. The decision is difficult and various aspects 
are significant. We try to select people who are interesting 
for the majority of the audience but it is also a hard nut to 
crack. For instance when we had Alain Delon as a guest 
on Czech Miss 2008, the finalists didn’t know him well but 
their mothers were in heaven :)

Will you share with us a funny story for instance from behind 
the scenes of Miss?
Well, there were many indeed. If I had to describe all of 
them, maybe I‘d write a novel :). We have a great team 
which I could not do without. We are friends, so the work 
brings us not only troubles but also joy and fun. Au
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HODINY, PODLE KTERýCH NIKDO 
NEMůžE PŘEČíST ČAS? SPECIFICKé 
NáŘEČí HANTEC, KTERéMU ROZUMí 
POUZE MíSTNí? NEBO PODCHOD 
U NáDRAží, ZE KTERéHO VYTVOŘILI 
UMěLCI VýSTAVNí PROSTORY? TO, ALE 
I MNOHEM VíCE, NAJDETE VE MěSTě, 
KTERé žIJE SVýM VLASTNíM žIVOTEM. 
VíTEJTE V BRNě, DO KTERéHO SE 
NEMůžETE NEZAMILOVAT, STEJNě JAKO 
DO JIžNí MORAVY, KRAJE PLNéHO VíNA, 
RADOSTI A INTENZIVNíCH PROžITKů. 

A CLOCK FROM WHICH NO ONE CAN 
READ WHAT TIME IT IS? HANTEC – 
SPECIFIC DIALECT UNDERSTOOD 
ONLY BY LOCALS? OR THE RAILWAY 
STATION UNDERPASS TRANSFORMED 
BY ARTISTS TO AN ExHIBITION AREA? 
YOU’LL FIND THIS AND MUCH MORE 
IN THE CITY LIVING ITS OWN LIFE. 
WELCOME TO BRNO, A CITY WHICH 
YOU CAN’T BUT FALL IN LOVE WITH, 
AS WELL AS WITH SOUTH MORAVIA, 
A REGION FULL OF WINE, PLEASURE 
AND INTENSIVE ExPERIENCE.

BrnO 
A JiŽní 

mOrAVA

BrnO And 
SOuth 
mOrAViA

rOZmAnitÁ míStA, KterÁ Budete 
chtít nAVŠtíVit JeŠtĚ JednOu

VAriOuS PlAceS yOu’ll 
wAnt tO ViSit AgAin
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Plánujete víkend v Brně a na jižní Moravě? Seznamte 
se s místy, která byste si neměli v letních měsících 
nechat ujít. Ale pozor, možností je zde opravdu mnoho. 
Vyberte si tedy přesně podle svého vkusu a nálady, 
vždyť Brno, jižní Morava a jejich obyvatelé na vás čekají 
s otevřenou náručí, půl litrem piva nebo sklenicí vína při 
každé z vašich návštěv. 

Začněme popořádku 
Už samotné Letiště BrnoTuřany je stavbou, která stojí 
za povšimnutí. Zatímco město je známé především pro 
svou funkcionalistickou architekturu, která je zde patr
ná na každém rohu, letiště je typické svým organickým 
a hightech stylem. I díky tomu bylo v roce 2007 oceně
no titulem Stavba roku. Z letiště se do centra přepravíte 
veřejnou dopravou (autobusová linka 76), autem, které 
je k dispozici na vypůjčení hned ve spojovací hale mezi 
příletovou a odletovou halou nebo jednoduše využijte 
spolehlivých služeb City Taxi. 

Are you planning a weekend in Brno and the south 
Moravia? Here is a list of the places that you should not 
miss in summer months. But be aware that there are 
really many possibilities here. Choose exactly what you 
like, Brno and south Moravia and their residents await 
you with open arms, half a liter beer or a glass of wine 
at each of your visits.

Let’s start from the beginning
The terminal of the Brno Airport – Tuřany is a building 
worth noticing. While the city is first of all known for 
its functionalistic architecture which is obvious at 
each step, the airport is notable for its organic and 
hightech style. Thanks to this it was awarded the 
Building of the Year title in 2007. You can reach the 
centre by public transport (bus line 76), by car which 
is for rent just in the passageway between the arrival 
and departure hall, or simply make use of the reliable 
City Taxi service.

BrnO And 
SOuth 
mOrAViA

Brno je velmi rozmanité a na jeho poznání vám dopo
ručujeme strávit v něm delší dobu. Pokud jste si však 
udělali pouze víkendovou návštěvu, podívejme se, co 
byste neměli minout. Nejprve však pár praktických rad 
– pokud se budete pohybovat a bydlet pouze v cent
ru, nemusíte si kupovat jízdenku. Pokud ale plánujete 
delší trasy, pořiďte si buď jednotlivé jízdné za 20 korun 
(přestupní na 15 minut) nebo celodenní jízdenku za 
90 korun. V případě ponocování si vezměte taxi nebo 
využijte pravidelných nočních rozjezdů, typických pro 
Brno. 

Brněnské centrum? Směs historie a současnosti, 
zábavy, odpočinku a aktuálního dění. Pomyslný střed 
tvoří ukázka moderní architektury Náměstí Svobody, 
na němž se pravidelně pořádají různé trhy, festivaly 
a koncerty. Zajděte se podívat i na Zelný trh a kupte 
si čerstvé moravské květiny a ovoce. Odtud už je jen 
kousek k hradu špilberk nebo do Denisových sadů, 
jednoho z mnoha brněnských parků. Centrum si pro
jdete bez zastávky i za hodinu, uvidíte zde mnoho kos
telů, funkcionalistických staveb i netradičních zákoutí. 
Nezapomeňte se osvěžit v jedné z místních restaurací, 
hospod či kaváren. Zvláště v létě to na zahrádce stojí 
za to. A pokud vám bude velké horko a budete chtít 
poznat život pod zemí, zajděte do zdejší Kostnice nebo 
do brněnského podzemí. 

Brno is very diverse so we suggest spending a longer 
period here. In case you only spend a weekend here, 
let’s see what you should not miss. But first, a few 
practical tips – if you intend to stay and walk just only 
in the center you don’t need to buy a public transport 
ticket. But if you plan longer routes, purchase a 20 CZK 
transfer ticket (15 minutes transfer) or a 90 CZK day 
ticket. In case you’re staying up late take a taxi or use 
the regular night buses, so typical for Brno.

The center of Brno? A mixture of history, present, 
fun, relaxation and current events. The city center 
is formed by a pattern of modern architecture, the 
central square called náměstí Svobody (Freedom 
Square) where various markets, festivals and con
certs are held. Go and see the Green Market (Zelný 
trh) and buy fresh Moravian flowers and vegetables. 
Very close from there is the špilberk Castle and 
Denis Park, one of the numerous Brno parks. You’ll 
get through the center in an hour and you’ll see here 
a lot of churches, functionalistic buildings and non
traditional hideaways. Don’t forget to refresh yourself 
in local restaurants, pubs or coffee houses. The 
outside seatings are worth it especially in summer. 
And if you get too hot and you’ll want to experience 
the life under the ground, go to the local ossuary or 
Brno underground system.

TRAVEL
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Co stojí za návštěvu
Jedním z nejvyhledávanějších míst je v létě místní 
přehrada. Odpočiňte si u vody nebo se nechejte svézt 
na výletní lodi. Pokud máte děti, vyrazte do ZOO nebo 
do nově zrekonstruované Hvězdárny a planetária 
v krásném parku na Kraví hoře, vzdáleném deset minut 
od centra. Pokud vás lákají rychlá auta a motorky, 
zajděte si na Automotodrom Brno. Jednou z nejvyhle
dávanějších památek města je pak funkcionalistická 
vila Tugendhat, ale pozor, bez rezervace se neobejdete.

Brno je neoddělitelnou součástí Jihomoravského kraje, 
který je v celém Česku známý především svojí produkcí 
vynikajícího vína, čistou přírodou, folklórem a tradicemi, 
zajímavými zámky, hrady i nejrůznějšími netradičními 
výletními místy. Určitě si tedy nenechejte ujít příležitost 
seznámit se blíže i s tímto malebným krajem! 

Vinařství na jižní Moravě patří mezi nejstarší v celé Ev
ropě – vinná réva se zde totiž pěstuje již od dob Keltů. 
Za lahodným vínem i jídlem si udělejte výlet do Znojma, 
na Pálavu nebo do Valtic. A navíc, pokud máte rádi 
sport, nasedněte na kolo a otestujte několik vinných 
cyklostezek, které najdete napříč celým krajem. A díky 
tomu se seznámíte i s místním folklórem! 

Jižní Morava v plné kráse
Rozmanitá a na krásy bohatá příroda, i to je jižní Mo
rava. Není proto překvapením, že zde UNESCO chrání 
hned dvě území – rezervaci Dolní Morava a rezervaci 
Bílé Karpaty. Právě na jižní Moravě pak v roce 1956 
vznikla také první moravská chráněná oblast Morav
ský kras. Vydejte se do něj prozkoumat fascinující 
podzemní svět krápníkových jeskyní a poslechněte 
si strašidelnou pověst, která se vykládá o hluboké 
propasti Macocha. 

Samotná města na jižní Moravě jsou také dostatečným 
důvodem k tomu, abyste si udělali výlet za Brno. Zhru
ba za dvacet minut můžete navštívit Slavkov u Brna, 
známý díky svému bojišti, na kterém dosáhl fran
couzský císař Napoleon Bonaparte jednoho ze svých 
nejslavnějších vítězství. Na počest všech obětí zde pak 
byla vybudována Mohyla míru. Slavkov je ale oblíbený 
i pro svůj zámek, který se nachází před zdejším golfo
vým hřištěm. Náš tip – po golfu si zajděte o pár metrů 
dál zaplavat a odpočinout do místního bazénu. 

What is worth visiting
One of the most soughtafter places is the local reservoir 
lake. Take a rest on the shore or take a ride on a cruise 
ship. If you have children, go to the Zoo or the newly re
constructed observatory and planetarium in a nice park 
on Kraví Hora, ten minutes away from the center. If you 
are tempted by fast cars and motorbikes go to the Brno 
race circuit. One of the most soughtafter monuments 
of the city is the functionalistic Tugendhat villa, but be 
aware, you can not do without booking. 

Brno is an indivisible part of the South Moravian Region 
well known in the Czech Republic for its fine wine pro
duction, pure nature, folklore and traditions, interesting 
palaces and castles and various nontraditional tourist 
destinations. Don’t miss the opportunity to meet this 
picturesque region.

The south Moravian viniculture is one of the oldest in 
Europe – grapevine has been cultivated here since the 
times of the Celts. For delicious wine and food take 
a trip to Znojmo, Pálava or Valtice. And in addition to 
that, if you like sports, get on a bike and test some 
wine bike paths available across the whole region. 
And due to this you’ll become familiar with the local 
folklore too!

South Moravia in all its beauty
Diverse nature full of beauty, this is also is south 
Moravia. It is not surprising then that two regions 
are protected here by UNESCO – Dolní Morava and 
Bílé Karpaty reservations. Just in south Moravia the 
first Moravian protected park the Moravský Kras was 
created. Take a trip there and explore the fascinating 
subterranean world of dripstone caverns and listen to 
the terrifying legend about the deep Macocha abyss. 

The south Moravian towns are a good reason to take 
a trip outside Brno. Nearly in twenty minutes you can 
reach Slavkov u Brna, well known for its battlefield 
where Napoleon Bonaparte achieved one of his most 
famous victories. In honor of all victims Mohyla míru 
memorial was built up afterwards. But Slavkov is also 
popular for its castle located in front of the golf course. 
Our tip: walk a few meters after playing golf to take 
a dip and relax in the local pool.

You’ll feel like in a fairy tale in the southernmost part 
of Moravia: Lednice – Valtice region listed in UNESCO 
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Jako v pohádce se ocitnete v nejjižnějším cípu Moravy 
v Lednickovaltickém areálu, který je pro své majestátné 
zámky a zahrady zapsán v Seznamu UNESCO. Domi
nantu Lednice představuje zdejší zámek obklopený roz
sáhlým parkem s Minaretem a Janohradem. Děti pak 
jistě ocení přehlídku dravců a akvárium Malawi. I Valtice 
se mohou pochlubit vlastním barokním zámkem. Jsou 
také hlavním městem vína v Česku, a proto si zde 
vychutnáte vaši oblíbenou odrůdu. Pokud máte rádi 
zámky, navštivte i ten v Lysicích, Vranově nad Dyjí nebo 
v Miloticích. Už po prvním pohledu na ně nebudete 
litovat! Nebo se vám více zalíbil brněnský špilberk? Na 
prohlídku dalšího hradu si zajeďte do Bítova. 

Vezměte s sebou i děti
Pokud cestujete s dětmi, máme pro vás nabídku netra
dičního dobrodružství, které společně můžete v Brně 
a na jižní Moravě prožít. Za zvířátky láká vedle brněnské 
ZOO i ta vyškovská. Ve Vyškově zůstaňte, pokud chce
te vidět dinosaury v jejich původní podobě. Najdete je 
ve zdejším DinoParku. A za pravým westernem vyrazte 
do westernového městečka v Boskovicích. 

Poznejte atmosféru Brna a jižní Moravy a staňte se 
součástí velkého domova, kde jsou pro každého 
hosta dveře otevřeny. Vítejte u nás! 

Tipy pro vás:
Projděte si s pomocí architektonického manuálu sami 
brněnskou architekturu let 1918–1945. Informujte se 
v Domě umění města Brna nebo v Turistickém infor
mačním centru. 
Luxusní gastronomický zážitek vám nabídnou br
něnské restaurace Pavillon, Il Mercato, Borgo Agnese, 
Noem Arch, Koishi nebo Valoria. 
Vynikající kuchyni a příznivější ceny najdete v Bistru 
Franz, kavárně a restauraci Era, Avii, v Leporelu, Savoy 
nebo v Jakoby. 
Na drink si zajděte třeba do Runway baru, Baru, který 
neexistuje, Rotor baru nebo Air Cafe.  
Chlazené pivo vás osvěží ve Sladovně, v Pivovaru 
Starobrno, v Pegasu, U Bláhovky, ve Stopkově pivnici 
nebo v hospodě Na stojáka.  
Italskou kávu nebo českého turka si objednejte 
v kavárně Era, v Kolbabově cukrárně, Klafé, Caffee del 
Saggio, Air Cafe nebo v Savoy.

for its majestic castles and parks. The dominant 
feature of Lednice is represented by the local castle 
surrounded by a large park with the Minaret and 
Janohrad. Children surely appreciate the exhibition 
of predators and the Malawi aquarium. Also Valtice 
boasts its own baroque castle. It is also the capital 
of wine in the Czech Republic and this is why you 
can enjoy your favorite variety of wine here. If you 
love castles, visit also the ones in Lysice, Vranov nad 
Dyjí or Milotice. You will not regret. Or are you more 
pleased with Brno špilberk? To explore another castle, 
go to Bítov.

Take children with you
If you are traveling with children we’ve got a nontradi
tional adventure offer you can have in Brno and south 
Moravia. Apart from the Brno Zoo there is also one in 
Vyškov to attract you to the animals. Stay in Vyškov 
if you want to see dinosaurs in their original shape. 
You can find them in the local Dino Park. To enjoy 
real western experience set off to the western town in 
Boskovice.

Meet the atmosphere of Brno and south Moravia 
and become a part of a great home where doors are 
open for each guest. Welcome here!

TRAVEL
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Tips for you:
With the help of the Manual of Architecture study the 
1918–1945 period of Brno architecture. Get informed in 
the House of Arts of Brno city or in the Tourist Informa
tion Centre.

Pavilon, Il Mercato, Borgo Agnese, Noem Arch, Koishi 
or Valoria Brno restaurants offer you a luxury dining 
experience.

You’ll find excellent kitchen and more favorable 
prices in Bistro Franz, Era coffeehouse and restaurant, 
Avia, Leporelo, Savoy or Jakoby. 

Have a drink in the Runway Bar, the Bar, který neexis
tuje, Rotor bar or Air Cafe.

You’ll get refreshed with beer in the Sladovna, Pivovar 
Starobrno, Pegas, U Bláhovky, Stopkova pivnice or Na 
stojáka restaurant.

Order your Italian coffee or Czech Turkish in café 
Era, Kolbabova cukrárna, Klafé, Caffee del Saggio,  
Air Cafe or Savoy.
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1 Uměleckoprůmyslové muzeum   2 Zámek Lysice   3 Hvězdárna a planetárium Brno   4 Hrad Bítov   5 Mohyla míru   
6 MZM – Dietrichsteinský palác   7 Automotodrom Brno   8 Lodní doprava na Brněnské přehradě   9 Mendelovo 
muzeum MU   10 Zámek Slavkov Austerlitz   11 Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy   12 Baťův kanál   13 Wes
ternpark Boskovice   14 Zámek Lednice 15 Technické muzeum v Brně   16 Hrad špilberk   17 Brněnské podzemí   
18 Památník písemnictví na Moravě   19 Slovanské hradiště v Mikulčicích   20 Zámek Valtice a Salon vín ČR   21 
Znojemské podzemí   22 Wellness Kuřim   23 MZM – pavilon Anthropos   24 Moravský kras   25 Regionální muzeum 
v Mikulově   26 Zámek Milotice   27 ZOO Park a DinoPark Vyškov   28 Zámek Vranov nad Dyjí

www.vyletnicile.cz
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava
Radnická 2, 602 00 Brno, telefon: +420 542 210 088
email: info@ccrjm.cz, www.ccrjm.cz, www.jiznimorava.cz

Zveme Vás k jejich návštěvě! Díky nabídce Top výletních cílů získáte přehled o tom, co byste při návštěvě 
jižní Moravy neměli minout. Značka Top výletní cíle Jižní Moravy je zárukou kvality pro vás.

Hrady a zámky      Muzea a výstavy      Kláštery a památníky      
Krásy přírody      Zábava a zážitky

Objevujte nejatraktivnější místa jižní Moravy!
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25 Regionální muzeum v Mikulově   26 Zámek Milotice   27 ZOO Park a DinoPark Vyškov   28 Zámek Vranov nad Dyjí
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1 Museum of Applied Arts   2 Chateau Lysice   3 Observatory and Planetarium Brno   4 Castle Bítov   5 Cairn of Peace   
6 MZM – Dietrichstein Palace   7 Automotodrom Brno   8 Cruise services on the Brno Lake   9 Mendel Museum of 
MU   10 Chateau SlavkovAusterlitz   11 OpenAir Museum in Strážnice   12 Baťa Canal   13 Western Park Boskovice   
14 Chateau Lednice 15 Technical Museum in Brno   16 Castle špilberk   17 Brno Underground   18 Museum of Literatu
re in Moravia   19 Slavic Fortifi ed Settlement in Mikulčice   20 Chateau Valtice and Wine Salon   21 Znojmo Underground   
22 Wellness Kuřim   23 MZM – Anthropos Pavilion   24 Moravian Karst   25 Regional Museum in Mikulov   26 Chateau 
Milotice   27 ZOO Park and DinoPark Vyškov   28 Chateau Vranov nad Dyjí

www.topdestinations.cz
Tourist authority – South Moravia
Radnická 2, 602 00 Brno, phone: +420 542 210 088
email: info@ccrjm.cz, www.ccrjm.cz, www.jiznimorava.cz

We invite you for a visit! Top destinations offer provides a great overview of all places that you should not miss 
when visiting South Moravia. Top destinations of South Moravia brand is a guarantee of high standard for you.

Castles and Chateaux      Museums and Exhibitions      Monasteries and Monuments      
Beauties of Nature      Pastime and Experience

Experience the most attractive spots of South Moravia!
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MĚSTO HISTORIE, 
HUDBY A VÍNA

THE CITY OF HISTORY, 
MUSIC AND WINE

ZNOJMO
Město je známé především díky 
své staleté tradici vinařství, ale také 
díky mnoha historickým památkám 
a kulturním akcím, které dodávají 
této okresní metropoli nezaměnitel
né kouzlo.

Nad zemí i v podzemí – 
Znojmo je vždy krásné
Pokud se rozhodnete udělat si do 
Znojma výlet, tak vězte, že rozhod
ně nebudete litovat. Naše putování 
nezačneme nikde jinde než v sa
motném srdci města – u radnice. 
Radniční věž patří se svými přibližně 
80 metry výšky k neodmyslitelným 
dominantám Znojma a rozhodně 
stojí za to vyšlapat 162 schodů až 
na vyhlídkový ochoz, odkud se 
vám naskytne dech beroucí pohled 
nejen na Znojemsko, ale při příznivé 
viditelnosti je možné zahlédnout 
i vrcholky dalekých Alp.

Když už se vám z té výšky zatočí 
hlava, nezapomeňte si prohlédnout 

The city is known for its tradition of 
viticulture, and also for its cultural 
events and historical monuments 
which give the city its special fl avour.

On the ground and 
underground – Znojmo 
is ever beautiful
If you decide to visit Znojmo you’ll 
never regret it. Let’s go for a walk 
around the city starting in the heart 
of the town, at the Townhall. Its tower 
with the height of some 80 metres 
(260 feet) is one of the landmarks 
of the Znojmo townscape. It is well 
worth climbing the 162 steps to the 
lookout balcony from where you can 
not only admire breathtaking views of 
the surrounding area but in case of 
clear visibility catch a glimpse of the 
distant Alps to the south.

When you feel fed up with heights 
explore the mysterious Znojmo 
underground – with its twenty miles of 
galleries it belongs to the longest un

V ZáPADNí ČáSTI JIHO
MORAVSKéHO KRAJE, 
NA LEVéM BŘEHU ŘEKY 
DYJE, LEží KRáLOVSKé 
MěSTO ZNOJMO. 

THE ROYAL CITY OF 
ZNOJMO LIES IN THE 
WESTERN PART OF THE 
PROVINCE OF SOUTH 
MORAVIA ON THE LEFT 
BANK OF THE RIVER DYJE.

Znojemské podzemí 
je největší v republice.

The Znojmo underground is 
the largest in the country.
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ZNOJMO

tajemné znojemské podzemí, které 
patří se svojí délkou zhruba 30 km 
k největším v Evropě a jeho návště
va zaručuje vskutku netradiční záži
tek. V současné době je přístupná 
pouze jeho část, dlouhá přibližně 
kilometr, ale během léta by se měla 
návštěvníkům zpřístupnit i zcela 
nová trasa s názvem „Adrenalinové 
podzemí“.

Znojmem křížem krážem
Znojmo má skutečně mnoho 
zajímavostí a památek, které stojí 
za prohlídku. Čas potřebný k jejich 
návštěvě si můžete zkrátit využitím 
turistického vláčku, jenž vás na 
zhruba hodinu a půl dlouhé cestě 
proveze všemi krásami města. 
První zastávkou vašeho putování 
bude Loucký klášter, nacházející 
se v dolní části města. Ten byl 
založen již ve 12. století a svému 
účelu sloužil až do století 18., 
kdy měl být přestavěn, avšak 
Josef II. plán zrušil. Poté zde 
sídlila vojenská akademie a do 
roku 1993 kasárna. Nyní v jeho 
části působí známá vinařská fi rma 
Znovín Znojmo, jejíž vína, proslulá 
i za hranicemi naší vlasti, můžete 
ochutnat v přízemí, a za návštěvu 
stojí i malé muzeum vinařství.

Zhruba po dvaceti minutách 
jízdy do strmého kopce se kola 
vláčku zastaví u kostela svatého 
Mikuláše. Tento překrásný gotický 
monument patří spolu s radniční 
věží k největším architektonickým 
skvostům města. V interiéru kos
tela se rovněž nachází jedna rarita 
– ostatky starověkého mučedníka 
Bonifáce, které sem byly přivezeny 
až z Říma a vystaveny jsou od 
roku 1750. Před vstupem do koste
la se pak otevírá nádherný výhled 
na přehradu v údolí, nad kterou se 
majestátně tyčí Znojemský hrad 
s rotundou a areálem bývalého 
pivovaru. Račte si nastoupit, 
pokračujeme!

Rotunda svaté Kateřiny patří mezi 
nejstarší a také nejznámější památ
ky ve městě. Postavena byla ke 
konci 11. století a původně sloužila 
jako hradní kaple. Její výjimečnost 
spočívá ve velice zachovalých 
freskách znázorňujících život Pře
myslovců, které vznikly ve třicátých 
letech století dvanáctého u příleži
tosti svatby Konráda Znojemského 

derground systems in Europe. Its visit 
is an extraordinary experience. Only 
a small part of the system is currently 
accessible (about one kilometre long) 
but a new section is to be opened this 
summer. It will bear the name “The 
Adrenalin Underground“.

Crisscrossing Znojmo
Znojmo abounds in interesting 
historical monuments which are well 
worth seeing. You can cut down the 
time needed to see them by riding 
the tourist „train“ which takes an 
hour and a half to bring you to all the 
beauty spots of the town. On your 
trip, the fi rst stop will be the Louka 
Monastery in the lower part of the city. 
It was founded as early as the 12th 
century, and continued to function till 
18th century, when at the time of its 
intended reconstruction, it was abol
ished by Emperor Joseph II. Later the 
building housed a military academy 
and barracks used by the army until 
1993. Today, one part of it is occupied 
by the wellknown wine producers 
Znovín. On the ground fl oor you can 
taste different sorts of their celebrated 
wine, and also visit a small museum 
of winegrowing.

After some twenty minutes of a steep 
climb, the little roadtrain stops next to 
St. Nicholas Church. This magnifi cent 
gothic monument rivals the Townhall 
Tower as the best known jewel of 
Znojmo architecture. Inside, you can 
fi nd the relics of the Roman martyr St. 
Boniface, brought here from Rome 
and exhibited since 1750. From 
a lookout outside the main entrance 
there is an imposing view of the Dyje 
valley with the Znojmo Castle tower
ing above it. It incorporates a round 
Romanesque church and old brewery 
buildings. Get in the train please, the 
trip goes on.

The Round Church of St. Catherine 
is one of the oldest and bestknown 
historical buildings in the city. Built 
at the end of the 11th century, it was 
originally the chapel of the Castle. Its 
wellpreserved unique frescoes show 
the life of members of the Přemyslid 
royal dynasty. They date from the 
thirteenthirties, and were painted to 
celebrate the wedding of Conrad of 
Znojmo to Mary of Serbia. It is only 
possible to go inside the church when 
climatic conditions are favourable, to 
avoid damaging the frescoes.

V roce 1437 zde zemřel 
Zikmund Lucemburský.

In 1437 the last Bohemian king 
of the House of Luxembourg, 
Sigismund, died here?
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a Marie Srbské. Vstup dovnitř je 
však možný jen za příznivých kli
matických podmínek, aby nedošlo 
k poškození fresek.
Od rotundy doporučuji vydat se na 
další cestu do centra města pěšky 
skrz areál bývalého pivovaru. 
Téměř 730 let dlouhá pivovarnic
ká tradice ve Znojmě bohužel 
skončila roku 2005, kdy se výroba 
Hostanu definitivně přesunula 
do Brna. V současnosti pivovar 
nepravidelně znovu ožívá jen díky 
několika kulturním akcím, které 
jsou zde pořádány. 

Historické vinobraní
Město Znojmo má velmi dlouhou 
tradici vinařství a je na ni také pat
řičně hrdé. Tuto skutečnost můžete 
zažít na největší vinařskohistorické 
slavnosti u nás – na Znojemském 
historickém vinobraní. Vinobraní 
představuje neobvyklou kombinaci 
vína, historie a zábavy, při které 
okusíte chuť středověkého Znojma. 
V průvodu potkáte samotného krále 
Jana Lucemburského s chotí a dvo
řany, na kolbištích se vám bude tajit 
dech z turnajů statečných rytířů a tu 
správnou jihomoravskou zábavu 
poznáte v nesčetných mázhauzech, 
kde můžete ochutnat to nejlepší 
od místních mistrů vinařů. Nechybí 
ani dobové trhy, ohňová show či 
produkce českých populárních 
interpretů.

Přidejte se i vy ve dnech 
13. a 14. září k dalším desetitisícům 
návštěvníků a „okoštujte“ Znojmo – 
město s přívlastkem!

„Hudba jako víno“
Jedinečné spojení historických 
míst, sluncem zalitých vinic a pr
votřídního vína dodává Hudebnímu 
festivalu Znojmo, který ovládne 
město během několika červen
cových týdnů, zcela jiný rozměr. 
Možná i to je jeden z důvodů, proč 
nad ním převzal patronát známý 
houslový virtuóz Pavel šporcl. V le
tošním roce je festival zasvěcen 
skladateli Claudiu Monteverdimu 
a vy tak máte jedinečnou možnost 
zhlédnout výběr jeho tvorby 
v podání skutečných mistrů. Ne
promeškejte tuto příležitost, festival 
otevírá své brány již 11. července!

After seeing the Round Church, it is 
recommended to continue on foot to
wards the city centre through the area 
of the former brewery. The Znojmo 
tradition of brewing lasted about 730 
years but unfortunately it was cut short 
in 2005 when the production of the 
Hostan beer was transferred to Brno. 
At present, the brewery comes to life 
just occasionally thanks to cultural 
events taking place in its buildings.

Vintage Festival
The City of Znojmo is steeped in 
vinegrowing tradition, and it is proud 
of it. This feeling is reflected in the 
organising of the greatest viticultural/
historical event in our country, the 
Znojmo Vintage Festival. It brings to
gether in an unusual way wine, history, 
and entertainment, offering a taste 
of mediaeval Znojmo. In the street 
procession, you’ll be able to watch 
King John of Bohemia riding with his 
wife and courtiers, you will follow an 
exciting jostling tournament of fearless 
knights, and you’ll have an opportunity 
to get to know genuine Moravian en
joyment in countless cellars where one 
can taste the best results of the local 
winemaking effort. The visitor will find 
historic markets, street artists such as 
flameeaters, and concerts of popular 
Czech popsingers.

So why not to join tens of thousands 
of other visitors, and get the taste of 
Znojmo – a city with an “Appelation 
Controlée”.

“Music as Heady as Wine”
A unique combination of historical 
milieu, sunlit vineyards, and firstclass 
wines gives special flavour to the Mu
sic Festival of Znojmo which takes the 
city over during a few weeks in July. 
Perhaps this is why the celebrated 
violin virtuoso Pavel šporcl has ac
cepted its patronage. This year the 
Festival is dedicated to the composer 
Claudio Monteverdi, and so there is 
an opportunity to listen to a selection 
of his works presented by top musi
cians. Don’t miss this opportunity! The 
Festival gates open on 11th July.

Get to know the local wine 
district
If you want to explore the wider neigh

Věděli jste, že… 

–  nedaleká viniční trať Šobes patří 
k nejvýznamnějším v Evropě?

–  firma Znovín Znojmo se sídlem v Šatově 
obdržela ocenění „Vinařství roku 2012”?

–  hokejový klub Orli Znojmo jako jediný 
český klub hraje mezinárodní EBEL ligu?

–  znojemský fotbalový klub letos poprvé  
ve své historii postoupil do 1. ligy?

Součástí Znojemské vinařské 
podoblasti je 224 viničních tratí.

The Znojmo wine district consists 
of 224 vinegrowing sections
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bourhood of Znojmo, you can make 
use of a number of regular cyclepaths 
or special vineyard paths, and thus 
enjoy meeting the unspoilt nature 
of a National Park together with the 
beauty of a picturesque vinegrowing 
district.

An example of a wineproduction 
place is the vineyard of šobes near 
the village of Podmolí. Since times 
immemorial this spot has been used 
for grapevine growing, and nowadays 
it is classified as one of the ten best 
viticultural positions in the whole of 
Europe. The quality of the local wine is 
witnessed by the fact that in the past it 
was regularly shipped to Vienna to the 
cellars of the Imperial Court.

Podyjí (Dyje Valley) – 
a natural pearl of the 
Znojmo Region
A part of the Znojmo Region is the 
National Park of Podyjí. In the Park 
there are numerous lookouts for view
ing enchanting spots of natural beauty 
which have been preserved thanks to 
total isolation of many years caused 
by the proximity of the Iron Curtain. In 
case you are an ardent nature lover, 
you should put aside at least several 
days of your holidays for a thorough 
exploration of this National Park. You 
won’t make a mistake.

Znojmo, while not a big city, has 
a charm of its own. That is a feeling that 
every visitor experiences. If you want 
to escape the rush of a big city and ab
sorb a relaxed atmosphere of a country 
town flavoured with wine and sunshine, 
this is your ideal destination.

What you should not miss 
during your stay in the 
Znojmo Region
1. the modern City Swimming Pool 

of Znojmo
2. the lookout Sealsfieldův kámen 

(Sealsfield Rock) near Popice or the 
Hardegg View on the Dyje River

3. the Vranov Dam reservoir with Bítov 
Castle (you can sail there on board 
an excursion vessel)

4. the water mill in Slup
5. the chateau Vranov nad Dyjí
6. the First Czech Motorcycle Museum 

in Lesná and the Tatra Car Museum 
in Bítov

Poznávejte vinařské okolí
Pokud byste chtěli pokračovat 
v putování i nadále, můžete využít 
například mnoha klasických či vi
nařských cyklostezek a vychutnávat 
si nedotčenou přírodu národního 
parku spolu s krásami malebného 
vinařského kraje. 
Jedním z takových míst je napří
klad vinice šobes, nacházející se 
poblíž obce Podmolí. Již odedávna 
byla tato trať využívána k pěsto
vání vinné révy a v dnešní době 
je řazena dokonce mezi deset 
nejvýznamnějších vinařských 
poloh v celé Evropě. O kvalitě 
zdejších vín svědčí i fakt, že byla 
dříve dodávána až na císařský 
dvůr do Vídně. 

Podyjí – přírodní perla 
Znojemska
Nedílnou součástí Znojemska je NP 
Podyjí. Park skrývá veliké množství 
vyhlídek na překrásná místa 
panenské přírody, jež se zde díky 
mnohaleté izolaci železnou oponou 
zachovala. Patříteli ke skutečným 
milovníkům přírody, rozhodně si ne
zapomeňte na důkladnější návštěvu 
parku vyčlenit minimálně několik 
volných dní. Zajisté neuděláte 
chybu.

Znojmo, ačkoliv je jen okresní 
město, má své nezaměnitelné 
kouzlo. Na vlastní kůži to bez
pochyby pozná každý, kdo sem 
zavítá. Chceteli tedy uniknout 
z ruchu velkoměsta a nasát trošku 
více venkovské atmosféry s příchu
tí vína a slunce, je pro vás tento cíl 
skvělou volbou. 

Co byste na Znojemsku 
neměli zapomenout 
navštívit
1.  Moderní městskou plovárnu 

Znojmo
2.  Vyhlídku Sealsfieldův kámen 

nedaleko Popic nebo vyhlídku na 
Hardegg v Podyjí

3.  Vranovskou přehradu s hradem 
Bítov (možná je plavba vyhlídko
vou lodí)

4.  Vodní mlýn ve Slupi
5.  Zámek Vranov nad Dyjí
6.  První české muzeum moto

cyklů v Lesné u Znojma a Tatra 
muzeum Bítov

Did you know that...

– Šobes in the city neighbourhood 
belongs to the best vineyard 
locations in Europe?

– the wine enterprise Znovín of Šatov 
has gained the title “Wine Enterprise 
of the Year 2012”?

– the ice-hockey club Orli (“Eagles”) 
of Znojmo is the only Czech team 
which plays in the international 
EBEL league?

– this year the local football team has 
been promoted for the first time to 
the First League?

Vinobraní každoročně 
navštěvuje na 80 tisíc 
návštěvníků.

Eighty thousand visitors 
come every year to the 
Znojmo Vintage Festival.
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mezi vinohrady
lAnding 

AmOng  
winerieS

PřiStÁní

FROM TIME IMMEMORIAL 
HUMANITY HAS BEEN 

ACCOMPANIED BY WINE AND 
EVERYTHING THAT GOES WITH IT, 

BUT WINE AS AN ENORMOUSLY 
DIVERSE HOBBY AND ESPECIALLY 

AS A TOURIST ATTRACTION IS 
A RELATIVELY NEW PHENOMENON 

IN THE CZECH REPUBLIC. 

VíNO A VšE KOLEM NěJ PROVáZí 
LIDSTVO OD NEPAMěTI, ALE VíNO 

JAKO NESMíRNě ROZMANITý 
KONíČEK A HLAVNí NáPLň 

TURISTIKY JE V ČESKé REPUBLICE 
RELATIVNě MLADý FENOMéN. 
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Milovníci vína začali vyhledávat 
příležitosti jak o něm získávat 
stále nové informace a trávit s ním 
více a více volného času. Víno je 
navíc kulturní nápoj, váže na sebe 
aktivní lidi, kteří chtějí svůj volný 
čas nejen trávit, ale užívat si jej. 

Domácí, ale stále častěji také 
zahraniční klientela je stále 
náročnější a kromě dobrého vína 
vyžaduje také kvalitní ubytovací 
služby a hlavně invenční a dobře 
zajištěný doprovodný program, 
na který je zvyklá ze zahraničí. 
Za podpory Vinařského fondu 
tak každoročně roste počet nej
různějších vinařských akcí, které 
spojují tradiční regionální lákadla 
jižní Moravy s vínem, vinařstvím 
a zážitky a aktivitami. Mnohdy 
zdánlivě nesourodé spojení, 
jakými jsou např. víno a sport 
(cyklistika, vodáctví, jízda na koni, 
pétanque atd.), víno a kultura 
(hudba, divadlo, umění, folklór), 
víno a poznávání regionu a krajiny 
(putování a projížďky krajem vína, 
naučné stezky, vinařské expozice 
atd.) najednou začínají dávat 
smysl a ukazovat Jihomoravský 
kraj jako atraktivní turistickou 
destinaci i pro návštěvníky, které 
by víno samo o sobě k návštěvě 
možná nenalákalo. Samozřejmos
tí už bývá i program pro děti, pro 
seniory atd., takže se postupně 
spektrum vinařských turistů 
výrazně rozšířilo a z vinařských 
krátkodobých výletů se stále 
častěji stávají delší dovolené.

Kromě vína a známého posezení 
ve sklepě nabízí vinaři také téma
tické ubytování, návštěvy vinařství 
a vinohradů, mimořádně atraktivní 
propojení vína a gastronomie 

Wine lovers have started looking for 
opportunities both to get more and 
more information about wine and to 
spend increasing amounts of their 
leisure time on it. Moreover, wine is 
a cultured beverage, and it is attrac
tive to socially active people who 
want not only to spend their leisure 
time, but also to enjoy it.

The clientele from the Czech Re
public and increasingly also from 
abroad are becoming more and 
more demanding, and besides 
good wine, they also demand 
highquality accommodation. 
Especially important is an inven
tive, well prepared accompanging 
programme. With the support of 
the Winegrowers’ Fund, each year 
there are growing numbers of all 
kinds of winemaking events com
bining the traditional regional at
tractions of southern Moravia with 
wine, winemaking, experiences, 
and activities. Many seemingly 
unrelated combinations, such 
as wine and sports (bicycling, 
boating, horse riding, pétanque 
etc.), wine and culture (music, 
theatre, art, folklore), wine and 
sightseeing of the region and the 
countryside (hiking and driving 
through wine country, educational 
trails, winemaking exhibitions etc.) 
are suddenly beginning to make 
sense and to show the South 
Moravia Region as an attractive 
tourist destination even for visitors 
who might not be enticed to come 
because of wine itself. These 
days, there are also programs for 
children, seniors etc., so gradu
ally the spectrum of wineloving 
tourists has greatly expanded, 
and short winery excursions are 
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Loucký klášter a jeho návštěv-
nické centrum s nabídkou ochut-
návek největšího výrobce vín 
znojemské podoblasti, Znovín 
Znojmo, najdete ve starobylém 
městě Znojmo. Zajímavé je 
i muzeum vinařství a bednářství 
a unikátní románsko-gotická 
krypta pod klášterním kostelem.

Louka Abbey and its visitors’ 
center are located in the quaint 
city of Znojmo. You will fi nd 
there an offering of tastings 
from the biggest winery in the 
area around Znojmo, Znovín 
Znojmo. Another attraction is 
the museum of winemaking and 
barrel making and the unique 
Romanesque-Gothic crypt bene-
ath the abbey church.

Křížový sklep v Příměticích u Znoj-
ma je největším křížovým vinným 
sklepem u nás i ve střední Evropě. 
Zrají v něm nejlepší znojemská vína 
a unikátní je i zdejší akustika. Raritou 
je zejména takzvaný jezuitský telefon 
– když potichu promluvíte do zdi, váš 
hlas se po klenbě donese na opačnou 
stranu chodby.

The cross-vaulted cellar in 
Přímětice u Znojma is the largest 
cross-vaulted wine cellar in this 
country and in all of central Europe. 
The best wines from Znojmo mature 
in this cellar, which also has unique 
acoustics. A rare phenomenon there 
is known as the Jesuit telephone – if 
you speak quietly towards the wall, 
your voice will carry along the arch-
way to the opposite side of the hall.
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tzn. snoubení vín s pokrmy, kdy 
vám sommeliér dokonale sladí 
výběr vína k vybraným pokrmům 
tak, aby tvořily harmonický celek. 
Zajímavostí jsou také akce typu 
Otevřené sklepy, kdy se vždy 
v obci domluví několik vinařů 
a zpravidla o víkendu zpřístupní 
své sklepy. Návštěvník tak může 
vybírat ze široké nabídky, vyslech
nout si vinaře, poznávat regionální 
charakter prezentovaných vín 
a podobně, což má nepochybně 
mnohem větší kouzlo než výběr 
vína v obchodě. Samostatnou ka
pitolou pak jsou podzimní oslavy 
sklizně – vinobraní, které nabízí jak 

increasingly becoming longer 
holiday visits.

Besides wine and the well
known gatherings in wine cellars, 
winemakers also offer thematic 
accommodation, visits to vineyards 
and wineries, the exceptionally 
attractive combination of wine and 
gastronomy known as the marriage 
of wine and food, when the som
melier helps you choose the perfect 
combination of wines and dishes to 
create a harmonious whole. Open 
Cellars are another interesting type 
of event, when several wineries in 
town agree to open their cellars to 

Salon vín ČR, nejreprezentativ-
nější kolekci 100 nejlepších mo-
ravských a českých vín, najdete 
ve sklepních prostorách zámku 
Valtice. Můžete si vybrat buď vol-
nou ochutnávku s výběrem vín 
podle vlastního uvážení, nebo se 
poradit s některým ze zkušených 
sommelierů.

The Wine Salon of the Czech 
Republic, the most presti-
gious collection of the 100 best 
Moravian and Bohemian wines, 
is located in the cellar of Valtice 
Castle. You can choose a tasting 
either with a selection of wines 
of your own choice or under the 
guidance of one of the experien-
ced sommeliers.
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akce pro desetitisíce návštěvníků 
s koncertními pódii a mohutnou 
produkcí, tak lokální slavnosti 
pro místní a hosty hledající spíše 
tradice a komorní atmosféru.

Aktivní návštěvníci vyhledávají 
víno v kombinaci se sportem. 
Na jižní Moravě existuje síť 
1 200 km značených Moravských 
vinařských stezek, které kombinují 
cyklistiku a poučení o víně a všem 
okolo něj. Samozřejmostí jsou zde 
půjčovny kol, takže za cyklistikou 
doplněnou večerním vinařským 
programem lze vyrazit skutečně 
na lehko. 

Vedle sportu existuje samozřej
mě také celá řada kulturních 
akcí a programů, poznávací 
okruhy a stezky, výstavy, muzea 
a vinařské expozice, které 

the public, usually on a weekend. 
Visitors can then choose wine 
from a wide selection, listen to 
winemakers, learn to recognize 
the regional character of the wines 
being presented etc., and this is 
undoubtedly more enchanting than 
just choosing wines in a shop. The 
autumn harvest celebrations are a 
special local phenomenon – wine 
harvests that offer both events for 
tens of thousands of visitors with 
concert stages and enormous 
productions, and small celebrations 
for local inhabitants and guests 
looking for a more traditional, 
intimate atmosphere.

Active visitors seek out wine in 
combination with sports. In south
ern Moravia, there is a network of 
1,200 km of marked Moravian Wine 
Trails that combine cycling and in
struction about wine and everything 
connected to it. Naturally, bike rent
als are available here, so you really 
don’t need to pack much to come 
for cycling accompanied by an 
evening winemaking programme.

Besides sports, of course, there 
are also a large number of cultural 
events and programmes, sightsee
ing tours and trails, exhibitions, 
museums, and winemaking exhibits 
that combine wine and information 

V Blatnici pod Svatým Antonín-
kem najdete staré vinné sklepy, 
tzv. „blatnické búdy“ a můžete 
ochutnat třeba jiskrný „Blatnický 
Roháč“. Úrodnému kraji vinné 
révy odpradávna vévodí poslední 
výběžek Bílých Karpat, Antonín-
ský kopec – místo světoznámých 
poutí.

In Blatnice pod Svatým Anto-
nínkem, you will fi nd old wine 
cellars known as the “blatnické 
búdy”, where you might try 
the scintillating wine named 
Blatnický Roháč. Dominating the 
fertile region and its vineyards 
since ancient times is the last 
ridge of the White Carpathians, 
Antonínský kopec – a world-fa-
mous pilgrimage site.

a vinařské expozice, které 
mous pilgrimage site.
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propojují víno a informace o tom
to atraktivním oboru. Základní 
vědomosti o víně navíc dnes již 
patří k běžnému společenské
mu bontonu a blýsknout se ve 
společnosti nějakou nevšední 
znalostí o víně má nepochybně 
také svůj půvab.

K tomu všemu je navíc jižní 
Morava velmi nabitá turistickými 
cíli i bez vína, tzn. pořád je tu 
kromě těchto atrakcí také bohatá 
historie, folklór, architektura nebo 
přírodní unikáty. Jihomoravský 
kraj tak má vše, co ostatní kraje, 
navíc ale nabízí skvělá vína a nád
hernou krajinu posetou vinohrady, 
které jí dávají jedinečný charakter. 
Vinařská turistika tak přináší nejen 
relax, ale i zážitky a vzpomínky, 
které si navíc lidé mohou v lahvích 
přivézt domů a vybavovat si je při 
dlouhých večerech ještě měsíce 
poté. Značka Vína z Moravy, vína 
z Čech jim ve výběru může být 
vodítkem.

Další informace a tipy na ochut
návky, výlety, ubytování najdete 
na www.vinazmoravy.cz

about this attractive field. Today, 
basic knowledge about wine is an 
ordinary part of social savoirfaire, 
and standing out in a social setting 
because of some special knowl
edge of wine is also undoubtedly 
an attractive prospect.

On top of all that, southern Moravia 
is a very busy tourist destination 
even without wine, because in 
addition to these attractions, there 
is also a wealth of history, folklore, 
architecture, natural beauties etc. 
The South Moravia Region has 
everything all of the other regions 
have, but it additionally offers great 
wine and lovely countryside dotted 
with vineyards that give it a unique 
character. Wine tourism thus has 
to offer not just relaxation, but also 
experiences and mementos that 
can even be brought home in glass 
bottles to keep in supply for the 
long evenings of the months to 
come. When making a selection, 
the trademarks Wines from Mora
via and Wines from Bohemia can 
serve as a guide.

www.wineofczechrepublic.cz

Templářská tvrz v Čejko-
vicích pochází ze 13. století 
a je spojena s příchodem řádu 
templářských rytířů, kteří 
zde vystavěli také rozsáhlé 
vinné sklepy a zahájili novou 
epochu pěstování vinné révy. 
Historické sklepy jsou dodnes 
využívány k ukládání vína jak 
v sudech, tak v lahvích.

The Templar Fortress in  
Čejkovice dates back to the 
13th century, and it is conne-
cted with the arrival of the 
Order of the Knights Templar, 
who also built vast wine ce-
llars here and launched a new 
era of winegrowing. To this 
day, the historic wine cellar is 
used for storing wine both in 
casks and in bottles.
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SVOBOdnÁ 
dOVOlenÁ POdle 
VAŠich PředStAV 

INDEPENDENT 
HOLIDAY FIT
TO YOUR IDEAS

CO TAKHLE V LETOšNíM ROCE 
ABSOLVOVAT DOVOLENOU JINAK 
A PRONAJMOUT SI OBYTNé 
AUTO NEBO PŘíVěS? TENTO TYP 
DOVOLENé JE VHODNý PRO  
KAžDéHO A VELKýM ZážITKEM 
BUDE BEZPOCHYBY PRO RODINY 
S DěTMI. POZNáTE NOVá 
MíSTA, ZAžIJETE JEDINEČNá 
DOBRODRUžSTVí A BUDETE 
PŘITOM POŘáD JAKO DOMA. 

HOW ABOUT SPENDING 
HOLIDAYS IN A DIFFERENT WAY 
THIS YEAR AND RENT A MOTOR 
HOME OR A TRAILER? THIS TYPE 
OF HOLIDAY IS SUITABLE FOR 
EVERYONE AND UNDOUBTEDLY 
WILL BE A GREAT ExPERIENCE 
FOR FAMILIES WITH CHILDREN. 
YOU WILL FIND NEW PLACES, 
ENJOY UNIqUE ADVENTURES 
AND YOU´LL ALWAYS FEEL AS 
IF YOU WERE STILL AT HOME. 

DOVOLENÁ 
NA ČTYŘECH 

KOLECH 

HOLIDAYS 
ON FOUR 
WHEELS
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Půjčovna obytných aut a přívěsů CARAVAN BRNO.CZ / Motor home hire and trailers CARAVAN BRNO.CZ
WILD park s.r.o., špitálka 8, 602 00 BRNO, tel.: 777 715 000, email: info@caravanbrno.cz, www.caravanbrno.cz

Půjčovna obytných aut a přívěsů CaravanBrno.cz  
vám nabízí královskou třídu mezi integrovanými vozy 
– obytné auto Bürstner Aviano I 728 G s velkou 
garáží, dvě luxusní integrovaná auta Bürstner  
Viseo 707 P v prostorném půdorysném provedení 
a obytné přívěsy Hobby a Fendt s různou hmotnos
tí, počtem lůžek a vybavením. Tyto velice oblíbené 
verze uspokojí svým vybavením a pohodlím snad 
všechny cestovatele. 

Před samotnou cestou budete seznámeni s vozidlem, 
nemusíte si dělat starosti se zákonným a havarijním 
pojištěním, budete mít k dispozici veškeré potřeb
né náplně, nádobí, kempový nábytek a markýzu. 
Samozřejmostí jsou asistenční služby, LCD s DVD, 
klimatizace a mnoho dalšího. 

Motor home hire and trailers CaravanBrno.cz offers 
you a royal class in integrated cars – Bürstner Aviano 
I 728 G motor home with a large garage, two Bürstner 
Viseo 707 P integrated luxury cars in a spacious floor 
plan implementation and Hobby and Fendt caravans 
with different weight, number of beds and equipment. 
These very popular versions will satisfy all the passen
gers with their equipment and comfort. 
Prior to travel, you will get familiar with the vehicle, so 
you won’t have to worry about the legal and emergen
cy insurance, you will have all the necessary amenities, 
dishes, camping furniture and an awning. Naturally the 
roadside assistance, LCD with DVD, air conditioning 
and much more are included.
You’ll enjoy a remarkable panoramic view and will 
be relaxing in the leather-covered interior furniture. 
The caravans can seat up to 5 persons, who won’t feel 
crowded in the large inner space. Even a request for 
a 4bike rack or also possibility of using connections 
for outdoor grill won’t catch us unaware. 
Prior to travel you should be aware of what kind of driv
ing licence you need. The B category driving licence 
is sufficient for motor homes. If you want to travel by 
a caravan of up to 3,500 kg you may do so with the B 
category. When exceeding the weight limit a combina
tion of B + E is required.

Užijete si nevšední panoramatický výhled a odpočí-
vat budete v kůží potaženém interiérovém nábytku. 
V karavanech je místo k sezení až pro 5 osob, které se 
ve velkém vnitřním prostoru rozhodně nebudou tísnit. 
Nezaskočí nás ani požadavek na nosič až pro 4 kola 
a také možnost využívání přípojky pro venkovní gril. 

Před samotnou cestou by vás mělo zajímat, jaké potře
bujete řidičské oprávnění. Pro obytná auta postačuje 
řidičský průkaz skupiny B. Budeteli chtít vyrazit na 
cesty s obytným přívěsem, vystačíte si u souprav  
do 3 500 kg rovněž s B. Při překročení váhového limitu  
už je nutná kombinace B + E. 

HOLIDAYS 
ON FOUR 
WHEELS
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S MARCELOU šPáLOVSKOU JSEM SE SETKALA CíLENě NAžIVO PODRUHé, PŘES
TOžE JI PROSTŘEDNICTVíM TELEVIZNí OBRAZOVKY NA NOVě VíDáM MNOHEM 
ČASTěJI. SEZNáMILY JSME SE DíKY JEJí SESTŘE ANETě NA BRNěNSKéM MAš
KARNíM PLESE, KDE BYLA S PŘíTELEM. 

I MET UP WITH MARCELA šPáLOVSKá INTENTIONALLY IN PERSON FOR THE SE
COND TIME, ALTHOUGH I SEE HER MORE OFTEN ON THE SCREEN OF TV NOVA. 
WE FIRST MET, THANKS TO HER SISTER ANETA, AT A BRNO MASqUERADE BALL 
WHERE SHE WAS WITH HER BOYFRIEND.

SPOrťAčKA  
tV nOVA

SPOrtS editOr   
OF tV nOVA

špálovská
marcela
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„I TEN NEJVZDáLENěJší CíL  
JE DOSAžITELNý.“

„POTížE SE ZDRAVíM DOKáží 
ČLOVěKA ZPOMALIT, ALE NáVRAT  
DO REALITY BýVá NěKDY TVRDší...“ 

Domluvily jsme se na společném obědě v řečkovické 
zážitkové restauraci Wellington, která skýtá prostor pro 
příjemná setkání. A jak se ukázalo, Marcela nakonec 
výběr ocenila, protože se potvrdilo, že ráda objevuje 
nová místa.

„Strávila jsem cca 5 měsíců na nemocenské dovolené, 
protože mi diagnostikovali Crohnovu chorobu,“ roz
povídala se hned na začátku nevesele jinak pozitivně 
naladěná a energií překypující  Marcela. „Musela jsem 
zcela změnit životní rytmus, a tak se mi sice podařilo 
zpomalit, ale návrat do stresuplného života byl opět až 
příliš reálný a krušný. Nebýt skvělého šéfa Dušana Men-
dela, který je mojí velkou oporou od nováckých začátků, 
kdy mě přijímal a doslova si mě vypiplal, asi bych už na 
Nově dávno nepracovala. Je pro mě nesmírně důležité 
vážit si lidí, se kterými pracuji. Mám trochu obavu, že 
už nikdy nenarazím na šéfa, který si dokáže uchovat 
tak vřelý a lidský přístup k podřízeným. Na Nově je 
mi pár lidí opravdu blízkých. Za všechny bych chtěla 
jmenovat svoji kolegyni Markétu Fialovou, která je pro 
mě ukázkou silné a komplexní osobnosti. Je inteligent-
ní, úspěšná, vybudovala rodinu a překonala i vážné 
zdravotní problémy.“ Nedá mi to a ptám se, co ji tedy 
vede k myšlenkám na změnu práce? „Těch důvodů je 
samozřejmě velká spousta, ale nejpodstatnějším, který 
mě odrazuje dokonce i od Prahy samotné, je cestování 
po D1. Práci na Nově jsem si sice vysnila, ale když 
uvažuji racionálně, nemám v této oblasti už kam výš 
mířit, protože nemám ambice moderovat hlavní zprávy 
ani šéfovat televizi. Navíc bych nikdy nepřijala nabídku 
na moderování jen tak čehokoli. Je pro mě nesmírně 
důležité předávat lidem informace o něčem, čemu rozu-
mím. A o sport se opravdu zajímám. Jsem si vědoma, že 
stoprocentní koncentrace na cokoli automaticky odvádí 
pozornost od jiných oblastí.“ 

A po nádechu pokračuje: „Obdivuji například Jaromíra 
Bosáka z České televize, který komentuje golfová utká-
ní. Myslím si, že právě on je úžasným příkladem někoho, 
koho golf pohltil, a tak pro něj není problém proložit 
klasické sportovní komentáře celou řadou třeba i záku-
lisních informací. Právě díky němu určitě sledují golf na 
obrazovkách i takoví lidé, kteří si ho ještě nikdy neza-
hráli. A přestože si sama ráda dopřeji relaxaci právě na 
golfovém hřišti, nikdy bych neměla odvahu pustit se do 
komentování. Rozdíl mezi moderováním a komentová-
ním přímých přenosů je ohromný.“ Další čtvrt hodinu si 
pak s Marcelou o golfu dál povídáme a dozvídám se, 
že i ona sama touto hrou zpočátku pohrdala, ale vše 
se změnilo po prvním vstupu na green. Od té doby 
ráda nachodí několik kilometrů po golfovém hřišti, kde 
si skvěle vyčistí hlavu a připravuje se na nové výzvy. 
Shodujeme se, že golf už dávno není pouze sportem 
vyšších vrstev. Tedy v tom slova smyslu, kdy se jedná 

We agreed on lunch together in Wellington experi
ence restaurant in Řečkovice, which provides space 
for pleasant meetings. And Marcela, as it turned out, 
appreciated the selection in the end, because it was 
confirmed that she likes to discover new places.

”I spent about 5 months on sick leave, because I had 
been diagnosed with Crohne’s disease,” started Marce-
la cheerlessly; she who is otherwise upbeat and burst-
ing with energy. “I had to change the rhythm of my life 
completely, so I managed to slow down, but the return 
to stressful life was again too real and grim. I wouldn’t 
have been working on Nova for long, had it not been for 
my boss Dušan Mendel, who has been my great sup-
port from my beginnings at Nova when he took me and 
literally brought me up with great care. It is extremely 
important for me to respect people who I work with. 
I am worried a little that I’ll never find a boss again who 
manages to keep such a warm and human approach to 
the subordinates. There is couple of people being really 
close to me. Above all I would like to point out my col-
league Markéta Fialová, who is an example of a strong 
and complex personality. She is intelligent, successful, 
has built a family and has even overcome serious health 
problems.” It doesn’t leave me calm so I ask what leads 
her therefore to thoughts of changing work. “There are 
a lot of reasons of course, but the most important one, 
which discourages me even from Prague itself, is driv-

”EVEN THE MOST DISTANT  
TARGET IS ACHIEVABLE.“

“PROBLEMS WITH HEALTH CAN SLOW 
YOU DOWN, BUT THE RETURN TO 
REALITY IS SOMETIMES HARDER...”
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o formu zábavy, nikoli o turnajovou účast, která už je na 
finance vázaná podstatně víc. 

Daří se mi nasměrovat ji zpět do televize. „Když si zre-
kapituluji předchozí roky, rozhodně nelituji toho, že jsem 
na Novu nastoupila. A kdybych se měla opět rozhodovat, 
určitě bych se konkurzu znovu zúčastnila. Rozhlasové 
začátky byly skvělou startovací čárou a i teď si přípravu 
sportovní relace vychutnávám. Ale když se ohlédnu 
ke svým úplným moderátorským začátkům, musím se 
vrátit třeba do věku 12 let, kdy jsem doma každý den ve 
stejnou dobu hlásila předpověď počasí celé rodině :-) 
Díky své práci jsem se setkala s celou řadou zajímavých 
osobností, z nichž nesmírně obdivuji Báru Špotákovou 
a třeba také Petru Kvitovou. Obě sportovkyně si připsaly 
hned několik světových úspěchů a přesto zůstaly nor-
málními ženami, což do určité míry bezpochyby ovlivnilo 
také rodinné prostředí, v jakém vyrůstaly. A musím říct, že 
i mezi hokejisty a fotbalisty jsou fajn jedinci.” 

Prakticky každé započaté téma se stočí vzápětí ke 
sportu, protože je patrné, že k němu má Marcela vztah. 
„Se sestrami odmalička sportujeme, k čemuž nás vedl 
táta a podporovala nás i máma. Hlavu si kromě golfu 
skvěle vyčistím v zimě při krasobruslení, kterého jsem 
se musela vzdát kvůli šelesti na srdci. Miluji lyžování 
a mrzí mě, že jsem si loni právě kvůli Crohnu musela dát 
pauzu. V létě se ráda proháním po brněnských stezkách 
na inline bruslích, baví mě tanec a z indoorových aktivit 
třeba powerplate, jehož lekce jsem udělovala i jako 
trenérka. Když je mi dopředu jasné, že si daný den 

„SPORTOVNí MODERáTOŘI ROZHOD
Ně NEJSOU JEN ‚ČTECí HLAVY‘!“ 

„V NAší RODINě SE SPORTUJE 
ODJAKžIVA. PROTO Mě NEZASKOČí 
JEN TAK NěJAKá žIVOTNí PŘEKážKA 
A RáDA PŘIJíMáM NOVé VýZVY.“

ing on D1. I dreamed up my work on Nova, but if I am 
thinking rationally, there’s nowhere to go higher in this 
area, because I don’t have the ambitions to moderate 
the major news or even be the boss of TV Nova. In ad-
dition to that I would never accept an offer to moderate 
just whatever. It is very important for me to convey 
information to people about things I understand. And 
I am really interested in sports. I am aware that being 
hundred percent concentrated on anything automati-
cally diverts your attention from other areas.”

“WE HAVE BEEN DOING SPORTS IN 
OUR FAMILY SINCE FOREVER. SO ANY 
LIFE OBSTACLE DOESN’T CATCH ME 
UNAWARE AND I’M HAPPY TO ACCEPT 
NEW CHALLENGES.”

“SPORTS MODERATORS ARE DEFINI
TELY NOT JUST ‘READING HEADS’!”

And after a breath she continues, “I admire for example 
Jaromír Bosák from the Czech Television, who com-
ments golf games. I think that he is a wonderful example 
of someone, who has been absorbed by golf, so he 
doesn’t have problems to complete classic sports com-
ments with a wide range of background information. 
Just thanks to him there definitely are people watching 
golf on screens, who have never played it before. 
And in spite of the fact that I like enjoying relaxation 
on the golf course, I would never have the courage 
to comment. The difference between moderating and 
commenting live broadcasts is huge.” The next quarter 
of an hour with Marcela we continue talking about golf 
and I realize that even she despised this game initially 
but everything changed after her first step on the 
green. Since then she likes to walk several kilometers 
on the golf course, where she nicely clears her head 
and prepares for new challenges. We agree that golf 
is no longer only a sport of the upper classes. In the 
sense that it is a form of fun and not the tournament 
participation, which is already much more bound to the 
finance.

I succeed in directing her back to the television. “When 
I recap the previous years I definitely do not regret that 
I have joined Nova. And if I had to decide again, I would 
participate on the audition again. Radio beginnings 
were a great starting line even now I enjoy preparations 
of sports sessions. But when I look back to my modera-
tor beginnings, I must go back to the age of 12 when 
every day at the same time I would report the weather 
forecast to my entire family :-) Thanks to my work 
I have met a lot of interesting people, for example Bára 
Špotáková who I greatly admire or perhaps also Petra 
Kvitova. Both athletes have achieved several global 
successes and yet have remained normal women, 
which has undoubtedly been influenced by the family 
environment they had grown up in. And I must say 
that there are fine individuals even among hockey and 
football players”. 
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hodinu na sport nevyčlením, nikdy se neochudím o svoji 
desetiminutovku, při které si i třeba při nočním návratu 
domů protahuji záda.“ 

Říkám si, že by bylo škoda nepoprosit patriotku Brna 
o názor na naše hlavní město. „Pokud jde o Prahu, je 
to se mnou těžké. Praha je nádherná a její atmosféra 

„BRNO JE POHODOVé MěSTO,  
VE KTERéM žIVOT UTíKá POMALEJI. 
V žáDNéM PŘíPADě VšAK NENí 
NUDNé!“

“BRNO IS A RELAxED CITY, WHERE 
LIFE GOES SLOWER. BUT IT IS NOT 
BORING IN ANY CASE!”

Practically every initiated topic turns back to sports, 
because it’s clear that she has a relationship to it. “We 
have been doing sports with my sisters since our child-
hood; we were led by our father and also supported 
by our mother. Apart from golf I also perfectly clear my 
mind in winter with figure skating, which I had to give 
up because of heart murmur. I love skiing and I’m sorry 
that because of Crohn I had to take a break last year. In 
summer I like to run around Brno on inline skating trails, 
I like dancing and from among indoor activities even 
power plate, which I also trained as a coach. When it 
is clear in advance that I am not going to do sports the 
given day I always give myself a ten minute exercise, 
perhaps stretching my back after coming home.”

It wouldn’t be a pity to ask a Brno patriot about her 
opinion on our capital. “In terms of Prague it is difficult 
with me. Prague is beautiful and the atmosphere is 
unique. But unfortunately I have got Prague mainly 
associated with stress and accelerated pace so I usu-
ally perceive it as a stereotypical Florenc – Smíchov 

„NA DOVOLENýCH RELAxUJI, 
POZNáVáM VšE NOVé A NECHáVáM 
SE INSPIROVAT.“ 

neopakovatelná. Jenže já ji mám naneštěstí spojenou 
především se stresem a zrychleným tempem, a tak 
ji většinou vnímám jen jako stereotypní pracovní osu 
Florenc – Smíchov – Barrandov. Když se mi podaří tak 
maximálně dvakrát do roka najít čas, ráda vyrazím na 
svá oblíbená místa. Ale ze všeho nejraději se vždycky 
vracím zpět domů do Brna. Měla jsem už spoustu mož-
ností rodné město opustit, ale mám na něj silnou vazbu. 
Připoutává mě k němu rodina, přítel a přátelé. Líbí se 
mi, že si tady kamkoliv dojdu pěšky, mám ráda jeho 
pomalejší tempo a osobitost. A taky svůj klid, kterého se 
mi nikde jinde nedostává.“ 

A když se tak vášnivě rozpovídala o Brně, napadá mě, 
na co by nalákala ty, kteří doposud s návštěvou otálejí. 
„Na Brno sice nedám dopustit, ale v tomto směru jsem 
hrozná. Zase mě napadá bruslení na stezkách, ale těch 
je v ČR přece všude spousta. Klasickým dominantami 
jsou Petrov a Špilberk. Každý rok navštěvuji Lednic-
ko-valtický areál, mám ráda zámek v Lysicích a jako 
milovnici dobrého vína se mi líbí i vinařské oblasti jižní 
Moravy. Své kouzlo pro mě má i Brněnská přehrada, 
kolem které mě vozila maminka v kočárku. Všeobecně 
hlavně vyhledávám přírodu, ale trošku mi vadí, že je 
konkrétně v Brně málo míst oživených zelení. Ale to už 
je možná i moje další profesní deformace, která souvisí 

What else have we found out about sports 
editor Marcela…

She is cheerful, sensitive, punctual, sometimes 
indecisive and sometimes lazy.
She has two sisters – younger Aneta and older 
Lucia. All three sisters live in Brno.
Her greatest idols are her parents.
She works as a journalist and a presenter of sport 
news on TV Nova even though she does not have 
a university degree.
People who don’t walk their path to success on 
their own bother her.
She can get mad by injustice in sport, when talent 
and finance interfere.
In addition to floristry she loves Thai massages 
and collects antique prams.
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– Barrandov working axis. I can find time twice a year 
tops and so I go out to my favorite places. But most of 
all I always like to return back home to Brno. I have had 
plenty of opportunities to leave my native city but I feel 
a strong connection to it. My family, my boyfriend and 
friends are binding me to it. I like that you can walk here 
anywhere, I like its slower pace and individuality. And 
also my peace that I can’t get elsewhere.”

And when she passionately spoke about Brno, 
I thought, what would attract those who are still hesitant 
to visit. “Although I swear by Brno, in this respect I am 
really terrible. Skating on trails occurs to me again, but 
there are lots everywhere in CR. Classic dominants are 
Petrov and Špilberk. Every year I visit the Lednice-
Valtice area, I love the castle of Lysice and as a lover of 
good wine I also like the wine region of South Moravia. 
I am fascinated by Brno dam, where I rode in a stroller 
with my mummy. Mainly I seek out nature in general, 
but it bothers me a little that specifically Brno has only 
a few places revived with greens. But this is perhaps 
my other professional deformation related to floristry, 
which I graduated from.” I don’t let her escape from 
this topic and I require more information, because it 
is no secret that flowers and their arrangement is her 

“FLORISTRY ALLOWS ME TO DEVELOP 
THE CREATIVE PART OF ME.”

s floristikou, kterou jsem vystudovala.“ A od tohoto 
tématu ji nenechám jen tak přeběhnout a dožaduji se 
více informací, protože není žádným tajemstvím, že 
květiny a jejich vazba jsou pro ni velkou vášní. „Začalo 
to už na střední škole, kde jsem si vybudovala více než 
kladný vztah ke kreativní činnosti spjaté s květinami. 
Jednoho dne mě poprosila kamarádka, jestli bych jí 
neuvázala svatbu a není to tak dlouho, co jsem připra-
vovala svatební květinovou výzdobu třeba svojí mladší 
sestře Anetě. Miluji tulipány, a proto jsem si zvolila 
pojmenování pro souhrn služeb, které přátelům nabízím 
právě podle této květiny. La Tulipa mi rovněž pomáhá 
odreagovat se a dává prostor mé hravosti a fantazii, 
ale také pečlivosti a puntičkářství, které jsou jinak v mé 
domácnosti s přítelem ne zrovna příliš vítané,“ upřímně 
se rozesměje. „Umím si představit, že bych v budoucnu 
měla vlastní kamenné květinářství. Ale víš, u čeho se 
dokážu taky odreagovat a vypnout? U úklidu. Sice už 

„FLORISTIKA MI DOVOLUJE ROZVíJET 
KREATIVNí ČáST MéHO Já“

to kolikrát hraničí i s jakousi posedlostí, ale myslím, 
že je to v mnoha ohledech vlastně i velkou výhodou,“ 
přihazuje Marcela trošku neobvyklou relaxační praktiku. 
Nemohla jsem si odpustit otázku na její plány do 
budoucna a svatbu? „Neříkám, že se vdávat nechci, ale 
myslím, že tohle by mělo být zcela v režii muže. Rozhod-
nutí, zda založit rodinu, se klidně bez svazku manželské-
ho obejde, ale žádost o ruku musí přijít určitě ze strany 
partnera. V tomto jsem asi stará škola,“ usmívá se. 

Se zvyšující se venkovní teplotou vzduchu nemů
žu logicky vynechat otázku na letní aktivity a třeba 
i dovolenou. „Jestli si něco každý rok neodpustím, 
ale naopak vychutnám, je to právě dovolená. Ráda 

great passion. “It started in high school where I have 
developed a more than a positive attitude to creative 
work with flowers. One day my friend asked me to do 
a wedding and it is not so long ago that I prepared 
wedding flower arrangements for mi sister Aneta. I love 
tulips and this is why I chose these flowers to give 
name to services I provide for my friends. La Tulipa 
also helps me release the steam and gives space for 
my playfulness and imagination, but also the care and 
pedantry, which is otherwise at home with my boyfriend 
not very welcomed,” laughs sincerely. “I can imagine 
that I could own a real flower shop in the future. But do 
you know what I can also relax and switch off with? With 
cleaning. Although it many times resembles a kind of an 
obsession but I think that it is, in many respects, a great 
advantage indeed,” she adds a bit unusual relaxation 
practice. I could not resist a question on her plans for 
the future and the wedding. “I’m not saying that I do not 
want to get married but I think this should be entirely di-
rected by the man. The decision to found a family might 
work without being married, but the marriage proposal 
must surely come from the partner. In this I’m probably 
old school,”she smiles.

With the increasing outer temperature I logically can not 
skip the question of summer activities or perhaps holi
days. “If there is something every year I don’t forget but 
savor, it is the holidays.  I love to meet new places, but 
I’m returning back to good old ones too. If there is a des-

“I RELAx ON HOLIDAYS, LEARN ALL 
THE NEW THINGS AND LET MYSELF  
BE INSPIRED.”
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poznávám nové, ale vracím se i na vyzkoušená místa. 
Jestli si na některou destinaci nenechám sáhnout, pak 
je to Barcelona. Vyhrává u mě i Thajsko, kde si člověk 
může užít od každého trochu – válení na pláži, džungle, 
les, nakupování, památky. Za svůj dosavadní život mám 
nalétáno hodně kilometrů. A vždycky obdivně vzhlížím 
k letuškám, protože jestli jsem o něčem jako malá ještě 
snila, byla to práce letušky,“ na chvíli se zasní. Ale jako 
správně upovídaná žena hned pokračuje... „Létání je 
můj nejoblíbenější způsob dopravy. Ráda bych se znovu 
podívala do Moskvy, která mě před pár lety doslova po-
hltila. Když jsem stála na Rudém náměstí, klepala  se mi 
kolena. Na letišti spatřuji navíc v čekání na lety i výhodu 
v tom, že si můžu číst. Mám ráda autobiografi cké knihy, 
inspirované skutečným životem, protkané psychologií. 
Nutí mě k zamyšlení. Uvítala bych akčnější vyžití – třeba 
cvičné golfové odpaliště nebo něco podobného, co 
by pomohlo ukrátit čas cestujícím,“ uvažuje nahlas 
a překypuje entuziasmem. „V podstatě se díky knihám 
i sebevzdělávám. Zrovna mám v kabelce marketingo-
vou komunikaci. Tím si tak trošku vynahrazuji období, 
kdy jsem po střední škole sice zvládla hned několik 
přijímaček třeba na herecké školy, ale nakonec jsem 
nastoupila na Palackého univerzitu do Olomouce, kde 
jsem nedostudovala Management sportu a trenérství. 
Možná mě to bude časem mrzet, ale teď jsem spokoje-
ná s tím, jak to je.“ 

tination I love it is Barcelona. But also Thailand wins; 
it’s where one can enjoy a little bit of everything - lying 
on the beach, the jungle, forests, shopping, and sights. 
I have flown a lot of airmiles so far in my life and I have 
always admiringly looked up to flight attendants because 
if I dreamed about something as a little girl it was work-
ing as a stewardess,” she dreams on for a moment. But 
as a well talkative woman she continues rightaway... 
“Flying is my favorite means of transport. I would like to 
once again visit Moscow which a few years ago literally 
took my breath away. When I was standing on Red 
Square, my knees were tapping. At the airport I also see 
an advantage i.e. I can read while waiting for the flights. 
I like autobiographical books, inspired by real life inter-
woven with psychology. It makes me think. I would prefer 
a more action use - practice golf tees or something like 
that, what would help travelers to pass the time,” thinks 
out loud and full of enthusiasm. “In fact, I also educate 
myself through the books. I have just got marketing com-
munications in my handbag. This is how I compesate 
slightly for the period, when out of high school, I had 
managed several successful admission procedures even 
at school of acting, but I started at Palacky University in 
Olomouc, where I did not finish the Sport Management 
and Coaching Faculty. Maybe I will eventually regret it, 
but I’m happy now with the way things are.”

„K ZALOžENí RODINY SVATBU 
NEPOTŘEBUJI, ALE ROZHODNě 
SE Jí NEBRáNíM :)“

“I DON’T NEED A WEDDING TO START 
A FAMILY, BUT I’M CERTAINLY NOT 
AGAINST IT :)”
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Co jsme o sporťačce Marcele ještě zjistili... 
Je veselá, citlivá, puntičkářka, někdy nerozhodná 
a občas lenivá.
Má dvě sestry – mladší Anetu a starší Lucii. 
Všechny tři sestry žijí v Brně. 
Jejím největším lidským vzorem jsou její rodiče.
Pracuje jako redaktorka a moderátorka Spor
tovních novin na TV Nova i přesto, že nemá 
ukončené Vš vzdělání.
Vadí jí lidé, kteří si neprošlapávají cestu k vrcho
lům samostatně. 
Dokáže ji naštvat nespravedlnost ve sportu, kdy 
se do rozkolu dostává talent a fi nance.
Kromě fl oristiky miluje thajské masáže a sbírá 
starodávné kočárky.

Co plánuje do konce roku 2013? „Jak už jsem zmínila, 
neodpustím si dovolenou a když se vše podaří, jak má, 
ráda bych do konce roku nabrala nějaká ta kila navíc – 
tedy mám na mysli těhotenská kila,“ prozrazuje ze své 
budoucnosti Marcela. 

A já bych jí prostřednictvím Flying Magu popřála, aby 
se jí dařilo nastolit harmonii, klid a permanentní pocit 
štěstí nejen v práci, která je vesměs vázaná na stres, 
akci a stereotyp, ale aby se jí především podařilo napl
nit budoucnost, jež se váže na její osobní život. 

What are your plans till the end of 2013? “As I said 
I won’t forget my vacation and if everything goes as it 
should, I would like to end the year by putting on some 
extra kilos – I mean pregnancy kind of kilos,” reveals 
her future Marcela.

And I would like to wish her through Flying Mag to be 
able to bring harmony, peace and permanent hap
piness not only at work, which is generally linked to 
stress, action and stereotype but mainly to manage to 
fulfi ll the future, which is bound to her personal life.
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dŘina, vytrvalost, vÝsledek 
a ZaslouŽená odměna?

Hard Work, enduranCe, tHe result 
and a Well deserved reWard?

GOLF JE NEOBYČEJNý SPORT. 
NEJENOM, žE SKVěLE POMáHá 

VYBUDOVAT A UDRžET FYZICKOU 
KONDICI, PODPORUJE DUšEVNí 
ZDRAVí A KVALITNí SPáNEK, ALE 

TAKé SDRUžUJE LIDI, UTVáŘí NOVá 
PŘáTELSTVí A PODLE NEJNOVěJšíCH 

STUDIí DOKONCE PRODLUžUJE žIVOT. 
PŘESVěDČTE SE O POZITIVNíCH 

úČINCíCH TOHOTO SPORTU SAMI 
A ZAVíTEJTE DO NEJLEPšíCH 

MORAVSKýCH GOLFOVýCH RESORTů 
– NA KASKáDU, DO SLAVKOVA, NA 

MASARYKůV OKRUH A DO KOŘENCE. 
A TO S JAKýMKOLIV HANDICAPEM.

GOLF IS AN UNUSUAL SPORT. WORKS 
VERY WELL NOT ONLY TO BUILD 
AND MAINTAIN PHYSICAL FITNESS, 
SUPPORT MENTAL HEALTH AND 
qUALITY SLEEP, BUT ALSO BRINGS 
PEOPLE TOGETHER, CREATES NEW 
FRIENDSHIPS AND ACCORDING TO 
NEW STUDIES EVEN ExTENDS LIFE 
ExPECTANCY. CONVINCE YOURSELF 
ABOUT THE POSITIVE EFFECTS OF 
THIS SPORT AND VISIT THE BEST 
MORAVIAN GOLF RESORTS – AT 
KASKáDA, SLAVKOV, MASARYK CIRCUIT 
AND KOŘENEC, AND WITH ANY 
HANDICAP.
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zahrajte si 
golf i vy!
play golf too!

Den pomalu začíná, tráva je ještě vlhká, nikde žádný 
ruch přeplněných ulic, ani hluk aut. Pouze příroda, 
sport, překonávání překážek, radost ze hry, čerstvý 
vzduch a vidina aktivního odpočinku. To vše je golf. 
Sport, který se v České republice stává stále více ob
líbeným a do jehož tajů pronikají lidé všech věkových 
kategorií i zájmů. 

Kam za golfem na jižní Moravě?
Prvotřídní golfový areál Kaskáda se nachází devět kilo
metrů severně od Brna. Najdete zde 27jamkové hřiště 
se 6jamkovou akademií, 300 metrů dlouhý driving 
range, hotel, restauraci a veškeré další zázemí. Chcete 
si zkusit golf, ale dosud s ním nemáte žádné zkušenos
ti? žádný problém! Golfový resort Kaskáda je zároveň 
největším tréninkovým centrem na Moravě. 

I ve slavkovském golfovém resortu je vítán kaž
dý. Svůj první odpal si zde vyzkoušel i jamajský 
sprinter Usain Bolt. Ve Slavkově se můžete těšit na 
profesionální zavlažované hřiště, které je obtížné 
a zajímavé svými přírodními překážkami, hlubokými 
bunkry a uměle vybudovanými vodními plochami. 
Samozřejmou součástí hřiště jsou také tréninkové 
plochy a veřejné hřiště umístěné přímo v zahradě 
zdejšího zámku, který je spojený s vítězstvím císaře 
Napoleona roku 1805. 

Devíti jamkové hříště uvnitř Masarykova okruhu v že
bětíně je domovským resortem Golfového klubu GKA 
Brno. Pokud chcete prověřit své fyzické síly, zajeďte si 
golf zahrát na zdejší členité hřiště. Zelenou kartu pro 
vstup nepotřebujete a samozřejmostí je zde i zapůjče
ní holí zdarma. 

Kořenec golf resort je znamenitou součástí čisté příro
dy, kdy se vám při hře naskytne pohled na malebnou 
scenérii panenské Českomoravské vysočiny. Kořenec 
se nachází 50 km od Brna a nabízí hřiště s osmnácti 
jamkami a veškerým zázemím. Po hře nezapomeňte 
navštívit zdejší vinný sklípek. 

Užijte si tento nevšední sport i vy! 

The day begins slowly, the grass is still wet and there 
is no rush of crowded streets, even noise of cars. Only 
nature, sport, overcoming obstacles, joy of the game, 
fresh air and a vision of active rest. All this is golf. 
A sport which is becoming increasingly more popular 
in the Czech Republic and people of all age categories 
and interests are discovering its secrets.

Where to play golf in South Moravia?
A firstclass golf resort Kaskáda is located nine 
kilometers north of Brno. You‘ll find here a 27hole golf 
course with a 6 hole academy, 300 meters long driving 
range, a hotel and a restaurant with all other facilities. 
Do you want to try golf but have no experience with 
it yet? No problem! Kaskáda golf resort is the largest 
training center in Moravia at the same time.

Also in Slavkov golf resort everyone is welcome. Even 
Jamaican sprinter Usain Bolt tried his first golf shot 
here. In Slavkov you can look forward to a professional, 
irrigated course, which is difficult and interesting with 
its natural obstacles, deep bunkers and artificial lakes. 
An obvious part of the course are also training areas 
and a public golf course located just in the garden 
of the local castle, associated with the victory of the 
Emperor Napoleon in 1805.

A ninehole course inside the Masaryk circuit in žebětín 
is the home resort of golf club GKA Brno. If you want to 
test your physical strength then go to play golf on the 
local rugged course. You don’t need a Green Card to 
enter and a free club rental is a sure thing.

Golf resort Kořenec is a wonderful piece of pure nature 
where, while playing, you have the opportunity to enjoy 
the picturesque scenery of the unspoilt Bohe
mianMoravian Highlands. In Kořenec, 
located 50 km from Brno, there is an 
eighteen hole course with all facili
ties. Don‘t forget to visit the local 
wine cellar after the play.

Enjoy this unusual sport too! Au
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AKTIVNí POBYT, RELAxACE, 
VRCHOLOVý SPORT A GASTRO 
ZážITKY NA JEDNOM MíSTě. 
Zelený resort s moderním zázemím, který leží 5 km 
severně od Brněnské přehrady a ZOO Brno, nabízí 
zábavný program a sportovní vyžití nejen pro golfi sty, 
ale i pro širokou veřejnost.

Golf, golf, golf...
Na hráče zde v sezóně čeká 27 mistrovských jamek, 
doplněné o 6jamkové veřejné hřiště, 15 osvětlených 
a krytých odpališť, další tréninkové plochy, prodejnu 
a půjčovnu golfového vybavení.

Hřiště bylo vybudováno dle projektu renomované an
glické fi rmy GAUNT & MARNOCH. Architekti důsledně 
dbali na to, aby hřiště dokonale splynulo s okolní příro
dou a bylo do ní citlivě zasazeno. Týká se to nejenom 
designu, ale také fl ory. Třináct uměle vybudovaných 
jezer je dokonale vetknuto do hřiště tak, že působí 
naprosto přirozeně. Jsou samozřejmou součástí hřiště 
a pro hráče přirozenou výzvou.

Tři devítky, které se pravidelně kombinují, dávají 
dostatečný prostor, abyste v resortu strávili více než 
jeden den, neboť se vyplatí hrát na všech kombinacích 
9jamkových hřišť. Devítky jsou pojmenované podle 
základních přírodních materiálů. Stručně by se daly 
charakterizovat takto: Kamenná coby kondičně zamě
řená, Dřevěná taktická a železná skórovací.

Jak začít s golfem?
Pro ty, kteří se s golfem teprve seznamují, Kaskáda od 
letošní sezóny nově představuje Golfovou akademii 

ACTIVE STAY, RELAxATION, 
PROFESSIONAL SPORT AND GASTRO
NOMIC ExPERIENCE AT ONE SPOT.
A green with modern background, situated 5 km north 
of Brno lake and Zoo offers entertainment program and 
sport enjoyment not only for golf players but also for 
the wider public.

Golf, golf, golf...
There are 27 master holes together with a 6hole public 
golf course, 15 fl oodlit and indoor teeing grounds, 
additional training fi elds, a golf equipment shop and 
a rental store prepared for the players.

The golf course was designed by a reputable English 
company GAUNT & MARNOCH. Architects paid special 
attention to merging the course perfectly with the su
rrounding countryside and to placing it there sensitively. 
It applies not only to the design but also to the fl ora. 
The 13 artifi cially created lakes are perfectly situated on 
the course so they give a natural impression. Of course 
they are constituent parts of the course and represent 
a natural challenge for the players.

The three nines, regularly being combined, give suffi cient 
space to spend more than a day in the resort, because 
it is worth playing all the combinations of the ninehole 
courses. The nines are named according to basic natural 
materials and can be concisely described as Stony – of 
fi tnessoriented, Wooden – tactical and Iron – scoring.  

How to start playing golf?
For beginners Kaskáda newly introduces a professio
nal golf trainer starting this season, Steve Bradley´s 

KASKÁdA

golf
resort
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Golf Academy. These golf courses, exclusively lead 
by professional golf trainers, are created to allow the 
candidates to learn the basics of golf in an intensive 
and fun way.  

We recommend our introductory “First Time at Golf” 
course in duration of 1,5 hour, our “Intensive Weekend” 
course for beginners to deepen their knowledge or our 
“Course to Achieve HCP”. 

Tip for the weekend and company events
The heart of the resort is a modern hotel. To provide 
perfect comfort and convenience the accommodation 
is provided in barrierfree bungalows – with capacity 
of 100 beds – each with beautiful view of the green 
and the golf course. The hotel has a nicely designed 
wellness centre with relaxation pool, aromatic sauna, 
steam bath and a private whirlpool.

Gastronomic experience “Menu ala Carte” focused on 
Czech and Mediterranean cuisine is supported by the 
spacious interior and a gorgeous view of the green.

The resort services are completed by 2 bowling lanes, 
indoor golf simulator, petanque playground, children 
playground and high capacity parking lot.

Throughout the whole year Kaskáda provides room 
for seminars, congresses and parties. The pleasant 
atmosphere of absolute peace and undisturbed place 
is favored mainly by companies who care about quality 
services. The Congress Centre with its technical facili
ties and standard of catering can meet specifi c needs 
and requirements of all clients.  

Kaskáda also presents a unique teambuilding activity  
the Golf Clinic. In an entertaining way under golf trainer 
guidance you will become acquainted with this traditio
nal sport in 2 hours. For teambuilding we recommend 
supporting natural competitiveness, motivation of em
ployees or creating good relationships with the clients.  

More information about all services, products as well 
as advantageous residence and golf packages are 
available on www.golfbrno.cz. 

anglického profesionálního trenéra Steva Bradleyho. 
Tyto golfové kurzy, které vedou výhradně profesionální 
trenéři, jsou vytvořeny tak, aby se v nich zájemci naučili 
golfové základy intenzivním a zábavným způsobem.

Doporučujeme seznamovací kurz „Poprvé na golfu“ 
v délce trvání 1,5 hodiny, Intenzivní víkendový kurz pro 
začátečníky, který prohloubí vaše znalosti nebo Kurz 
k získání HCP. 

Tip na víkend i fi remní akce
Srdcem resortu je moderní hotel. Pro dokonalý komfort 
a pohodlí je ubytování řešeno formou útulných bezba
riérových bungalovů s kapacitou 100 lůžek s překrás
ným výhledem do zeleně a na golfové hřiště z každého 
pokoje. Součástí hotelu je také designové wellness 
centrum s relaxačním bazénem, aroma saunou, parní 
lázní a privátním whirpoolem. 

Gastro zážitek z menu a la carte zaměřený na českou 
a středomořskou kuchyni posiluje prostorný interiér 
s překrásným výhledem do zeleně. 

Aby služby resortu byly kompletní, nabídku doplňují 
2 bowlingové dráhy, indoorový golfový trenažér, pe
tanquové a dětské hřiště a velkokapacitní parkoviště.

Celoročně, tedy i mimo golfovou sezónu, je Kaskáda 
živa ze seminářů, kongresů a večírků. Příjemnou atmo
sféru místa v absolutním klidu a nerušeném prostředí 
si oblíbily především fi rmy, kterým záleží na kvalitě 
služeb. Kongresové centrum se svým technickým 
zázemím a cateringem dokáže reagovat na konkrétní 
přání a požadavky všech klientů.

Kaskáda také představuje unikátní venkovní teambuil
dingovou aktivitu – golfovou kliniku. Během dvou hodin 
se zábavnou formou seznámíte pod vedením golfových 
trenérů s tímto tradičním sportem. Doporučujeme pro 
stmelení kolektivu, podporu přirozené soutěživosti, 
motivaci zaměstnanců nebo vytvoření dobrých vztahů 
s klienty.

Podrobnější informace o všech službách, produktech 
a také výhodných pobytových a golfových balíčcích 
najdete na www.golfbrno.cz.

Kontakt/Contact:

Golfový resort Kaskáda, Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim   |   Tel: 541 511 755, Email: recepce@golfbrno.cz Au
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Brno Art Open 2013 / Sochy v ulicích 
Brno Art Open 2013 / Sculptures in the Streets
12. 6. 2013 – 31. 8. 2013 / 2013/6/12 – 2013/8/31
„Na hraně příběhu“ – tématické zaměření na nedávnou 
historii města Brna 
”On the edge of the story” – thematic focus  
on the recent history of the city of Brno 
www.dumumeni.cz 

Léto otevřených sklepů v Pavlově 
Summer of Open Wine Cellars in Pavlov
1. 7. 2013 – 31. 7. 2013 / 2013/7/1 – 2013/7/31
vinné sklepy Pavlov / wine cellars Pavlov
www.otevrenesklepypavlov.cz

Měsíc autorského čtení / Month of Author Reading
1. 7. 2013 – 3. 8. 2013 / 2013/7/1 – 2013/8/3
divadlo Husa na provázku / Husa na provázku theatre
www.autorskecteni.cz 

Jídlo z blízka / Meals from Local Goods
8. 7. 2013 – 31. 7. 2013 / 2013/7/8 – 2013/7/31
Gastronomický festival zaměřený na regionální surovi
ny vybrané restaurace 
Gastronomic festival focused on regional ingredients of 
selected restaurants
www.jidlozblizka.cz

brno a okolí
tiPy nA letní AKce

www.otevrene-sklepy-pavlov.cz

www.jidlozblizka.cz

www.kultura-brno.cz

Brněnské kulturní léto – cyklus koncertů  
na nádvoří Staré radnice  
Brno Cultural Summer – A Series of Concerts 
in the Courtyard of the Old Town Hall
12. 6. 2013 – 11. 9. 2013 / 2013/6/12 – 2013/9/11
19:30, nádvoří Staré radnice, Radnická 8 
7:30 PM, courtyard of the Old Town Hall – Radnická 8
www.kulturabrno.cz

Letní kino na Dobráku 
Summer Cinema on Dobrák
28. 6. 2013 – 1. 9. 2013 / 2013/6/28 – 2013/9/1
koupaliště Dobrák / swimming pool Dobrák
www.kinonadobraku.cz

Hudební festival Znojmo / Music Festival Znojmo
12. 7. – 28. 7. 2013 / 2013/7/12 –2013/7/28
Znojmo, www.hudbaznojmo.cz

Letní shakespearovské slavnosti Brno 2013 
Summer Shakespeare Festival Brno 2013
18. 7. 2013 – 6. 8. 2013 / 2013/7/18 – 2013/8/6
20:30, hrad špilberk / 8:30 PM, špilberk Castle
www.shakespearebrno.cz

Mikulovské hudební a divadelní léto 
Mikulov Musical and Theatre Summer
1. 8. 2013 – 31. 8. 2013 / 2013/8/1 – 2013/8/31
Mikulov – Náměstí, Dietrichsteinská hrobka 
Mikulov – square, Dietrichstein tomb
www.mikulov.cz
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Napoleonské dny / Napoleonic Days
16. 8. 2013 – 18. 8. 2013 / 2013/8/16 – 2013/8/18
zámek Slavkov / Chateau Austerlitz
www.kudyznudy.cz

Mezinárodní hudební festival špilberk 
International Music Festival špilberk
16. 8. 2013 – 23. 8. 2013 / 2013/8/16 – 2013/8/23
hrad špilberk / Spilberk castle
www.filharmoniebrno.cz

Grand Prix České republiky 
Grand Prix Czech Republic
23. 8. 2013 – 25. 8. 2013 / 2013/8/23 –  2013/8/25
Masarykův okruh Brno / Masaryk Circuit Brno
www.automotodrombrno.cz

Letní festival Moravské hrady.cz 
Moravian castles.cz Summer Festival
9. 8. – 10. 8. 2013 / 2013/8/9 – 2013/8/10
hrad Veveří / Veveří castle
www.moravskehrady.cz 

22. Mezinárodní kytarový festival a kurzy Brno 2013 
22nd International guitar festival and courses  
Brno 2013
11. 8. 2013 – 17. 8. 2013 / 2013/8/11 – 2013/8/17
hrad špilberk, Besední dům, Stará a Nová radnice 
špilberk Castle, Assembly House, Old and New Town Hall
www.guitarcz.com

Den Brna / Day of Brno
16. 8. 2013 – 18. 8. 2013 / 2013/8/16 – 2013/8/18
Připomínka úspěšné obrany proti obléhajícímu 
švédskému vojsku za třicetileté války roku 1645  
Reminder of the successful defense against the blockade 
of the Swedish army during the Thirty Years War in 1645
www.ticbrno.cz 

Znojemské historické vinobraní 
Znojmo Vintage Festival
13. 9. – 14. 9. 2013 / 2013/9/13 – 2013/9/14
náměstí Znojma / Square Znojmo
www.znojemskevinobrani.cz

Masaryk Racing Days – Podzimní cena 
Masaryk Racing Days – Autumn Prix
13. 9. 2013 – 15. 9. 2013 / 2013/9/13 – 2013/9/15
Masarykův okruh Brno / Masaryk Circuit Brno
www.automotodrombrno.cz

MHF – Moravský podzim / MHF – Moravian autumn
27. 10. 2013 – 8. 11. 2013 / 2013/10/27 – 2013/11/8
Janáčkovo divadlo, Besední dům, vila Tugendhat, kostel 
sv. Janů 
Janáček Theatre, Assembly House, Villa Tugendhat,  
the. St. Johns Church
www.mhfbrno.cz/moravskypodzim/

www.shakespearebrno.cz

www.automotodrombrno.cz

www.mikulov.cz
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NECELOU HODINKU CESTY AUTEM 
Z BRNA, V PŘíHRANIČNíM RAKOUSKéM 
MěSTEČKU LAA AN DER THAYA, SE 
NACHáZí LUxUSNí LáZEňSKý 
A RELAxAČNí RESORT – 
THERME LAA – HOTEL & SPA****S. 

Na ploše téměř 60 000 m2 se kloubí příjemné venkov
ské prostředí vinařského kraje Weinviertel s veškerou 
elegancí a komfortem, které uspokojí i ty nejnáročnější 
klienty všech věkových skupin. Vydejte se s námi na 
cestu za hranice všedních dnů, do nové dimenze slova 
odpočinek.

Nechte se hýčkat 
čtyřhvězdičkovým luxusem
Přijedete, ubytujete se v jednom ze 122 moderně zaří
zených pokojů a už si jen užíváte všech služeb, které 
nabízí Hotel & Spa****S Laa. Hosté mají na výběr hned 
ze dvou designů pokoje: tmavého vlašského ořechu 
a světlé břízy. Všechny z nich jsou samozřejmě vyba
veny internetovým připojením, plochým televizorem, 
psacím stolem a v hotelovém standardu nechybí ani 
župan a spa bag po celou dobu pobytu.

„Resort Hotel & Spa****S Laa se těší stálé přízni hostů 
hotelu a je jimi pravidelně oceňován, například aktuálně 
se těšíme z vítězství v anketě TripAdvisor – Travelers‘ 
Choice® 2013,“ říká marketingová manažerka Maria 
Wegerth.

LESS THAN AN HOUR DRIVE FROM 
BRNO, IN THE AUSTRIAN BORDER 
TOWN OF LAA AN DER THAYA, 
THERE IS A LUxURY SPA AND 
WELLNESS RESORT – 
THERME LAA – HOTEL & SPA****S.

therme laa

SVĚt OdPOčinKu nA dOSAh ruKy

the wOrld OF relAXAtiOn 
At yOur FingertiPS hotel & spa

An area of nearly 60,000 square meters, where the 
pleasant rural environment meets the wine region 
Weinviertel, with all the elegance and comfort that 
satisfi es even the most demanding clients of all age 
groups. Join us on a journey beyond the ordinary days, 
a new dimension of the very word relaxation. 

Pamper Yourself With 
a Luxury of Fourstars
You arrive, check in one of the 122 modern rooms 
and then you simply enjoy all the services that 
the Hotel & Spa****S Laa has to offer. Guests can 
choose from two designs of rooms: dark walnut and 
light birch. All of them are equipped with internet 
access, fl at TV, writing desk and the hotel standard 
does not lack neither bathrobe nor spa bag through
out the whole period of your stay.

“Resort Hotel & Spa****S Laa is under stable favor 
of its guests and is appreciated by them regularly, for 
example, currently we are looking forward to the victory 
in the TripAdvisor – Travelers’ Choice® 2013 survey,” 
says Maria Wegerth marketing manager.
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Taste the quality
“Gaumenfreuden” and “Feinspitz” restaurants serve 
fi rstclass meals, while in preparation of them chefs try 
as much as possible to use the seasonal products and 
ingredients from local organic farmers. “Due to this phi-
losophy, our company can boast Austria Bio Garantie 
mark of quality,” Wegerth adds proudly.

Wine is poetry in a bottle – they are well aware of this in 
Therme Laa hotel restaurants. Therefore, to complete 
the perfect culinary delight, only the highest quality 
wines from local winemaking masters are served on 
your table.

Open Your Senses
“The senses are our bridge to knowledge,” said German 
painter August Macke. Let this idea inspire you and 
cross the Bridge of senses, which connects the hotel 
with the spa, to an oasis of peace and pampering. It 
is entirely up to you what kind of active recreation you 
choose. You can warm up in the fi tness center with 
uptodate equipment by the Kinesis fi tness wall or there 
are also special group exercises held here, focused on 
back and muscle strengthening by stretching. The water 

Ochutnejte kvalitu
V restauracích „Gaumenfreuden“ a „Feinspitz“ jsou 
podávány prvotřídní pokrmy, při jejichž přípravě se 
šéfkuchaři snaží co nejvíce používat sezónní produkty 
a ingredience od místních bio farmářů. „Díky této fi lozo-
fi i se náš podnik může pyšnit označením kvality Austria 
BIO Garantie,“ dodává hrdě Wegerth. 

Víno jest poezií v lahvi – toho si jsou dobře vědomi 
i v restauracích hotelu Therme Laa. Proto přináší jen 
ta nejkvalitnější vína od tamějších mistrů vinařů až 
na váš stůl, kde zajisté završí dokonalé kulinářské 
potěšení. 

Otevřete své smysly
„Smysly nám jsou mostem k poznání,“ tvrdil němec
ký malíř August Macke. Nechte se jeho myšlenkou 
inspirovat a přejděte po Mostě smyslů, kterým je 
hotel s lázněmi propojen, do oázy klidu a rozmazlo
vání. Záleží jen a jen na vás, jaký aktivní odpočinek 
si vyberete. Můžete se zahřát v moderně zařízeném 
fi tness centru u posilovací stěny Kinesis, kde se také 
konají speciálních skupinová cvičení zaměřená na 
záda a posilování svalů protažením. Vodní variantou 
je uvolňující relax ve vířivce s pohádkovým výhle
dem. V Saunovém světě termálních lázní se nabízí 
parní lázeň Royal či ledové iglú. Nebo je libo fi nskou 
saunu s medovým nálevem, jogurtovým krémem či 
minerální solí? 

„Dokonalé uvolnění přináší také pestrá paleta celotě-
lových nebo částečných masáží, relaxačních koupelí 
či kosmetiky, během kterých využíváme vlastní velmi 
účinnou konopnou kosmetiku Therme Laa Senses,“ 
dodává manažerka. Kosmetická ošetření ocení přede
vším zástupkyně něžného pohlaví, připraveno však je 
i několik balíčků pro celé páry a nezapomíná se ani na 
teenagery a děti. Z  bohaté nabídky terapií a ošetření si 
vybere opravdu každý.

Vitality MED Laa – komplexní péče 
o váš pohybový aparát
Zdraví spolu s tělesnou a duševní pohodou patří bez
pochyby ke spokojenému životu. V medicínském Vita
lity MED Laa centru, zaměřeném především na léčbu 
bolestí zad, krční páteře, ztuhlosti svalů či zažívacích 
problémů, udělají vše pro rychlou úlevu od vašich bo
lestí a obtíží. „Na začátku každého programu z nabídky 
Vitality MED Laa absolvují hosté individuální konzultaci 
s lékařem a terapeutem, kteří pro něj zvolí přesně ty 
procedury, jež mu pomohou cítit se lépe, uvolněněji 
a odbourají nepříjemné potíže a stres,“ vyzdvihuje 
individuální přístup Wegerth. Důkladné masážní terapie 
a aktivní trénink, společně s péčí o tělo pomocí těch 
nejmodernějších postupů, zajisté pomohou zapome
nout na všechny všední starosti.

Ani vaše chuťové buňky rozhodně nebudou během 
všech balíčků Vitality MED programů strádat. Pro 
skutečný efekt všech procedur je důležitá dietní a lehká 
strava GourMED®, o kterou se starají skuteční mistři 
v oboru gastronomie.

hotel & spa

alternative is represeted by soothing relaxation in the 
whirlpool with fabulous views. The big Sauna world in 
the Therme Laa also offers the Royal steam bath or ice 
igloo. Or would you like to try Finnish sauna with honey 
brine, yogurt cream or mineral salts?

“Perfect relaxation is also brought by a wide variety of 
partial or full body massages, relaxing baths or cosmet-
ics where we use our highly effective Therme Laa 
Senses hemp cosmetics,” adds the manager. Cosmetic 
treatments are appreciated especially by members 
of the fair sex, but there are also several packages 
for couples and even teenagers and children are not 
forgotten. Really everybody can choose from the wide 
variety of therapies and treatments.

Vitality MED Laa – Complex Care of your 
Musculoskeletal System
Health, along with physical and mental contentment, 
undoubtedly belong to a satisfying life. In Vitality MED 
Laa medical center, being primarily focused on back 
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Vodní svět termálních lázní – odpočinek 
pro velké i malé
Therme Laa jsou synonymem pro vodní ráj a vše, co 
si pod tímto pojmem dokážete představit. V soustavě 
vnitřních a venkovních termálních bazénů, doplněných 
mnoha masážními a relaxačními systémy, najde klid 
a pohodu skutečně každý. Součástí lázní je kromě ro
dinné Textilní sauny také velký Saunový svět, který patří 
dokonce k největším v celém Rakousku a jenž dodá 
tělu velice prospěšné teplo nejrůznějšími způsoby. 

O skvělé zážitky nebudou ochuzeny ani vaše ratolesti. 
Připraven je pro ně prostorově i zvukově odděle
ný skřítčí bazének a venkovní bazén s nášlapnými 
bublinami, a to pravé dobrodružství mohou zažít nejen 
na devadesátimetrovém tobogánu Fantasia, ale také 
v rámci zábavných aktivit, které připravuje pedagogicky 
vyškolený personál. 

pain and neck spine pain, muscle stiffness or digestive 
problems treatment, they do everything to quickly relief 
pain and discomfort. “At the beginning of each program 
offered by Vitality MED Laa, guests receive individual 
consultation with a physician and therapist who select 
exactly the procedures which help them feel better, 
more relaxed and which relieve annoying troubles and 
stress,” Wegerth emphasizes the individual approach. 
Thorough massage therapy and active training, along 
with the most modern body care treatments definitely 
help you to forget all your everyday issues.

Even your taste buds will not deteriorate with any of 
the Vitality MED program packages. To achieve a real 
effect of all procedures, diet and GourMED® light meals, 
prepared by real masters of gastronomy, are important.

Waterworld Spa – Relaxation for Both 
Adults and Children
Therme Laa is a synonym of water paradise and eve
rything you can imagine under this term. In the system 
of indoor and outdoor thermal pools, completed with 
many massage and relaxation systems, really everyone 
will find peace and quiet. Apart from the Textile family 
sauna a part of the spa is also the big Sauna world – 
even one of the largest in Austria – giving your body 
very beneficial heat in many different ways.

Even your children will not be deprived of great 
experiences. There is a spatially and acoustically 
separated elfish pool and an outdoor pool with 
stepping bubbles ready for your children. They can 
enjoy the real adventure not only on the ninety meter 
long Fantasia toboggan but also during fun activities 
that are prepared by the pedagogically trained staff.

Therme Laa – the Perfect Place for Your 
Business
Combine business with pleasure and choose the 
hotel in Laa as a place for your business meeting 
or social event. The conference center staff will be 

Therme Laa – ideální místo  
pro váš business
Spojte příjemné s užitečným a zvolte si hotel v Laa jako 
místo pro svůj pracovní mítink či společenské setkání. 
V konferenčním centru hotelu vám rádi připraví prostře
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dí přímo na míru vašim požadavkům až pro 180 osob. 
K dispozici vám bude vysoce flexibilní a prostorné 
seminární centrum, které disponuje nejmodernější 
komunikační technikou a jež lze uzpůsobit přesně dle 
aktuálních potřeb klienta.

„Dopoledne práce, odpoledne pak mnoho příležitostí 
pro teambuildingové zážitkové aktivity v okolí – přesně 
to je kombinace, která promění vaše setkání v Laa 
v nezapomenutelný zážitek a úspěšnou akci,“ vysvětluje 
marketingová manažerka oblíbenou variantu firemních 
setkání. 

DAY SPA – odpočinkový den nejen pro 
zaneprázdněné
Každý člověk si potřebuje chvíli vydechnout a uvolnit 
se. Pro velmi zaneprázdněné klienty jsou připravené 
speciální balíčky DAY SPA, díky kterým si během 
jednoho dne můžete užívat všech programů a výhod, 
které hotel Laa Superior****S nabízí. „Součástí 
balíčků je celodenní vyžití v termálních lázních a jejich 
velkém Saunovém světě, dále využití hotelového Spa 

happy to tailor the environment to your needs for up to 
180 people. You will have a highly flexible and spacious 
seminar center available, equipped with a very modern 
communication technology, which can be adjusted 
precisely according to your requirements.

“Work in the morning than – in the afternoon – a lot 
of opportunities for team building activities in the 
surroundings – this is exactly the combination that 
turns your meeting in Laa into an unforgettable and 
successful event,” the marketing manager explains 
a popular choice of corporate meetings.

DAY SPA – Relaxing Day Not Only for  
the Busy
Everyone needs a moment to chill out and relax.  
For very busy clients there are special DAY SPA  
packages, thanks to which you can enjoy within  
a day all the programs and benefits that the hotel  
Laa Superior ****S offers. “The package includes a full 
day experience at the thermal spa facilities and their 
big Sauna world and access to a hotel Spa complex 

including saunas, both accessible for the hotel guests 
only. All-day parking and possibility to use all of the hotel 
facilities (changing rooms, soft bathrobes and towels),” 
explains the hotel manager.

In the majority of the packages there are massages 
or fivecourse dinners included, but for example if the 
DAY SPA Breakfast & Wellness is the guest’s choice, 
an excellent option may be the Wellness evening menu 
in the hotel restaurant giving an excellent ending to the 
whole relaxing day. The DAY SPA program is also suit
able for relaxation in two or pleasant rest with friends.

Our TIP: If you need an unusual gift for your loved 
ones certainly you can not go wrong when you take the 
opportunity to purchase the DAY SPA package offered 
in form of gift vouchers. www.thermelaa.at

komplexu včetně saun přístupných pouze hotelo-
vým hostům. Samozřejmostí je celodenní parkování 
a využití zázemí hotelu (šatna, hebký župan a ručník)“, 
vysvětluje manažerka hotelu. 

Většina balíčků obsahuje masáže nebo pětichodo
vou večeři, pokud ale hosté zvolí například DAY SPA 
Breakfast & Wellness, může být výbornou volbou 
večerní Wellness menu v hotelové restauraci, které 
udělá příjemnou tečku za celým odpočinkovým dnem. 
Program DAY SPA je také vhodný pro relax ve dvou či 
příjemný oddech s přáteli.

Náš TIP: Hledáteli nějaký neobvyklý dárek pro své 
blízké, v nabídce je možnost zakoupení DAY SPA 
balíčku i ve formě dárkové poukázky, kterou rozhodně 
neuděláte chybu. www.thermelaa.at Au
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Jen 20 minut jízdy autem z Brna a za každého počasí. 
Aqualand Moravia s celoročním provozem připravuje 
pro své návštěvníky vodní dobrodružství, jaké u nás 
nemá obdoby. Komplex nabídne celkem 7 vodních 
ploch o výměře 3 000 m2 a téměř 1 000 m jízdy na to
bogánech a skluzavkách. Těšit se mohou děti i dospělí. 

Asi největším lákadlem pro vyznavače extrémních 
vodních atrakcí budou dva venkovní tobogány Propast 
a Boomerango určené pro 3místné rafty, které budou 
moci návštěvníci v ČR vyzkoušet vůbec poprvé. Mezi 
tobogány budou např. Zebra, Divoká řeka, U wawe, 
Kamikadze nebo Supercrater a vodní zábava bude do
plněna řadou animačních programů a soutěží pro děti.

Na své si přijdou nejen fanoušci adrenalinových 
vodních atrakcí, ale také milovníci relaxace. Pro ně 

In any weather just 20 minutes by car from Brno. All 
year round open Aqualand Moravia is preparing for 
its customers an unprecedented water adventure in 
our country. The complex will offer 7 areas of 3000 m2 
of water surface and almost 1000 m to ride on water 
slides and chutes. Children and adults may look 
forward to enjoyment. 

Perhaps the greatest attraction for extreme water at
traction lovers will be the two outdoor slides Propast 
and Boomerango intended for 3seet rafts, the visitors 
can try out for the fi rst time in the Czech Republic. 
From among the water slides there will be e.g. the 
Zebra, Wild River, U wave, Kamikaze or Supercrater 
and the water adventure will be enhanced by a variety 
of programs and events for the children.

aQUaland
neJVĚtŠí VOdní 

dOBrOdruŽStVí JiŽ 
O letOŠních PrÁZdninÁch!

the BiggeSt 
AdVenture OF thiS 
yeAr‘S hOlidAyS

20...

mOrAViA

POKUD HLEDáTE IDEáLNí MíSTO 
ZáBAVY PRO CELOU RODINU A RáDI 
TRáVíTE ČAS U VODY, MáME PRO 
VáS DOBROU ZPRáVU. V PRůBěHU 
LETOšNíCH PRáZDNIN BUDE NA 
SEVERNíM BŘEHU NáDRžE NOVé 
MLýNY POBLíž PASOHLáVEK 
OTEVŘENO NEJMODERNěJší 
ZáBAVNí CENTRUM U NáS – 
AQUALAND MORAVIA.

IF YOU ARE LOOKING FOR AN IDEAL 
PLACE OF ENTERTAINMENT FOR 
YOUR WHOLE FAMILY AND IF YOU LIKE 
SWIMMING OR SUNBATHING, WE HAVE 
GOOD NEWS FOR YOU. ON THE NORTH 
COAST OF NOVé MLýNY, CLOSE TO 
PASOHLáVKY, THERE WILL BE OPENED 
THE MOST MODERN ENTERTAINMENT 
CENTER IN OUR COUNTRY THIS 
SUMMER – AQUALAND MORAVIA.
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bude k dispozici rozsáhlá relaxační zóna s masážemi 
a vanovými procedurami, 9 typů saun a 4 whirlpool 
bazény. Součástí wellness zóny je také kryokomora 
a procedury slunečních a římských lázní.

Pro relaxační bazény a wellness procedury bude využi
ta voda s vysokým obsahem sirovodíku a minerálních 
látek z geotermálního vrtu Mušov dosahující teploty 
až 46 °C. Zdroj geotermální vody, který má Osvědčení 
přírodního léčivého zdroje Ministerstva zdravotnictví 
ČR, je u nás zcela ojedinělý a je mj. vhodný k využití 
pro léčbu indikací u nemocí pohybového aparátu nebo 
kožních, ženských a urologických onemocnění.

Skutečně se bude na co těšit. Design interiéru 
Aqualandu Moravia je s ohledem na historický kontext 
vázaný k místu inspirován obdobím římských lázní, 
postavených ve druhém století za vlády císaře Marka 
Aurelia desátou římskou legií. Dynamiku a atraktivitu 
interiéru pak bude dotvářet moderní technologie video 
mappingu, jehož zpracování se ujal scénograf Měst
ského divadla Brno Petr Hloušek.

Autor vizualizací: Ing. arch. Jozef Kubín, hlavní architekt 
projektu. Více na www.aqualand-moravia.cz

Not only the adrenaline water attraction lovers but 
also enthusiasts of relaxation will fi nd their best. There 
will be an extensive wellness area with massage and 
bath treatments, 9 types of sauna and 4 whirlpools 
available for them. Also cryogenic chamber and 
treatment of solar and the Roman baths are part of 
the wellness zone. Water from geothermal borehole 
Mušov reaching temperatures up to 46 °C with a high 
content of hydrogen sulphide and minerals will be 
utilized for wellness procedures. The geothermal 
water source, having Certifi cate of Natural Medicinal 
Resources of the Ministry of Health, is unique in our 
country and besides others it is suitable for treatment 
of musculoskeletal diseases or skin, gynecological 
and urological diseases.

It will be something to look forward to indeed. The 
interior design of Aqualand Moravia is in view of the 
historical context bound to the place, inspired by period 
of Roman baths, built in the second century during the 
reign of Emperor Marcus Aurelius, by the Tenth Roman 
Legion. Dynamism and attractiveness of the interior will 
be completed by modern technology of video mapping; 
the processing has been taken by the set designer of the 
Municipal Theatre Brno, Petr Hlousek.

 OTáZKA PRO GERHARDA 
 WALTERA, PROVOZNíHO 
 OTáZKA PRO GERHARDA  OTáZKA PRO GERHARDA 
 WALTERA, PROVOZNíHO  WALTERA, PROVOZNíHO 

ŘEDITELE AqUALANDU MORAVIA:

V čem bude Aqualand Moravia unikátní?

„Aqualand Moravia je projekt s řadou atributů, které ho 
činí jedinečným, ať už se jedná o vodní atrakce první 
svého druhu u nás, velikost vodní plochy nebo širokou 
nabídku služeb a doplňkových aktivit. Kvalita je pro 
nás prvořadá, spolupracujeme s předními odborníky, 
refl ektujeme nové technologie a chceme návštěvníkům 
nabídnout to nejlepší na poli vodní zábavy.“

 A qUESTION FOR GERHARD 
 WALTER, OPERATIONS DIRECTOR
 A qUESTION FOR GERHARD 
 WALTER, OPERATIONS DIRECTOR

OF AqUALAND MORAVIA:

In what ways will Aqualand Moravia be unique?

“Aqualand Moravia is a project with a number of 
attributes, which make it unique, whether it is the 
water attraction fi rst of its kind in the country, the size 
of the water surface or the wide range of services and 
activities. quality is our very fi rst priority, we cooperate 
with leading experts, refl ect new technologies and we 
want to offer our visitors the best in the fi eld of water 
entertainment.”

More at: www.aqualand-moravia.cz
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Společnost Arch.Design disponuje jednou z největších 
kapacit v oblasti projektování a inženýringu pozemních 
a dopravních staveb. Celkem 150 zaměstnanců Arch.
Designu pracuje ve dvou kancelářích v České republice 
a dvě pobočky má i na Slovensku. Díky velké kapacitě 
specialistů firma pružně reaguje na vývoj ve stavebnictví. 
Vyjma rezidenčních výstaveb, projektování nových kance
lářských budov, významných staveb ve veřejném sektoru 
provádí také rekonstrukce významných památkově 
chráněných objektů. Architekti mj. pracují také na výrob
ních a skladovacích halách, urbanistických studiích měst 
a obcí a na s nimi souvisejících sportovních stavbách, 
hotelích a veletržních pavilonech. Rozhodli jsme se v rám
ci krátkého rozhovoru vyzpovídat toho nejpovolanějšího 
– majitele společnosti Arch.Design Radoslava Kobzu. 

Arch.Design company has one of the largest capacities in 
designing and engineering of ground and road construc
tions. Arch.Design has 150 employees who work in two 
offices in the Czech Republic and they also have two 
branches in Slovakia. With a large capacity of special
ists the company responds flexibly to the development in 
construction. Apart from residential constructions, designing 
new office buildings, important buildings in the public sector 
they also perform reconstruction of important historically 
protected buildings. Architects also work on production and 
storage halls, urban studies of cities and villages and related 
sport buildings, hotels, and exhibition halls. Within a short 
“coffee break” we decided to question the most competent 
one – Radoslav Kobza, the owner of Arch.Design company. 

RADOSLAV KOBZA JE UZNáVANýM AR
CHITEKTEM, KTERý OD PRVOPOČáTKů 
SVé KARIéRY PůSOBí V BRNě. JE  
GENERáLNíM ŘEDITELEM FIRMY  
ARCH.DESIGN, JEž VYPROJEKTOVALA 
CELOU ŘADU ZAJíMAVýCH BRNěNSKýCH 
STAVEB A STOJí TAKé ZA PŘíPRAVOU 
úZEMNíHO PLáNU MěSTA. 

RADOSLAV KOBZA IS A RECOGNIZED 
ARCHITECT, WHO HAS WORKED IN 
BRNO FROM THE VERY BEGINNING OF 
HIS CAREER. HE IS THE MANAGING DI
RECTOR OF THE ARCH.DESIGN COMPA
NY, WHICH HAS DESIGNED A NUMBER 
OF INTERESTING BUILDINGS IN BRNO 
AND ALSO PARTICIPATES IN THE URBAN 
PLAN PREPARATION.

1 Školicí středisko VARS / Training Center VARS 2 Rezidence Sochorova / Residence Sochorova 3 Budova společnosti Avriopoint 
/ Headquarters company Avriopoint 4 Hala Rondo Brno Hall Rondo Brno 5 VUT Brno, FAST VUT Brno, FAST 6, 7 Pavilony P a V na 
Brněnském výstavišti “V” and “P” Exhibition halls on Brno Exhibition Centre 8 Hotel Maximus Resort 

desetiminutové povídání 
s patriotem Brna o Brně

a ten-minute CHat aBout 
Brno WitH a Brno patriot

RAdoSLAV KobzA
2

6 7 8
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Kdybyste měl heslovitě charakterizovat Arch.
Design, jaká slova byste volil? 
Kapacita, flexibilita, stabilita, profesionalita 
a individuální péče. 

Jaký je Váš vztah k Brnu? 
V Brně jsem se narodil, prožil jsem zde 
studentská léta a teprve pracovní příleži
tosti mě zavály do dalších koutů republiky 
i Evropy. I přes lákavé možnosti odstěhovat 
se, jsem vždy odolal pokušení a nakonec 
se vrátil zpět. Myslím, že Brno je jedno 
z nejpříjemnějších míst k životu i práci. 

Vaše podnikatelské začátky jsou rovněž 
spjaty s Brnem? 
Ano, jsou. Na začátku 90. let jsem založil 
svoji první firmu – projekčně architektonic
kou kancelář Arch.Design. Postupně se mi 
splnil sen podílet se na přípravě mnoha projektů, z nichž 
jsou mi nejbližší ty, které se realizují právě v Brně. 

O jaké projekty jde? 
Například pavilony V a P na Brněnském výstavišti, Brno 
Business Park, Avriopoint, obchodní centrum Olympia, 
dětské centrum Chovánek, bytové domy Green Resort 
a Rezidence Sochorova, rekonstrukce haly Rondo a Löw
Beerovy vily. Dále bych neměl zapomenout na výzkumné 
centrum CEITEC, Hotel Maximus Resort a na mnoho 
dalších... Jsem velmi rád, že mohu být díky těmto projektů 
u měnící se tváře našeho města. 

Čím vás dokáže Brno fascinovat a mile překvapovat? 
Líbí se mi zdejší úžasná příroda, kterou jsme obklopeni 
doslova na každém kroku. Dále také, že je Brno věčně 
mladé díky každoročnímu přílivu studentů. Obdivuji vilu 
Tugendhat, o které ví bez přehánění celý svět, ale i mo
derní projekt kampusu Masarykovy univerzity či dopravní 
stavby městského okruhu s novými tunely. 

A co Brnu přejete? 
Aby úžasný areál brněnských veletrhů získal svou smyslu
plnou funkci. Těšilo by mě, kdyby i přes minimální podporu 
města a kraje fungoval nadále Masarykův okruh, nejznámější 
a největší turistická atrakce Brna. Byl bych rád za vybudování 
nového parkoviště a důstojného vstupního prostoru pro naši 
zoologickou zahradu. Všem úspěšným firmám, které z Brna 
„dobývají svět“, bych přál trpělivost a toleranci k mnohdy 
macešskému chování vedení jejich města. A lépe by se žilo 
všem aktivním a pracovitým lidem bez aktivistů, kteří pod 
rouškou hlídačů veřejného blaha nakonec pouze škodí. 

Nějaký vzkaz na závěr? 
Přeji nám všem krásný a spokojený život v našem stále 
krásnějším městě.

If you had to characterize Arch.Design 
by key words what words would you 
vote for? 
Capacity, flexibility, stability, professionalism 
and individual approach.

What is your relationship to Brno?
I was born in Brno, I lived here during my 
student years and only employment oppor
tunities rolled me away to other parts of the 
country and Europe too. Despite attractive 
opportunities to move out, I have always 
resisted the temptation and eventually re
turned back. I think Brno is one of the most 
pleasant places to live and work in. 

Your beginnings in business are also 
linked to Brno?
Yes, they are. At the beginning of the 

nineties, I founded my first company – Arch.
Design a design and architectural office. Gradually, my dream 
came true to participate in preparation of many projects, of which 
those are closest to me which are realized in Brno.

What kind of projects?
For instance pavilions V and P at the Brno Exhibition Centre, 
the Brno Business Park, Avriopoint, Olympia shopping center, 
Chovánek children’s center, residential buildings, Green Resort 
and Residence Sochorova, reconstruction of the Rondo hall and 
Low Beer’s Villa. I should not also forget the CEITEC Research 
Center, Maximus Resort Hotel and many others... I am very glad, 
thanks to these projects, to be at the changing face of our city.

What are the things in Brno, you are fascinated by and pleas
antly surprised about?
I like the wonderful local countryside we are surrounded with 
literally at every step. As well as that Brno is forever young thanks 
to annual influx of students. I admire not only the villa Tugendhat, 
which is known, without exaggeration, by the entire world, but 
also the modern campus project of Masaryk University or road 
constructions of the city circle with new tunnels.

And what do you wish to Brno?
That the amazing area of Brno fairs acquires its meaningfull 
function. Despite the minimal support of the city and county, 
I would be pleased if the Masaryk Circuit, the most famous and 
largest tourist attraction of Brno, remained in function. I would 
be glad for a construction of a new parking and a dignified en
trance area for our ZOO. I would wish all successful companies 
“conquering the World” from Brno, patience and tolerance to the 
often unkind behavior of the city management. And all active and 
diligent people would live better without activists, who under the 
guise of guardians of public welfare just cause harm in the end.

Any message in conclusion?
A wish all of us a nice and happy life in our ever more beautiful 
city.

9 ICRC Brno 10 Středoevropský technologický institut CEITEC / Central European Institute of Technology CEITEC 11 Mendelu Brno

„Brno je a zůstane 
věčně mladé díky 
studentům.“

9 10 11

“Brno is and will 
forever stay young 
due to the students.”

A&A

... 67



Ráno kontinentální snídaně s překrásným výhledem na 
Brněnskou přehradu a její okolí, dopoledne tenisová 
čtyřhra v Tennis Clubu Maximus, v poledne procházka 
Podkomorskými lesy a lehký oběd v hotelové restauraci 
Portum, odpoledne pak relaxace ve vodním světě 
a masáž ve wellness a spa centru Infinit Maximus. To vše 
a mnohem víc najdete v novém čtyřhvězdičkovém hotelu 
Maximus Resort.

Kongresové centrum má kapacitu až 200 osob a třípatro
vá budova s luxusním ubytováním  poskytují dokonalé zá
zemí pro jakoukoliv událost. Chytře architektonicky řešený 
kongresový sál se dá předělit až na 6 jednacích místností. 
Pokud hledáte naprosté soukromí pro své schůzky, máme 
k dispozici dva privátní salonky pro 12 a 16 osob. 

Pokoje ve stylu Feng Shui
Hotel nabízí celkem 62 pokojů, z toho 15 tříhvězdič
kových, 42 čtyřhvězdičkových Deluxe pokojů ve stylu 

In the morning continental breakfast  
with a gorgeous view of the Brno reservoir and its 
surroundings. Before noon tennis doubles at the Ten
nis Club Maximus, at noon a walk through the forest 
“Podkomorské lesy” with light lunch at the Portum 
Hotel´s restaurant and in the afternoon, relaxation in the 
Water World with a massage at the Wellness and Spa 
Centre of Infinite Maximus. You will find this and much 
more in the new four star hotel Maximus Resort.

The Congress Centre with the capacity of 200 persons and 
a threefloor building of threestar standard luxurious ac
commodation provides perfect background for any event. 
The architectonically cleverly designed Congress Hall can 
be divided up to 6 further meeting rooms. If you are looking 
for absolute privacy for your meetings, we have two private 
meeting saloons for 12 to 16 persons available. 

Rooms in Feng Shui Style
The hotel offers altogether 62 rooms. Fifteen rooms in 
threestar standard, 42 Deluxe Rooms in Feng Shui style 
in fourstar quality and five Suite style apartments with 
a terraces offering a beautiful view of the Brno dam.  

As a part of the resort there are three yearround tennis 
courts with GreenFields artificial lawn spilled with silica 
sand and a Tennis Club Maximus lounge. In the resort 
area there is also a bowling gaminghouse equipped 
with Brunswick track and a nice bar where you can taste 
specialties of the American and Mexican cuisine.

The Portum restaurant offers, not only for hotel guests, 
experiential cuisine of Czech and foreign provenience, 
which does not lack a seasonal menu.  

Unique Wellness and Spa Centre
When you get weary of sport activities you can be 
treated in a unique oasis of peace of our Infinit Maximus 
relaxation centre. You can expect crystal clear water 
of the relaxation pool, bubbles of the whirlpool or the 
great sauna world, where you can savor three saunas 
at the same time – Finnish, tropical, rural and two 

HOTEL MAxIMUS RESORT LEží NA BŘEHU 
BRNěNSKé PŘEHRADY UPROSTŘED KRáS
Né PŘíRODY PODKOMORSKýCH LESů. 
SVOU OJEDINěLOU POLOHOU A DESETI
MINUTOVOU DOSTUPNOSTí DO CENTRA 
BRNA SE HODí PRO ROMANTICKé A WELL
NESS POBYTY, ALE TAKé PRO KONáNí 
FIREMNíCH šKOLENí, EVENTů A AKCí. 

HOTEL MAxIMUS RESORT IS SITUATED 
DIRECTLY AT THE BANK OF THE BRNO LAKE, 
IN THE MIDDLE OF THE BEAUTIFUL LAND
SCAPE OF THE FOREST “PODKOMORSKé 
LESY”. DUE TO ITS UNIqUE LOCATION – TEN 
MINUTES BY CAR FROM THE CENTRE OF 
BRNO – IT IS SUITABLE FOR A ROMANTIC 
WELLNESS STAY IN THE MIDDLE OF THE NA
TURE AS WELL AS FOR HOLDING COMPANY 
TRAININGS AND EVENTS.

maximUs resort:
hotel plný zážitků na brněnské přehradě
a hotel fUll of experiences at the brno lake
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Feng Shui a 5 Suite apartmánů s terasami a překrás
ným výhledem na přehradu. 
Součástí resortu jsou tři celoroční tenisové kurty s umě
lým trávníkem GreenFields vysypané křemičitým pískem 
a tenisová klubovna Tennis Club Maximus. V areálu je  
také bowlingová herna s dráhami Brunswick a příjem
ným barem, kde můžete ochutnat speciality americké 
a mexické kuchyně.
Restaurace Portum nabízí nejen hotelovým hostům zá
žitkovou českou a zahraniční kuchyni, která nepostrádá 
sezónní menu.

Unikátní wellness a spa centrum
Až vás sportování omrzí, nechte se hýčkat v jedinečné 
oáze klidu  a relaxace – v centru Infinit Maximus. Čeká na 
vás průzračná voda v bazénu, bublinky ve whirlpoolu nebo 
velký saunový svět, kde si můžete pod jednou střechou 
vychutnat tři sauny najednou – finskou, tropickou, selskou 
a dvoje parní lázně – solné a turecké eukalyptové. Zkusit 
byste měli všechny. Finská sauna překvapí svou vůní 
a atmosférou, tropická je nevšedním exotickým zážitkem 
a v selské je k dispozici automatický polev. Solné a bylinné 
esence v parních lázních pak pomáhají i zdravotně. 
Po prohřátí můžete skočit do ledového bazénku na te
rase. Pro vaše rozehřáté tělo je připravená ochlazovna 
se zážitkovými sprchami a ledovou tříští. Po saunování 
se relaxuje na venkovních terasách s lehátky nebo v re
laxační místnosti s fresh barem. Máte rádi romantiku? 
Zkuste SPA rituály pro dva či privátní koupel v kamenné 
vaně dovezené z ostrova Bali. Výborným relaxem je 
privátní koupel nebo whirpool, během kterých si vy
chutnáte sekt s jahodami. Po lázni se můžete přesunout 
do příjemně osvícených masážních místností, kde vás 
klidně i v páru budou rozmazlovat šikovné masérky. 
Nechte se u nás hýčkat a poznejte umění relaxace. 
V prostředí wellness centra Infinit Maximus si atmosféru 
dokonale vychutnáte. 

Aktivity na Brněnské přehradě
Kromě našeho wellness a spa centra Infinit Maximus si 
můžete odpočinout také na plážích Brněnské přehrady, 
která je po vyčištění opět vyhledávaným cílem turistů 
a rekreantů. Jedna z nejkrásnějších je nad Sokolským 
koupalištěm, které je kousek od hotelu Maximus. V létě 
přehradě sice vévodí vodní sporty, ale v okolí se lze 
vydat i za historií na hrady Veveří či špilberk. 

Užívejte si svůj život na maximum – „Enjoy Maximus Life!“ 
Více na www.maximusresort.cz a www.infinitmaximus.cz. 

steam baths – saline and Turkish eucalypt. All of them 
are worth trying out while the classic Finnish sauna sur
prises with its fragrance and atmosphere, in the tropical 
sauna you will enjoy its remarkable exotic savor, and in 
the rural one you will enjoy an automatic splash. The 
saline and herbal essences of the steam bath have 
positive health effect on the body.

After having warmed up you can jump into the icepool 
on the terrace, to chill your hot body you can use the 
cold zones with delight showers and crushed ice. For 
relaxation after sauna bath there is an outdoor terrace 
with deckchairs or a relaxation room with a fresh bar. If 
you want to indulge a little romance try the SPA rituals 
for two or the private bath in a stone bathtub imported 
from the exotic island of Bali. You will be amazed by 
our private bath or whirlpool where apart from relaxa
tion there’s Champaign with strawberries to enjoy. 
Afterwards you can move to nicely illuminated massage 
rooms where our skilled masseuses will pamper your 
body, perhaps in a couple.

Simply let us spoil you and discover the art of relaxation. 
In the environment of Infinit Maximus wellness centre 
you will have a hundred percent guaranteed perfect 
atmosphere.

Activities at the Brno Lake
Apart from our Infinit Maximus Wellness and Spa Centre 
you can also enjoy your relaxation at the beach of the 
Brno reservoir, which is after being cleaned up again one 
of the popular tourist and holidaymakers destinations. 
One of the most beautiful beaches beyond the Sokol 
swimming pool is located just a few steps from the Maxi
mus hotel. In the summer time the lake is dominated by 
water sports, however in the neighborhood you can also 
go for history to Veveří Castle and špilberk Castle.

Enjoy your life to the max – “Enjoy Maximus life!”

More at: www.maximusresort.cz and  
www.infinitmaximus.cz. Au
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Cesta za zážitky do tohoto multifunkč
ního areálu služeb se totiž rozhodně 
vyplatí a na své si přijdou nejen mi
lovníci vody a vodních atrakcí, ale i ti, 
kteří chtějí relaxovat a pečovat o své 
zdraví a krásu, jednoduše každý, kdo 
chce strávit volný čas v příjemném 
prostředí a „dobít si baterky“.

Komplex nabízí aquapark s několika 
bazény, špičkově vybavené fitness 
centrum s kardio zónou, 3 sály pro 
kolektivní cvičení, relaxační a rege
nerační procedury, nekuřáckou re
stauraci a součástí areálu je dokonce 
i venkovní koupaliště. 

Pro milovníky plavání i kondiční plav
ce jsou připraveny 4 dráhy ve 25 m 
plaveckém bazénu, pro nejmenší 
děti brouzdaliště, pro větší děti školní 
bazén s unikátním posuvným dnem, 
vyřádit se můžete na 75 metrovém 
tobogánu nebo v rekreačním zážitko
vém bazénu a prohřát tělo ve vířivce 
nebo parní lázni.

A journey to this multifunctional 
sports centre is definitely worth it. 
Not only water and waterattraction 
lovers will enjoy it, but also those 
who want to relax and nurture their 
health and beauty, simply anyone 
who wants to spend free time in 
a pleasant environment and “re
charge batteries”.

In the sports centre you‘ll find an 
aqua park with several pools, perfectly 
equipped fitness centre with a cardio 
zone, 3 rooms for collective exercise, 
relaxing and regeneration procedures, 
nonsmoking restaurant and even an 
outdoor pool.

For swimming lovers and finess 
swimmers there are 4 tracks 
prepared in the 25meter swimming 
pool, a wading pool for smallest 
children and a school swimming pool 
with a unique sliding bottom for the 
older ones, you can enjoy the 75me
ter long waterslide or recreational 

OD BRNA JEN 14 km VZDáLENý NOVý SPORTOVNí AREáL WELLNESS KUŘIM NE
LáKá JEN MíSTNí NEBO BRNěNSKé NáVšTěVNíKY, ALE ZA ZáBAVOU A RELAxACí 
SE SEM SJížDěJí I Z MNOHEM VZDáLENěJšíCH KOUTů MORAVY A DOKONCE 
I Z ČECH. 

THE NEW SPORTS CENTRE WELLNES KUŘIM, JUST 14 km FAR FROM BRNO, AT
TRACTS NOT ONLY THE LOCALS OR BRNO VISITORS FOR FUN AND RELAxATION, 
BUT ALSO THOSE FROM MORE DISTANT PARTS OF MORAVIA OR EVEN FROM 
BOHEMIA.

kuřim
wellneSS
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leisure pool or warm up your body in 
the whirlpool or steam bath.

In the relaxation centre you can try 
out e.g. the nontraditional honey and 
beer bath and other baths, massage, 
sauna, procedures in a top multi
functional bathtub box with hydro 
massage, underwater and vibration 
massage, steam sauna, infra sauna, 
aromatherapy and a whole scale of 
other activities. New are the SPAJET 
wellness capsule beauty programs, 
hydro massage bathtubs with bath 
minerals combined with dry hydro 
massage and care of our masseuse.

You can get refreshed in a non smok
ing restaurant with superb cuisine of
fering mainly Czech dishes prepared 
from fresh and seasonal food. Part 
of the restaurant is a saloon which is 
used in summer as a bar of the adja
cent terrace and outdoor swimming 
pool. There are also gift vouchers for 
the majority of services offered by 
Wellness Kuřim, selected adventure 
packages and a number of various 
programs – for subscribers, schools, 
seniors, wheelchairs etc.

V relaxačním centru můžete vyzkou
šet například netradiční medovou 
pivní koupel a další přísadové koupe
le, masáže, sauny, procedury ve špič
kovém multifunkčním vanovém boxu 
umožňujícím hydromasáže, podvodní 
a vibrační masáže, parní saunu, in
frasaunu, aromaterapii a celou škálu 
dalších spa aktivit. Novinkou jsou 
tzv. beauty programy ve wellness 
kapsli SPAJET, v hydromasážní vaně 
s koupelovými solemi, kombinované 
se suchou hydromasáží a s péčí naší 
masérky. 

Občerstvit se můžete v nekuřácké 
restauraci s vyhlášenou kuchyní 
nabízející převážně česká jídla 
z čerstvých a sezónních potravin. 
Součástí restaurace je salonek, který 
v létě slouží jako bar pro přilehlou 
terasu a venkovní koupaliště. V na
bídce Wellness Kuřim jsou i dárkové 
poukazy na většinu služeb a vybrané 
zážitkové balíčky a řada nejrůznějších 
programů – pro abonenty, školy, 
seniory, vozíčkáře apod. 

Wellness Kuřim

Blanenská 1082
Kuřim 

email: info@wellnesskurim.cz
tel.: +420 541 420 240
www.wellnesskurim.cz 
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Klub před nedávnem oslavil svoji 60. sezónu a za šest 
desítek let se propracoval na pozici druhého nejúspěš
nějšího klubu České republiky (dříve Československa). 
S legendárním kapitánem Vlastimilem Bubníkem získal 
11 titulů mistra republiky. 

Po delším temném období (hraní ve druhé a třetí nejvyš
ší soutěži) se na sezónu 2009/2010 Kometa vrátila do 
nejvyšší hokejové soutěže – české extraligy, kde se rok 
od roku stabilizuje a nabírá na síle. Důkazem je stříbrné 
umístění v playoff roku 2012.

Slavný hokejový klub vychovává každoročně přes 300 
mladých hokejistů, kteří mají díky výbornému propojení 
prvního týmu a mládeže šanci na pozdější uplatnění 
v extraligovém hokeji. Hráči vychovaní v Brně reprezen
tují nejen své rodné město, kraj, ale i Českou republiku 
v mnoha cizích zemích.

Mezi nejznámější odchovance klubu patří Jaroslav 
Jiřík, první Čechoslovák, který kdy nastoupil v NHL. 
V nejslavnější hokejové soutěži na světě později 
nastoupili i brněnští rodáci Robert Kron, Libor Zá
branský, brněnskou mládeží prošel i Martin Havlát. 
Za oceánem hraje současně také Tomáš Vincour, 
jenž se proháněl na ledu Komety ještě v sezóně 
2006/2007.

The Club celebrated the 60th season not long ago, and 
over the 60 years has reached the position of the 2nd 
most successful hockey Club in the Czech Republic 
(Czechoslovakia in the past). The team has become the 
Premier National League Champion 11 times with the 
legendary team captain Vlastimil Bubník. 

After a longer not very promising period of playing in 
the lower leagues the Club returned to the highestlevel 
league called Extra League in the season of 2009/2010, 
and it was getting stabilized and gradaully powerful. 
The proof of that was winning the 
title of Vice Champions in 
playoff games of 2012 
Extra League.

BOHATá TRADICE HOKEJOVéHO 
KLUBU SAHá Až DO ROKU 1953, KDY 
TýM POD NáZVEM RUDá HVěZDA 
BRNO ODEHRáL PRVNí DOMáCí 
UTKáNí (27. 11. 1953).

THE RICH TRADITION OF THE HOCKEY 
CLUB GOES BACK TO 1953, WHEN THE 
TEAM, THEN CALLED RUDá HVěZDA 
BRNO, PLAYED ITS VERY FIRST HOME 
GAME (NOV 27, 1953).

LDNLDNLDNLDNLDNLDNLDNLDNBRNOBRNOBRNOBRNOBRNOBRNOBRNO
KOMETAHC
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Na nadějné talenty v Brně dohlíží každoročně přes 
20 kvalifi kovaných trenérů. Kometa dbá i na vzdělání 
hráčů, a proto spolupracuje se základní školou, střední
mi školami a kmenoví hráči klubu studují i na vysokých 
školách. Díky kvalitní práci s mládeží drží HC Kometa 
Brno statut hokejové Akademie Českého svazu ledního 
hokeje. Zástup hráčů má brněnský hokejový klub kaž
doročně v mládežnických reprezentacích i mezi muži.

Hokej vášní
Z domácích zápasů hokejové Komety se stal v jihomo
ravské metropoli doslova kult. Od sezóny 2005/2006, 
kdy klub převzal aktuální majitel a bývalý hráč NHL Li
bor Zábranský, odehrála Kometa celkem 246 domácích 
mistrovských utkání. 

Kromě každoročního zvyšování hokejové kvality se 
zlepšoval také komfort pro fanoušky. Stoupala i návštěv
nost, která se v poslední sezóně už téměř neměla kam 
posunout. 25 z 26 domácích utkání bylo vyprodáno a na 
jediný nevyprodaný zápas přišlo 7100 diváků (7200 maxi
mum). Takovouto bilancí se nemohl pochlubit žádný jiný 
klub v České republice, i v Evropě se jedná o unikát. 

Od svého vzestupu v roce 2005 navštívilo mistrovská 
utkání Komety (přátelská nejsou započítána) už přes 
1.460.000 fanoušků! Po městě Brně se povídá, že na jed
no místo KAJOT ARENY jsou hned čtyři zájemci, kteří se 
na stadion pod hradem špilberkem sjíždí z celé Moravy. 

Brněnský hokej je často nasazován do živých televiz
ních vysílání. Ve stříbrné sezóně 2011/2012 byla Kometa 
jasně nejvysílanějším týmem v republice. Při čtvrtém 
utkání fi nále HC Kometa Brno – HC ČSOB Pojišťov
na Pardubice dokonce sledovalo zápas rekordních 
736.000 diváků.

info: www.hckometa.cz

The popular hockey Club brings up over 300 youth 
icehockey players a year, who have a great chance to 
become a part of the Extra League thanks to excellent 
connection of the youth categories and the senior team. 
Players raised in Brno represent not only their home town 
and the region, but also the Czech Republic throughout 
many foreign countries.

One of the most famous players of the Club is Jaroslav 
Jiřík – the fi rst Czechoslovakian who played in NHL. Rob
ert Kron and Libor Zábranský – Brno’s natives – entered 
the bestknown competition of the world later on, as well 
as Martin Havlát, who participated in one of the youth 
hockey teams in Brno. At present Tomáš Vincour plays in 
NHL, he was a part of HC Kometa team in 2006/2007.

The Club of Kometa pays attention to education of the 
players, thus it cooperates with all levels of schools 
ranging from elementary school to college. As a result 
of the high level of work with the youths the Club 
obtained the status of the Czech Ice Hockey Federation 
Academy (one of the nine clubs in the Czech Republic). 

Passion Called Icehockey
The home games of Kometa have become something 
like a cult in the capital of South Moravia. The Club has 
played 246 home games of the National League in total 
since the season of 2005/2006, when Libor Zábranský, 
the current owner of the Club and a former NHL player, 
took over the Club. 

Besides yearbyyear hockey quality increase the com
fort for the fans has increased as well.  Also the visitors’ 
attendance has been increasing, and in the last season 
could not go much further – 25 out of 26 home games 
were sold out (7,200 is the max. capacity). No other 
club in the Czech Republic can quote such fi gures. It is 
unique even in Europe. 

Since its rise in 2005 the National League games 
(preparation games are not included) of Kometa have 
been visited by over 1,460,000 fans! It is being said in 
Brno, that there are 4 takers from the whole Moravian 
region (one of the three parts of the Czech Rep.) for one 
seat in the KAJOT ARENA.

Kometa games are very often chosen for the live TV 
broadcast. In the “silver” season of 2011/2012 Kometa 
was the most broadcast team in the Czech Republic; 
the fans could watch every playoff game. 736,000 
people watched the 4th fi nal game live TV broadcast 
with Pardubice, which was a record.
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JAKO PRVNí PODSTOUPIL TZV. BLESKOVý VýSLECH 
BRNěNSKý RODáK A ExTRALIGOVý HRáČ HC 
KOMETY BRNO – JAN HRUšKA. JEHO POHOTOVé 
ODPOVěDI VáM O NěM BEZPOCHYBY PROZRADí 
O TROCHU VíC, NEž JSTE DOPOSUD VěDěLI. 

BleskovÝ vÝsleCH...
flasH QuestioninG

Foto: Libor Zhoř
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1) Kde jste se narodil, kolik je Vám 
let a jakým jedním slovem byste sám 
sebe charakterizoval?  
Narodil jsem se v Brně, je mi 27 let 
a jsem dost tvrdohlavý.

2) Jak dlouho hrajete za HC Kometu 
Brno a kde jste hrál před tímto angaž
má? Na kolik let jste se „upsal“? 
Za Kometu hraji nyní jeden rok, 
do Brna jsem přišel ze slovenské 
Skalice. Předtím jsem hrál tři roky 
v Hradci Králové. V Kometě mám 
podepsanou smlouvu ještě na další 
dva roky.

3) Prošel jste mnoha hokejovými 
kluby. V čem se Kometa liší?  
Kometa je první extraligový klub 
v Čechách, za který hraji. Má super 
zázemí a celkový servis kolem 
hráčů je na nejvyšší úrovni. Boom 
kolem Komety v Brně je obrovský, 
tudíž je velmi příjemné za takový 
klub hrát. Zájem lidí je veliký. 

4) Jakou největší rychlostí letěl puk, 
který jste vypálil? Máte ve Vaší hráč
ské kronice nějaké rekordy? 
Moje nejrychlejší střela? No... letěla 
dost rychle ... (smích)

5) Popište stručně svůj harmonogram 
zápasového dne. 
8.00 – snídaně
10.00 – rozbruslení s týmem
11.00 – příprava na zápas (videa, 
atd.)
12.00 – oběd
13.00–15.00 – klidový režim
16.00 – sraz před zápasem 
16.30 – rozcvička, rozbruslení
18.00 – zápas

6) S kým vyjma týmu rozebíráte 
hokejové úspěchy i nezdary? 
Nezdary nerad rozebírám s kýmko
liv, zuřím někde v koutě ... (smích). 
O úspěchy se podělím s rodinou 
a kamarády.

JAN HRUšKA, 
A BRNO NATIVE ExTRA 
LEAGUE PLAYER OF 
HC KOMETA BRNO, 
UNDERWENT THE 
FLASH qUESTIONING 
AS THE FIRST ONE. 
HIS ANSWERS WILL 
UNDOUBTEDLY TELL 
YOU ABOUT HIM 
A LITTLE MORE THAN 
YOU HAVE KNOWN 
SO FAR.

1) Where were you born, how old are 
you and what single word you would 
characterize yourself with?
I was born in Brno, I am 27 and 
pretty stubborn.

2) How long have you played for HC 
Kometa Brno and where did you play 
before this contract? How many years 
have you “signed up” for?
I have played for one year for Ko
meta, I came to Brno from the Slo
vakian Skalica. I played for 3 years 
in Hradec Králové before. I have 
signed the contract with Kometa for 
the next two years.

3) You’ve been in many hockey clubs. 
In what ways is Kometa different?
Kometa is the fi rst extra league team 
in the Czech Republic I have played 
for. It has awesome background 
and the overall service around the 
player is at the highest level. The 
boom around Kometa is huge so it 
is very nice to play for such a club. 
People in Brno are much interested 
in hockey.

4) What was the maximum speed of 
the puck you have fi red?
My fastest shoot? Well, it fl ew pretty 
quickly ... (smile)

5) Describe briefl y your match day 
schedule.
8.00 AM – breakfast
10.00 AM – skating with the team
11.00 AM – preparation for the 
match (videos, etc.)
12.00 AM – lunch
1.00–3.00 PM – sleep mode
4.00 PM – meeting before the match 
4.30 PM – warmup, skating
6.00 PM – match

6) Who do you talk about your hockey 
successes and failures apart from 
your team members?
I don’t like to analyze my setbacks 
with anyone, I rage somewhere in 

pro tvrdoHlavéHo
jana hrUškU 
for stuBBorn
jan hrUška 

1) Kde jste se narodil, kolik je Vám 
let a jakým jedním slovem byste sám 

JAN HRUšKA, 
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7) Jak po sportovním zápřahu 
regenerujete? 
Má regenerace spočívá hlavně v kli
du – zajdu si na zahrádku na kafe, 
popovídat si s kamarády. Teď jsem 
si pořídil psa, a tak budu relaxovat 
i na procházkách po lese.

8) Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo 
a nápoj?
Jsem „masový“ typ, tudíž nějaký 
dobrý hovězí steak. Nápoj? Samo
zřejmě že Cola, ale nyní se držím na 
vodě ... A pak také určitě Starobrno!

the corner ... (smile). I share the 
success with my family and friends.

7) How do you regenerate after sports 
performance?

My recovery is mainly about rest
ing – I take a cup of coffee in the 
garden, speak with friends. I’ve got 
a dog now so I am going to relax on 
walks in the woods.

8) What’s your favorite dish or a drink?

I am a meat kind of a person, so 
some good beef steak. Drink? Cola 

Jan Hrouda 
Hruška

Jsem soutěživý typ,  

rád si zahraji golf, 

fotbálek, squash ...

i am a competitive  

type... i like to 

play golf, football, 

squash ...

Fo
to

: H
C

 K
om

et
a 

B
rn

o

narodil se 
a aktuálně žije 

v brně
má 27 let a je 

svobodný 
hraje za hc kometu brno 

miluje hokej, klid, steaky, 
golf a přírodu

jeho motto: „dělat to, co mě 
baví a bavit se životem!“

he was born and currently 
lives in brno

he is 27 years old and single
plays for hc kometa brno

loves hockey, peace, steaks, 
golf and nature

his motto: “to do what i like 
and have fun with life!”
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9) U čeho si nejvíce odpočinete? Kam 
chodíte nejčastěji relaxovat v Brně 
a okolí? 
Jsem soutěživý typ, rád si zahraji 
golf, fotbálek, squash ...

10) Kde hrajete golf nejčastěji a jaký 
je Váš handicap? 
Nedávno jsem si koupil členství 
v golfovém resortu Kaskáda, takže 
tam nyní trávím více svého volného 
času. Můj handicap je 18, ale 
v současné době se musím dost 
snažit, abych ho udržel :)

11) Na co byste nalákal turistu, který 
v Brně ještě nebyl. Proč by měl do 
jihomoravské metropole zavítat? 
Turisty bych v Brně nalákal na dob
ré pivo na Bláhovku, na dobré jídlo 
do BORGO Agnese a v sezóně 
pak samozřejmě na Kometu! Jinak 
krásné prostředí je na Kaskádě, tak 
určitě tam. V poslední době jsem 
byl párkrát v Městském divadle, tak 
mohu také vřele doporučit.

12) Jste svobodný nebo zadaný? 
Vybral jste si někdy přítelkyni mezi 
svými četnými fanynkami? 
Užívám si, ale přítelkyni jsem si 
mezi fanynkami nikdy nehledal ... 
většinou jsou dost mladé ...  
(smích)

13) Je pro Vás víc kariéra nebo 
rodina? 
Rodina je nejdůležitější součást 
života...

14) Jaké bylo Vaše vysněné 
povolání? 
Na kosmonauta nemá nikdo ... :)

15) Máte nějaký hráčský vzor? A co 
životní? 
Na vzory jsem nikdy moc nehrál.

16) Jaký je Váš recept na spokojený 
život? 
Recept na spokojený život? Hlavně 
dělat to, co mě baví!

17) Kdybyste si mohl vybrat, za jaký 
sportovní klub byste si chtěl někdy 
zahrát?
Real Madrid :)

18) Životní motto? 
„Bavit se životem!“

Připravila Lucie Havlíčková

of course but I am on water now ... 
And then certainly Starobrno!

9) What do you like the most to relax? 
Where do you go most often to relax 
in Brno and surroundings?
I am a competitive person, I like to 
play golf, football, squash ...

10) Where do you play golf most often 
and what is your handicap?
I have recently purchased a mem
bership in a Kaskáda golf resort 
so I spend there more of my free 
time now. My handicap is 18, but 
currently I have to do my best to 
keep it :) 

11) What is the thing you would use to 
attract a tourist who has never been to 
Brno before? Why should he/she visit 
the south Moravian metropolis
I would lure him for a good beer at 
Bláhovka, a good meal at BORGO 
Agnese and during the season of 
course to Kometa. Otherwise, there 
is a very nice place at Kaskáda, 
so there as well for sure. I have 
recently gone a couple of times to 
the City Theatre so I can strongly 
recommend that.

12) Are you single or engaged? Have 
you ever chosen your girlfriend from 
among your numerous fans?
I enjoy the life, but I have never 
looked for a girlfriend among the 
fans, they are too young usually. 
(smile) :)

13) What’s more for you, career or 
family?
Family is the most important part 
of life.

14) What was your dream job?
Nothing can beat the astronaut ... :)

15) Do you have a player or life role 
model? 
I’ve never thought about idols.

16) What is your recipe for a happy 
life?
Recipe for a happy life? Mainly to 
do what I like!

17) If you could choose, what team 
would you like to play for?
Real Madrid :)

18) Life motto?
“Have fun with life!”

Na křtu ledních medvědů v brněnské ZOO

S kondiční trenérkou Hanou Bubníkovou
With fitness coach Hana Bubníková

At the christening of polar bears in Brno ZOO

V modrobílém dresu tentokrát bez bruslí
In blue and white jersey this time without the 
skates

Foto: Libor Zhoř (4x)

In blue and white jersey
V modrobílém dresu

FACE2FACE

... 77



Seznamte se se slavnou brněnskou 
kavárnou 
Kavárna ERA postavená ve 20. letech 20. stole
tí je jako jedna z perel funkcionalismu nenahra
ditelnou součástí tváře města. Najdete ji jen pár 
kroků od vily Tugendhat v ulici Zemědělská 30 
v Černých Polích.

ERA je podnik ve stylu bistra. Podle sezónních 
surovin zde denně mění jídelníček, což dělá 
ERU jednou z nejvyhledávanějších brněnských 
kaváren. Samozřejmostí jsou domácí limonády, 
kvalitní káva a ochotná obsluha. Čistému inte
riéru dominuje schodiště ve tvaru šroubovice, 
spojující dvě patra kavárny. V létě můžete sedět 
na zahrádce a na terase. Otevřeno je každý 
den od 10 do 22 hodin.

Meet the famous Brno café
The Café ERA, built in the 1920s is, as one of the 
pearls of functionalism, an irreplaceable part of 
the city face. You‘ll fi nd it just a few steps away 
from villa Tugendhat, Zemědělská 30, Černé 
Pole.

ERA is a bistro style restaurant. The menu is 
modifi ed every day according to the seasonal 
ingredients, what makes ERA one of the most 
sought after Brno cafes. Of course there are 
homemade lemonades, quality coffee and help
ful service. A dominant of the clear interior is the 
spiral stairway connecting two fl oors of the cafe. 
You may sit in the garden and on the terrace. It 
is open every day from 10 am to 10 pm.

ERA
SESTRA VILY TUGENDHAT

THE SISTER 
OF VILLA 
TUGENDHAT

kavárna
the cafe

Kontakt/Contact:

Zemědělská 30, Brno
Tel: +420 734 793 029
Email: cafe@eracafe.cz
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SLADOVNA
PIVNÍ/BEER 
RESTAURANT

Vychutnejte si zlatavý mok z tanku 
Není pivnice jako pivnice. Ve Sladovně jsou na
leštěné a opečovávané tanky s pravou plzní hrdě 
vystaveny zvědavým pohledům žíznivých hostů. 
Klasické hospodské štamgasty asi lehce zaskočí 
svěží a proměnlivý jídelní lístek, ve kterém se 
trošku netradičně objevují vítané sezónní pokr
my. Dalším lákadlem je otevřený rožeň nabízející 
nejčerstvější pečínku. Zajímavý a velmi variabilní 
prostor doslova vybízí k uspořádání večírků či 
oslav. A pokud budete chtít sledovat třeba spor
tovní přenos, pro zapíjení úspěchů či nezdarů si 
nemůžete vybrat stylovější místo.

Enjoy the golden drink from the tank.
A pub and a pub are not the same thing. In Sladov
na there are polished tanks the staff looks after and 
the true pilsner is proudly exposed to curious looks 
of the thirsty guests. The traditional pub regulars 
will be slightly surprised by the fresh and changing 
menu, in which, a bit unconventionally, appreciated 
seasonal dishes appear. Another attraction is the 
open grill offering the freshest roast. The interesting 
and very fl exible space literally calls for organizing 
parties or celebrations. And if you want to watch 
sports, you can‘t choose a more stylish place to 
drink to successes or failures.

SLADOVNASLADOVNA

Kontakt/Contact:

Kotlářská 989/51a, Brno
Tel: +420 601 337 559
Email: restaurantsladovna@email.cz Au
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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: „žiju, 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/
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Koktejl bar Runway široce roztáhl 
svá křídla a díky tomu se zde 
může každý připravit na hladký 
let, ať už dlouhý nebo kratší, 
například před večeří v Pavillonu. 
Hlavní barman Filip Netušil hos
tům připravuje ty nejlepší drinky 
inspirované londýnskými trendy, 
které si osvojil při svém pracovním 
pobytu v Anglii. Můžete si objed
nat zaručenou klasiku, nechat si 
namíchat koktejl přesně podle své 
nálady nebo se hýčkat skleničkou 
prémiového alkoholu – vždy to 
bude jedinečný zážitek. A zkuste 
si k tomu vychutnat doutník, 
s výběrem vám rád poradí pravý 
odborník. Pátky v baru Runway 
patří dýdžejům a jejich house mu
sic. V létě si tyto večery užijete i na 
zahrádce obklopené parkem.

Runway cocktail bar spread its 
wings widely so everyone can 
prepare for a smooth fl ight whe
ther long or short, for example, 
before dinner in Pavillon. The main 
bartender Filip Netušil offers the 
guests the best drinks inspired by 
trends in London which he acqui
red during his work in England. 
You can order a guaranteed 
classic or have a cocktail mixed 
exactly according to your mood or 
enjoy a glass of a premium drink – 
it will always be a unique experien
ce. And try to enjoy a cigar – the 
right expert will help you with the 
choice. Fridays in the Runway bar 
belong to the DJs and their house 
music. In summer you‘ll also enjoy 
those evenings in the garden 
surrounded by parkland.

JEDEN DOUŠEK VE STYLOVÉM BARU RUNWAY A VZLÉTNETE DO NEBE
ONE SIP IN THE STYLISH RUNWAY BAR AND YOU WILL BE TAKEN TO HEAVEN

/RUNWAY
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martin
hrdina
Rozhovor Zuzany Morávkové s Martinem Hrdinou / An interview with Martin Hrdina by Zuzana Morávková

Foto/Photos: Vladimír Kiva Novotný
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mArtin hrdinA iS An Architect And 
grAPhic deSigner. he grew uP in A wine-
grOwing FAmily in VelKÉ BílOVice in 
SOuth mOrAViA. nOw he liVeS And 
wOrKS in BrnO, where he hAS recently 
creAted A numBer OF intereSting 
interiOrS which Are remArKABle 
FOr their diStinct intercOnnectiOn 
OF Architecture And grAPhic 
deSign. we met in tungSrAm cAFÉ in 
KAPucín SQuAre in BrnO, the FirSt 
mArtin’S PrOJect thAt tO A certAin 
eXtent inFluenced hiS lAter wOrK.

mArtin hrdinA Je ArchiteKt A grAFic-
KÝ deSignÉr. POchÁZí Z VinAřSKÉ rO-
diny Z VelKÝch BílOVic, ŽiJe A PrAcuJe 
V BrnĚ, Kde ZA POSlední dOBu VytVOřil 
řAdu ZAJímAVÝch interiÉrŮ, KterÉ Se 
VyZnAčuJí neVŠedním, AVŠAK POmĚrnĚ 
SnAdnO rOZPOZnAtelnÝm ruKOPiSem 
ZAlOŽenÝm nA PrOPOJení ArchiteKtury 
S grAFicKÝm deSignem. SeŠli JSme Se 
V KAVÁrnĚ tungSrAm nA KAPucínSKÉm 
nÁmĚStí, PrVní Z mArtinOVÝch reAliZA-
cí, KterÁ dO ZnAčnÉ míry PředZnAme-
nAlA JehO BudOucí SmĚřOVÁní.

NA PLÁŽI MĚ

ON THE BEACH

NEHLEDEJTE

YOU WON’T FIND ME

Bistro Franz, Veveří 14, Brno, realizace 2011
Bistro Franz, Veveří 14, Brno, completed 2011

Café Tungsram, Kapucínské nám. 7, Brno, realizace 2008 
Café Tungsram, Capuchin us. 7, Brno, completed 2008
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Martine, jaká byla Tvá cesta k architektuře?

Má cesta k architektuře byla poměrně klasická. Na 
škole mi šla trochu matematika a trochu kreslení, 
vždycky mě bavilo vymýšlet domy a kreslit si je, takže 
architektura byla logickou volbou. Začal jsem studovat 
na Fakultě architektury Technické univerzity v Liber
ci. Myslím, že jsem tehdy o grafi ckém designu ani 
nevěděl. Až později, v průběhu studia na Gerrit Rietveld 
Academie v Amsterdamu, jsem se postupně seznámil 
s grafi ckým designem, který v současné době předsta
vuje zhruba 80–90 % mé práce. 

Jakým způsobem se tyto dva obory propojují a kde 
čerpáš inspiraci?

Grafi ka je pro mě nejzábavnější součást práce. Zajímá 
mě vztah dvojrozměrných a trojrozměrných děl. Celý 
interiér je často složen z dvojrozměrného materiálu 
(tento princip je důsledně použit v kavárně Leporelo 
v Domě umění), který je potom doplněn nábytkem – 
neutrálním a nadčasovým, aby mohl fungovat i v přípa
dě, že přijde nový majitel nebo se kavárna přestěhuje.
Důležitou inspirací je samotný název podniku, když 
přijde klient s názvem, který se mi nelíbí a nijak mě 
neinspiruje, snažím se jej ovlivnit. Inspiraci čerpám také 
z místa, kde interiér vzniká. Snažím se zjistit co nejvíce 
o historii domu, zajímá mě doba vzniku a architekt, 
který jej navrhoval, vyhledávám například původní 
interiéry, které mi pomohou se „odpíchnout“. Nerad do 
interiérů vkládám prvky, které jsou úplně cizí. 

Lze princip, který popisuješ, uplatnit i v obytných in-
teriérech? Jak to třeba vypadá u Tebe doma? Pozval 
bys tam svého klienta?

Já vlastně jiné než veřejné interiéry nenavrhuji. U mě 
doma to konečně začíná vypadat podle mých představ, 
právě dokončuji rekonstrukci. V průběhu své práce na 
kavárnách jsem se naučil více o nábytku a materiálech 
a tyto zkušenosti se tam do určité míry projeví.

Martin, why did you decide to go in for architecture?

My journey to architecture was predictable. I was 
quite good at maths and drawing at school and I have 
always liked thinking up and drawing houses, so archi
tecture was a logical choice for me. I started studying 
at the Faculty of Architecture of the Technical University 
of Liberec. I think I didn’t really know anything about 
graphic design at that time. A few years later, in the 
course of my studies at Gerrit Rietveld Academie in 
Amsterdam, I acquainted myself with graphic design 
which comprises about 80–90% of my present work. 

How are these two branches interconnected and 
where do you get inspiration for your work?

I fi nd graphics the most enjoyable part of my work. I am 
interested in the relationship of twodimensional and 
threedimensional works. The whole interior is often 
composed of twodimensional material (this principle is 
consistently used in Leporelo Café in The House of Arts 
in Brno) which is then completed by furniture – neutral 
and timeless, so that it is functional even if the owner of 
a café changes or if it moves to a different place.

Café Tungsram, Kapucínské nám. 7, Brno, realizace 2008 
Café Tungsram, Capuchin us. 7, Brno, completed 2008
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Klienta bych domů vzal, ale až poté, co se s ním více 
seznámím. Mnohem raději se scházím v podnicích, 
které jsem navrhoval, protože lepší než prezentovat 
portfolio je ukazovat výsledky práce naživo. 

Který ze svých interiérů máš nejradši, dá-li se na to 
odpovědět?

Nejkomplexnější zakázkou je Bistro Franz na Veveří 
14, které je pojmenováno po architektu Františkovi 
Pavlů, výrazné osobnosti secesního Brna, jenž dům 
navrhl a postavil. Při řešení interiéru a vizuální podoby 
jsme vycházeli z původní podoby tradičních pařížských 
bister – malých, často rodinných restaurací, kde se 
celodenně podávají jednoduchá kvalitní jídla, nápoje 
a káva, a to i do pozdních hodin. Jejich interiéry se liší 
od „velkých“ restaurací jistou „domáckou“ střídmostí 
a zároveň silným charakterem, který si najde vlastní 
okruh věrných zákazníků. Z původního prostoru, ve 
kterém se bistro nachází, se nedochovalo nic; postu
povali jsme proto poněkud archeologickou metodou, 
odhalili původní hrubou omítku z roku 1905, v interiéru 
použili výrazné barvy z fasády domu a zvolili tradiční 
materiály (dřevo, kov, sklo, plech).

The name of the place is also an important inspiration 
for me; when a client comes with a name that I do not 
like or do not fi nd inspiring, I try to persuade him or 
her to change their mind. I am also infl uenced by the 
building where the interior is situated. I always want to 
fi nd out as much as possible about the history of the 
house and the time when it was built, and also about 
the architect who designed it. I look at the original 
interiors which help me to start off. I do not like to use 
foreign elements in my interiors. 

Is it possible to apply this principle also to residen-
tial interiors? What does your fl at look like? Would 
you invite a client to your fl at?

Actually I only design public interiors. I am just 
fi nishing reconstruction of my fl at so at long last it will 
match up with my ideas. In the course of my work on 
cafés I have learned a lot about furniture and materials 
so this experience will be refl ected in my fl at to some 
extent as well.   
I would arrange a meeting with a client at my place 
only after I’ve got to know them quite well. I prefer 
meeting people in places I’ve designed because it is 
much better to be able to show real results of my work 
rather than presenting a portfolio. 

Is it possible to say which of your interiors you like 
best?

The most complex of my projects is the Bistro Franz 
in Veveří Street which was named after the architect 
František Pavlů who designed and built the house. 
He was an important personality of artnoveau Brno. 
While working on the interior and its visual style, we 
built upon the original look of traditional Parisian 
bistros – small, often familyowned restaurants where 
you can get plain but goodquality meals, drinks 
and coffee at any time of the day, even late at night. 
Their interiors differ from “big” restaurants by certain 

Leporelo, Café a Design Shop, Dům umění města Brna, 
Malinovského nám. 2, Brno, realizace 2010, spolupráce: Nicol Gale 
Leporelo, Café and Shop Design, Brno House of Arts, 
Malinovského us. 2, Brno, completed 2010, cooperation: Nicole Gale
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Bistro Franz je vůbec výjimečný příklad, nejde zde 
jen o interiér, ale také o zajímavou kulinářskou kon-
cepci a celkovou kulturu, kterou nabízejí. 

Ano, kulinářská koncepce je zcela zásadní a byla zde 
již od počátku. V průběhu práce jsme s majiteli hodně 
diskutovali a v podstatě všechno řešili společně, od 
názvu, přes kuchyni, po interiér a tiskoviny, vzájemně 
jsme se ovlivňovali a doplňovali. A já jsem rád, že 
je Franz takový, jaký je, protože tam rád chodím na 
obědy a rád tam vodím přátele. Majitelé se s podnikem 
dokonale sžili, jejich starší děti v něm pracují, malé děti 
přicházejí po škole a píší úkoly, mezitím lidé jedí obědy. 

Když mluvíš o komplexnosti, co přesně máš na 
mysli?

Jak jsem říkal, někdy je to již samotný název, samo
zřejmě interiér a pak celkový vizuál – logo, nápojové 
lístky, veškeré tiskoviny, případně doplňkové zboží jako 
tašky, pohlednice, letáky, plakáty. Většinou s podniky 
spolupracuji i dále, sleduji grafi ku a snažím se udržet 
nastavenou kulturu, aby si klienti nezačali tisknout A4 
doma na kopírce.

Přesuneme se o pár desítek metrů vedle, kde právě 
dokončuješ nový interiér kavárny Atlas. Samotný 
prostor se zdá být trochu zakletý, protože se v něm 
za krátkou dobu vystřídalo několik nájemců. V čem 
bude Atlas jiný?

Atlas byl velkou výzvou. Myslím, že problémem 
předchozích provozovatelů byla špatná koncepce 
a chybějící fi nance.

“homely” frugality and special atmosphere which at
tract a group of regular customers. There was nothing 
left from the original interior so we pursued a sort of 
“archaeological” method: we disclosed original parging 
from 1905, chose lively colours from the façade of the 
house for the interiors, and used traditional materials 
such as wood, metal, glass and tin sheet.

The Bistro Franz is notable not only for its interior 
but also for its interesting culinary concept and 
special style and atmosphere. 

Yes, the culinary concept is crucial and it was very 
good here from the very beginning. When we were 
creating the interior we discussed everything with the 
owners and tried to solve everything together – the 
name, cuisine, interior, newspapers and magazines…  

Bistro Franz, Veveří 14, Brno, realizace 2011
Bistro Franz, Veveří 14, Brno, completed 2011
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Koncepce interiéru nebo koncepce provozu?

To jsou spojené nádoby. Pro mě bylo největší výzvou 
navrhnout interiér tak, aby se v něm lidé nebáli sedět, 
protože samotný prostor je víceméně chodbou. 
Nachází se v prostorách budovy Sálu Břetislava Bakaly 
na žerotínově náměstí z let 1974–1976 od architekta 
Miroslava Spurného. Budova původně sloužila jako 
sídlo Městského výboru KSČ. Na stavbě je patrný 
vliv funkcionalistické architektury Bohuslava Fuchse; 
mramorová podlaha a obklady stěn dodávají interiéru 
téměř muzeální charakter. 

Noví nájemci, jedním z nich je shodou okolností 
provozovatel kavárny Tungsram, mi představili svou 
vizi kavárny založenou na pestré nabídce místních pro
duktů od drobných výrobců v kombinaci s mezinárodní 
kuchyní a kávou z různých konců světa, doplněnou 
zajímavým kulturním programem. 

Na jednom místě se zde měly potkat zavařeniny od 
babičky s hummusem a francouzskými dezerty za 
zvuků jazzových skladeb. Společně jsme se rozhodli 
pojmenovat kavárnu Atlas – se záměrem vytvořit 
vlastní atlas, ve kterém by se postupně skládal 
eklektický příběh podniku. Interiéru dominuje graficky 
výrazná tapeta složená z více než 400 ilustrací ze 
starých atlasů, anatomických příruček, fotografických 
záznamů, komiksů a rodinných fotografií. Stejný 
obrazový materiál je použit také v grafickém manuálu, 
všech tiskovinách a na ručně malovaných kulatých 
stropních světlech. Mobiliář z bukového masivu 
a svařených železných profilů je vyroben na míru; 
každý stůl má ve svém středu malou vitrínu, ve které 
lze obměňovat instalace jako v muzeu či galerii, a je 
doplněn repasovanými židlemi z ohýbaných chromo
vaných profilů.

We influenced each other a lot. I love the style of the 
Bistro Franz, I often have lunch there and I also take my 
friends there. The owners are very devoted to the place, 
their older children work there and younger children do 
their homework close to the bistro’s customers. 

Speaking of complexity, what exactly do you mean?

As I have already mentioned, sometimes it is the very 
name, of course the interior and then the overall visual 
style – logo, menus, newspapers and magazines 
or complementary range of goods such as bags, 
postcards, leaflets, posters… I usually continue my 
cooperation with the places I have designed and follow 
up the graphics. I try to maintain the culture and style 
that we had set. I do not want my clients to print materi
als by themselves on their home printers.

Let’s now move to Atlas Café just around the corner. 
At present you are finishing the interior of this café. 
This place seems to be rather unlucky as it has had 
several owners within quite a short period of time. In 
what ways will it be different?

Atlas was a great challenge for me. I think the main 
problem of the previous owners was a bad concept 
and lack of finance.

Do you mean interior concept or business concept?

In my opinion these two things are closely intercon
nected. The greatest challenge for me was to design 
the interior in such a way that people would feel free to 
sit down there despite the fact that the space is in fact 
a corridor. It is found in the building in žerotín Square 
where Břetislav Bakala Hall is situated. It was built be
tween 1974 and 1976 by the architect Miroslav Spurný 
and it originally served as the headquarters of Brno City 
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Znamená to v podstatě opakování principu, který jsi 
použil již například v kavárnách Art nebo Alfa. Jedná 
se o nájemní prostory, které ať už z podstaty či z ne-
dostatku fi nancí nelze výrazně přestavovat, takže se 
snažíš je „překrýt“.

Ano, přesně tak. 

Když odmyslím místa, pod kterými jsi sám podepsa-
ný, co bys doporučil turistům, kteří navštíví Brno?

Mám hrozně rád místa kolem Obilního trhu, ulice 
Gorkého, Čápkovu, Jiráskovu. Kompaktní rezidenční 
čtvrť z konce 19. a počátku 20. století v poslední době 
hodně ožila a vznikla zde řada zajímavých podniků. 

A co třeba nějaká příroda?

Na to já moc nejsem, potřebuji mít nablízku nějakou 
kavárnu nebo interiér, ve kterém se mohu scházet 
s přáteli.

Kam bys je vzal nakupovat?

Do Vídně! Myslím, že v Brně se nakupovat prakticky 
nedá. Vadí mi přemíra nákupních center, které likvidují 

Communist Party Committee. The building was obvi
ously infl uenced by functionalist architecture of Bohuslav 
Fuchs. Thanks to its marble fl oors and wall facing, the 
interior of the building feels almost like a museum. 

New tenants (by the way, one of them runs Tungsram 
Café as well) had a vision of a café based on a variety 
of local products from small farms combined with inter
national cuisine and coffee from different parts of the 
world, accompanied by interesting cultural programme.

You can have homemade stewed fruits, hummus or 
French desserts here while listening to jazz music. We 
decided to name the place Atlas with the aim to create 
an atlas of this café’s story. The dominant feature of the 
interior is a distinctive wallpaper composed of more 
than 400 illustrations and photographs from old atlases, 
books of anatomy, comic books or family photographs. 
The same pictures are used in the graphic manual, in 
all printed materials and on round handpainted ceiling 
lights. Furniture from solid beech timber and welded 
iron profi les are madetomeasure; each table has 
a small showcase in the middle where installations can 
be changed as in a museum or gallery. Refurbished 
chairs are made from bent chromeplated profi les.

It seems that you have applied the same principle 
here as in the cafés Art and Alfa. They are all in 
rented premises which you cannot substantially 
rebuild so you try to put a new layer on them.

Yes, exactly. 

Apart from places you have designed, which places 
would you recommend to see to visitors of Brno?

I love the area around the square Obilní trh, streets 
Gorkého, Čápkova and Jiráskova. This compact 
residential area from the turn of the 19th century has 

Café Art, kavárna ve foyer kina Art, Cihlářská 19, Brno 
realizace 2010, spolupráce: Romana Zubalová  
Art Café, a café in the foyer of the cinema Art, Brick 19, Brno 
completed 2010, cooperation: Romana Zubalová
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městské centrum. Rád chodím do centra o víkendu, když 
mám volno, mám rád nákupní ulice a malé obchody, 
nechci jezdit za město autem. Myslím, že by se město 
mělo více věnovat rozvoji centra a vymýšlet strategie, jak 
do něj nalákat lidi. První věc, která mě v této souvislosti 
napadá, je, že se v centru nesmí jezdit na kole. 

Ve kterém městě bys chtěl žít?

Dlouho jsem žil v Amsterdamu, což je hrozně příjemné 
město pro život, přestože je tam velké množství turistů. 
Cyklismus tam má obrovskou tradici; rychlost pohybu 
a fl exibilita absolutně ovlivní vnímání města jako celku. 
Mám rád také Londýn, ale nevím, jestli bych v něm 
chtěl žít. 

Znamená to, že dovolenou trávíš většinou ve městě?

Ano. Na pláži mě asi nikdo neuvidí. Rád jezdím do 
měst, ve většině měst v Evropě jsem ještě nebyl, takže 
mám do konce života co dělat. Přijde mi zajímavé po
zorovat, jak to kde žije, co funguje jinak než u nás. Tyto 
zkušenosti jsou důležité také pro mou práci. 

Děkuji za rozhovor.

recently come back to life. There are many interesting 
cafés and restaurants here. 

And what about the countryside?

Actually, it is not my cup of tea. I need to be close to 
a café or place where I can meet my friends.

Where would you take them to go shopping?

To Vienna! I fi nd it almost impossible to shop in Brno. 
There are too many shopping centres that spoil the city 
centre. I like going into town at the weekend. I prefer 
small shops in the streets of the city centre; I do not 
like driving to shopping malls on the outskirts of Brno. 
I think the city council should invest in the city centre 
development and come with strategies how to make 
it attractive for people. One thing that seems really 
absurd to me is the fact that there is a ban on bicycles 
in the city centre. 

Which city would you like to live in?

I lived in Amsterdam for a long time. It is a very pleas
ant city to live in although there are a lot of tourists. 
Cycling has a very long tradition there. The speed and 
fl exibility of movement strongly infl uence the percep
tion of the city. I also like London but I am not sure if 
I would like to live there. 

Does it mean that you spend your holidays in the 
cities?

Yes. You won’t fi nd me on the beach. I like visiting 
cities. As I haven’t been to most of the European cities, 
I have a lot of places to visit. I fi nd it interesting to see 
the life of a city and how it is different from what we are 
used to in this country. This experience is important 
and useful for my work, too. 

Thank you for the interview.

Café Alfa, Alfa pasáž, Poštovská 4, realizace 2010
Café Alfa, Alfa passage Poštovská 4, completed 2010
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Píše se rok 1928 a manželé Tugendhatovi zadávají 
projekt svého bydlení německému architektovi Ludwi
gu Mies van der Rohe. V této době se Brno mění 
v moderní velkoměsto. S tím souvisela i výstavba 
Černých Polí, kde se nacházela rozsáhlá parcela pro 
vilu. Van der Rohe mohl díky nadčasovému myšlení 
Tugendhatů i obrovské sumě peněz navrhnout stavbu 
čistou ve tvarech, perfektní v proporcích a harmo
nickou v detailech. Sám se také ujal interiérů, navrhl 
nábytek a vybral použité materiály. Jednota a doko
nalost vzdušného a otevřeného prostoru, pro tu dobu 
nevídaná, manžele uchvátila a do vily se nastěhovali 
na konci roku 1930. 

Strádání vily Tugendhat 
v nevyrovnaném boji 
Rodina však ve vile žila pouze osm let. Přestože vilu 
milovali, jako židé nemohli v Brně zůstat a před nacisty 

PAMáTKA UNESCO – VILA TUGENDHAT NENí POUZE SKVOSTNýM DíLEM FUNKCIO
NALISMU, DíKY KTERéMU SE LUDWIG MIES VAN DER ROHE ZAPSAL DO HISTORIE. 
SYMBOLIZUJE TAKé RANAMI ZASAžENý OSUD A TěžKý ZáPAS S DOBOU. VILA 
TUGENDHAT SI ALE DOKáZALA VYDOBýT NESMRTELNOST ZTěLESNěNOU NOVýM 
ŘáDEM VěCí, KTERý DODNES NEPŘESTáVá FASCINOVAT JEJí NáVšTěVNíKY. 

UNESCO WORLD HERITAGE SITE – VILLA TUGENDHAT IS NOT ONLY A MAGNIFI
CENT WORK OF FUNCTIONALISM THANKS TO WHICH LUDWIG MIES VAN DER ROHE 
BECAME FAMOUS. IT ALSO SYMBOLIZES THE FATE AFFECTED BY WOUNDS AND 
A TOUGH BATTLE WITH THE TIMES. BUT VILLA TUGENDHAT WAS ABLE TO GAIN ITS 
IMMORTALITY EMBODIED WITH THE NEW ORDER OF THINGS, WHICH STILL CON
TINUES TO FASCINATE ITS VISITORS.

It is the year 1928 and the Thugendats are assigning their 
habitation project to a German architect – Ludwig Mies 
van der Rohe. At this time, Brno is being transformed into 
a modern city. This was connected with construction of 
the Černá Pole, where the extensive plot for a villa was 
located. Thanks to timeless thinking of Tugendhats and 
a huge amount of funds, Van der Rohe could design 
a building pure in form, perfect in proportions and har
monic in details. He also took care of the interior himself, 
designed the furniture and selected the materials. The 
married couple were captivated by the unity and perfec
tion of the airy and open space, unprecedented for that 
time, and moved into the villa at the end of 1930.

Suffering of Villa Tugendhat 
in an Unbalanced Fight
But the family lived in the villa only for eight years. Even 
though they loved the villa, as Jews they could not 

PŘÍBĚH O NESMRTELNOSTI
THE STORY OF IMMORTALITY

VILA/VILLA VILA/VILLA TUGENDHAT
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utekli do švýcarska a poté do Venezuely. Počátkem 
října 1939 byl dům konfi skován Gestapem a o dva roky 
později se stal majetkem Německé říše. Pro třípodlažní 
vilu na svažitém pozemku tím začala doba jejího dlou
holetého strádání a poškozování. 

Ani s koncem války se vila Tugendhat nedočkala 
zasloužené péče. Sovětská armáda při osvobozování 
Brna v dubnu 1945 dům nijak nešetřila. Ze společen
ské místnosti udělali vojáci stáj pro koně, nábytek 
spálili, zahradu a obrovská skleněná okna poničili. 
Od konce války do června 1950 v domě působila 
soukromá taneční škola. Poté byla vila převedena do 
vlastnictví československého státu a bylo zde zřízeno 
rehabilitační středisko. Svůj ztracený lesk ale vila Tu
gendhat opět plně získala díky rozsáhlé rekonstrukci 
z let 2010 až 2012. A dnes tak může hrdě vítat své 
návštěvníky. 

Soulad funkce, materiálu a tvaru 
Vila Tugendhat je mistrovským architektonickým dílem, 
které vás ohromí i po více než osmdesáti letech. Stavba 
je orientována na jihozápad. V suterénu je umístěno 
technické zázemí. Přízemí tvoří hlavní obytný prostor 
a společenský prostor se zimní zahradou a terasou. 
Najdete zde také kuchyni a místnosti pro personál. Ve 
třetím patře je pak umístěn hlavní vstup z ulice s prů
chodem na terasu, vstupní hala, pokoje rodičů, dětí 
a vychovatelky. Samostatně přístupný je pak byt řidiče 
s garáží a terasa. 

THE STORY OF IMMORTALITY

TUGENDHAT
stay in Brno and fl ed from the Nazis to Switzerland and 
thereafter to Venezuela. At the beginning of October 
1939 the villa was confi scated by the Gestapo and two 
years later became the property of the German Empire. 
There began a longterm period of hardship and dam
age of the threestorey villa on the sloping land

Even at the end of the war the deserved care for the 
Villa Tugendhat was not coming forth. The Soviet Army, 
during the liberation of Brno in April 1945, was not con
siderate of the house. The soldiers turned the lounge 
into a stable for horses, burned the furniture and 
destroyed the garden and the huge glass windows. 
From the end of the war until June 1950 there was 
a private dance school in the house. Then the villa was 
transferred to the ownership of the Czechoslovak state 
and a rehabilitation center was established there. But 
the Tugendat Villa gained its lost glamour thanks to an 
extensive reconstruction in the years 2010–2012. So it 
can proudly welcome their visitors today.

Harmony of Function, Material and Shape
Villa Tugendhat is an architectural masterpiece as
tonishing even after more than 80 years. The building 
is oriented to the southwest. In the basement there 
is the technical background. On the ground fl oor 
there is the main residential space and social space 
with a winter garden and a terrace. You can also fi nd 
here the kitchen and the staff rooms. On the third 
fl oor there is the main entrance from the street with 
a passage to the terrace, the entrance hall and rooms 
of parents, children and a nursemaid. The apartment 
of a driver with the garage and terrace is accessible 
separately. Au
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THE ESTABLISHMENT OF BRNO FAIT 
GALLERY WAS INITIATED BY INTENTION OF 
IGOR FAIT, A BRNO INVESTOR, TO MAKE 
HIS COLLECTION AVAILABLE TO THE GE
NERAL PUBLIC AND TO ENCOURAGE THE 
REHABILITATION AND DEVELOPMENT OF 
ART COLLECTING IN GENERAL.

inspirUje a pobízí  
k soUkromémU sběratelství 
inspires and Urges for 
private art collection

fait
ga 
lle 
ry

Krištof Kintera: Hollywoodoo!

pohled do instalace výstavy Tisíciúhelník/Installation view 
Chiliagon

Kromě umožnění pohledu veřejnosti do privátních sbí
rek má FAIT GALLERY za cíl inspirovat opětovný rozkvět 
soukromého sběratelství a v tomto ohledu začínajícím 
sběratelům při nákupu a prodeji uměleckých děl po
skytuje profesionální poradenskou činnost. K propojení 
soukromých sběratelů a publika slouží především hlavní 
prostor sladovny bývalého královopolského pivovaru 
v areálu VUT na Božetěchově ulici, který je uzpůsobený 
po puristické úpravě výstavním účelům.

Galerie FAIT GALLERY MEM na stejné adrese se zamě
řuje na aktuální tvorbu českých a zahraničních umělců 
a aktivity FAIT GALLERY rozšiřuje nad rámec prezentace 
sbírky FAIT GALLERY a sběratelství. Jejím hlavním 
cílem je upozorňovat na současnou tvorbu výrazných 
osobností mladé a střední generace. Výjimkou není ani 

Besides allowing the public to cast into private collec
tion, the objective of FAIT GALLERY is to reinspire the 
prosperity of private art collection and in this regard it 
provides professional consultancy for beginning collec
tors on how to purchase and sell artworks. To connect 
private collectors and the public especially serves the 
main space of malt house of the former brewery in 
Královo Pole located in the area of VUT on Božetěchova 
Street, which is after patristic modification adapted for 
exhibition purposes.

On the same address there is located the FAIT 
GALLERY MEM which is focused on contemporary work  
of Czech and foreign artists and extends activities of 
FAIT GALLER beyond the presentation of its art gallery 
and collection. Its main objective is to highlight the con
temporary artistic creation of young and middle aged 
distinctive personalities. Even cooperation with foreign 
galleries through exchange of exhibition, where artists 
from around the world are presented, is no exception. It 
thus fulfills the importance of its name – MEM – the unit 
of cultural information. Also the FAIT GALLERY PRE
VIEW exhibition space in the central Brno is used to pre
sent the fine art of the past decade and for cooperation 
with Czech and foreign artists on projects responding 
to gallery artworks or following the current exhibitions 
at Královo Pole. FAIT GALLERY also participates in ERA 
coffeehouse exhibitions where, in respect of the unique 
architectural value of middleEuropean realization of 
neoplasticism, projects directly responding to the room 
are selected. 

VZNIK BRNěNSKé GALERIE FAIT 
GALLERY BYL INICIOVáN ZáMěREM 
BRNěNSKéHO INVESTORA IGORA 
FAITA ZPŘíSTUPNIT SVOJI SBíRKU 
šIROKé VEŘEJNOSTI A PODNíTIT TAK 
REHABILITACI A ROZVOJ PRIVáTNíHO 
SBěRATELSTVí OBECNě.

Autor: Denisa Kujelová, foto: archiv FAIT GALLERY
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Kamila Musilová: Pod dečkou s jemným vzorem/Under the 
doily with a delicate texture

spolupráce se zahraničními galeriemi formou tzv. vý
měnných výstav, kde jsou prezentováni umělci z různých 
koutů světa. Naplňuje tak význam svého jména MEM – 
jednotky kulturní informace. Rovněž výstavní prostor FAIT 
GALLERY PREVIEW v centru Brna slouží k prezentaci 
výtvarného umění posledních desetiletí a ke spolupráci 
s českými i zahraničními umělci na projektech, které na 
díla ze sbírky reagují, či navazují na aktuální expozice 
v prostorách v Králově Poli. FAIT GALLERY se podílí rov
něž na výstavní činnosti v kavárně ERA, kde jsou v rámci 
respektu k jedinečné architektonické hodnotě středoev
ropské realizace neoplasticismu vybírány projekty, které 
na prostor přímo reagují. 

Jádro sbírky FAIT GALLERY tvoří několik desítek děl 
klasické moderny předních československých autorů, 
jež jsou v současné době doplňována o díla autorů 
2. poloviny 20. století spolu s díly nadějných autorů střed
ní a mladé generace. Činnost galerie nespočívá pouze ve 
vytváření vlastní sbírky, ale zaměřuje se i na sbírkotvorbu 
a obohacování dalších privátních sbírek a spolupráci 
s komerčními subjekty, pro které FAIT GALLERY zajišťuje 
výběr děl a jejich instalaci v nově vznikajících projektech. 
Pro klienty FAIT GALLERY a odbornou i laickou veřej
nost zajišťujeme také pravidelný cyklus přednášek se 
zaměřením na sběratelství a investice do umění. Nejbližší 
přednáška je na programu 24. 10. 2013 a její téma zní 
„Otázky instalace a prezentace sbírky“.

The core of the FAIT GALLERY collection consists of 
several dozens of works of classical modernism of leading 
Czechoslovakian authors, in the present time extended by 
works of authors from second half of the 20th century along 
with works of young and middle generation authors. The 
gallery is not just about creating its own collection, but also 
about focusing on collectioncreating and enrichment of 
other private collections and collaboration with commercial 
entities, for which FAIT GALLERY provides selection of art
works and their installation in emerging projects. For FAIT 
GALLERY clients, professional and general public we also 
provide regular series of lectures focusing on art collection 
and investment in art. The closest lecture is planned for 
2013/10/24, and its theme is “questions about installation 
and presentation of collections”.

Fait Gallery, 
Božetěchova 1, Brno
Výběr ze sbírky Fait 
Gallery zaměřený na 
autory střední generace 
Selection of FAIT Gallery 
collection focused on 
middle aged authors
25. 05. – 12. 09. 2013
05/25/2013 – 09/12/2013 

Marek Meduna
28. 09. – 14. 11. 2013
09/28/2013 – 11/14/2013
Vernisáž / Vernissage: 
26. 09. 2013 v 19:00 hod.
09/26/2013 at 7:00 PM

Fait Gallery MEM, 
Božetěchova 1, Brno
Lukas Thaler
THE PROPELLER
23. 05. – 12. 09. 2013
05/23/2013 – 09/12/2013 

Fait Gallery PREVIEW, 
Dominikánské nám. 10, Brno
Vendula Knopová
JDOU DVA A PROSTŘEDNÍ 
SPADNE 

TWO MEN GO AND THE 
MIDDLE ONE FALLS
29. 05. – 13. 09. 2013
05/29/2013 – 09/13/2013 

Radim Langer
18. 09. – 08. 11. 2013
09/18/2013 – 11/08/2013
Vernisáž / Vernissage: 
17. 09. 2013 v 18:00 hod.
09/17/ 2013 at 6:00 PM

Kavárna ERA
Coffee House ERA,
Zemědělská 30, Brno
Kamila Nora Netíková 
LEAK
06. 06. – 04. 08. 2013
06/06/2013 – 08/04/2013

Václav Kočí
08. 08. – 06. 10. 2013
08/08/2013 – 10/06/2013
Vernisáž včetně křestu 
katalogu: 07. 08. 2013 
v 19:00 hod.
Vernissage with 
catalogue christening: 
08/07/2013 at 7:00 PM

aktuální a připravované výstavy:
current and upcoming exhibitions:
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Aby se každý cítil dobře, musí vše 
perfektně fungovat. Tři ruce jsou 
podmínkou, křídla výhodou. Tyto 
zásady ctí v brněnské restauraci 
BORGO Agnese, kde si v příjemném 
prostředí vychutnáte ty nejskvostnější 
gurmánské pochoutky, ať už jste zku
šení gurmeti nebo se se zážitkovou 
kuchyní právě seznamujete. 

Středomořská kuchyně složená 
z čerstvých surovin a domácích 
výrobků. Nápomocný a jazykově 
vybavený servis, díky kterému 
se žádný host nebude bát, že si 
nevybere to správné jídlo a pití. Spo
lumajitel restaurace Michal Prachař, 
jehož cit pro vaření umožní každému 
užít si odpočinkové chvíle v jedné 
z nejlepších českých restaurací. To 
vše je typické pro brněnskou stálici 
BORGO Agnese v centru Brna. 
V místě, kde se před tisíci lety začala 
psát historie tohoto města. 

Everything has to work perfectly so 
that everyone can feel good. Three 
hands ARE the condition, wings are 
an advantage. These principles are 
honored in Brno restaurant at BOR
GO Agnese, where you enjoy the 
most exquisite gourmet delicacies 
in a pleasant environment, whether 
you are an experienced gourmet or 
you are just getting acquainted with 
fine dining. 

Mediterranean cuisine consisting 
from fresh ingredients and local 
products. Helpful and multilingual 
service due to which no guest will 
be afraid of choosing the wrong 
food and drink. Michael Prachař, 
a coowner of the restaurant, whose 
feeling for cooking allows everyone 
to enjoy relaxing moments in one 
of the best Czech restaurants. All 
this is typical for BORGO Agnese, 
a fixed star in the center of Brno. In 

RESTAURACE MUSí MíT 
DUšI. A DUšI TVOŘí JEJí 
RODINA – HOSTé, PER
SONáL A MAJITEL. 

A RESTAURANT HAS TO 
HAVE A SOUL. THE SOUL 
IS FORMED BY ITS FAMI
LY – GUESTS, THE STAFF 
AND THE OWNER.

borgo agnese

doBrou  
restauraCi  
dělá kuCHyně,  
servis a atmosféra
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a place, where thousands of years 
ago the history of this city began.

Customer is in the First Place
“Cuisine, service and atmosphere 
makes a good restaurant,” says 
Michal Prachař, the coowner of 
BORGO Agnese. He’s the heart 
and soul of the company, who can 
be proud of prestigious culinary 
awards – Certifi cate of Excellence 
or Mattoni Grand Restaurant. “We 
really appreciate all the awards, but 
we know that we can not rest on 
our laurels. It is a long journey to 
become an exceptional restaurant. 
And its purpose is always the 
customer’s satisfaction,” thinks 
Prachař aloud. Thanks to this 
each customer can be sure, that in 
BORGO Agnese he gets the best 
care and gets relaxed in a friendly 
modern restaurant, the atmosphere 
of which is also enhanced by 
local glass showcase surrounding 
foundations of a church from the 
13th century.

Food as Philosophy
You can expect the most refi ned 
dishes in BORGO Agnese. The 
menu offers meat and vegetarian 
specialties, and of course there is 
a wide selection of fresh fi sh and an 
extensive wine list available. “We un-
derstand food as philosophy, which 
a man recognizes. It’s true for us, 
that we live to eat. And this is what 
we pass with each served course on 
to our guests, whether it’s the Czech 
president, who has lunched with us, 
or a fresh college student,” showing 
a smile the second coowner of the 
restaurant, Miroslav Vymazal.

Food philosophy in BORGO 
Agnese is followed even in case 
of catering, where also elements 
of experiential dining are listed in 
the assortment of receptions and 
banquets. “People are then able 
to test unusual combinations of 
dishes with new culinary trends, at 
any place and action,” highlights 
the wide menu of BORGO Agnese 
catering Miroslav Vymazal.

BORGO Agnese is a restaurant 
of unexpected possibilities. Get 

convinced – just enter.

Na prvním místě je zákazník
„Dobrou restauraci dělá kuchyně, 
servis a atmosféra,“ říká spolumajitel 
BORGO Agnese Michal Prachař. 
Právě on je srdcem a duší podniku, 
který se může pyšnit i prestižními 
gastronomickými oceněními Cer
tifi cate of Excellence nebo Mattoni 
Grand Restaurant. „Všech ocenění si 
velmi vážíme, ale víme, že nesmíme 
usnout na vavřínech. K tomu, aby byla 
restaurace výjimečná, vede dlouhá 
cesta. A jejím smyslem je vždy spo-
kojenost zákazníka,“ uvažuje nahlas 
Prachař. Díky tomu si může být 
každý host jist, že v BORGO Agnese 
se mu dostane té nejlepší péče 
a odpočine si v přátelské moderní 
restauraci, jejíž atmosféru umocňuje 
i zdejší prosklená vitrína obklopující 
základy kostela ze 13. století. 

Jídlo jako fi losofi e
V BORGO Agnese na vás čekají ta 
nejrafi novanější jídla. V jídelním lístku 
najdete masové i vegetariánské 
speciality, samozřejmostí je i široká 
nabídka čerstvých ryb a rozsáhlý 
vinný lístek. „Jídlo chápeme jako 
fi lozofi i, do které člověk proniká. 
U nás platí, že žijeme, abychom 
jedli. A to předáváme našim hostům 
s každým naservírovaným chodem, ať 
už je to český prezident, který u nás 
poobědval nebo třeba čerstvý vysoko-
školák,“ usmívá se druhý spolumajitel 
restaurace Miroslav Vymazal. 

Filozofi i jídla dodržují v BORGO 
Agnese i v případě cateringu, kdy 
prvky zážitkové kuchyně zařazují do 
sortimentu rautů a banketů. „Lidé 
díky tomu mohou zkusit nevšední 
kombinace pokrmů a nové gastrono-
mické trendy, a to na jakémkoliv místě 
a akci,“ upozorňuje na širokou cate
ringovou nabídku BORGO Agnese 
Miroslav Vymazal. 

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

www.borgoagnese.cz

Cuisine, serviCe 
and atmospHere 
make a Good 
restaurant

Autor: Jana Frolcová
Recenze: www.tripadvisor.com, 

www.fajnsmekr.cz
Foto: archiv BORGO Agnese
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VZHŮRU DO VÍRU

OFF TO THE 
WHIRL OF THE

NOCI
NIGHT

Popřejte si dobré poledne 
a vstaňte až na oběd
Teplé letní večery přímo vybízejí k nočnímu životu. 
Vždyť svěží koktejl, vychlazené víno nebo orosené 
pivo chutnají nejlépe, když se stmívá. Brno miluje 
noční život. Letní zahrádky jsou zde otevřené a lidé 
v dobré náladě střídají různé podniky nebo zůstanou 
tam, kde se jim líbí nejvíc. A naše tipy pro vás? 

Ve stylovém baru Runway ochutnáte koktejly uzná
vaného barmana Filipa Netušila. Bar, který neexistuje 
vás zláká nejširší nabídkou drinků v Brně i vlastními 
koktejly. Chceteli spojit popíjení drinků s tancem, 
zajděte do klubu Mandarin. Taneční zábavu ve stylu 
house music si užijete v klubu Tabarin. Milovníky 
rumu, toužící po temperamentu, pak vřele uvítá 
Havana klub. Na dámskou jízdu si vyrazte do Alohy 
a pozorujte zde noční město přímo ze zahrádky. Po
kud se chcete dobře napít i najíst, zajděte do Jakoby. 
Možností je v Brně mnoho, a tak si užijte noční jízdu 
a vstaňte až na oběd. 

Wish yourself a good morning 
and get up at noon
Warm summer evenings encourage you to enjoy 
the nightlife. After all, fresh cocktail, chilled wine or 
a dewy beer tastes the best when it’s getting dark. 
Brno loves the night life. Summer beer gardens 
are open here and people in good mood alternate 
between various restaurants or stay where they like it 
the most. And our tips for you?

In the stylish Runway bar you’ll taste the cocktails of 
an acclaimed barman, Filip Netušil. The “Bar which 
doesn’t exist” lures you with the widest selection of 
drinks in Brno and their own cocktails. If you would 
like to combine drink sipping with dancing, go to the 
Mandarin club. In Tabarin club you can enjoy a house 
music style dance party. Rum lowers looking for 
temperament will be welcome at Havana club. Go on 
a girls’ night out to Aloha and watch the night city di
rectly from the garden. If you want to have a good drink 
or a meal, visit Jakoby. There are many possibilities in 
Brno, so enjoy the night ride and get up at noon.
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Dvořákova 1, 602 00 Brno
www.barkteryneexistuje.cz

JAKOBY

Bar, který neexistuje

Bar which doesn’t exist

Pivní bar & restaurant
Beer bar & restaurant

Bar, který neexistuje se pyšní 
největším výběrem destilátů 
v centru Brna. 

Mandarin Essence, to je Coctail bar 
a music club pro „cetileté“  přímo 
v centru Brna!

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

Bar which doesn’t exist boasts 
the largest selection of spirits
in the city center.

Dominikánská 1
602 00 Brno
www.havanabrno.cz

HAVANA
Cocktail & Music Bar

NIGHT

Jezuitská 6, 602 00 Brno 
www.restaurantpavillon.cz

Kozí 10
602 00 Brno
www.alohabar.cz

Jakubské náměstí 6
602 00 Brno 
www.restauracejakoby.cz

Poštovská 1
602 00 Brno
www.skyicebar.cz

Jakubského náměstí 6, 602 00 Brno
www.mandarinclub.cz

Divadelní 3
602 00 Brno
www.tabarin.cz

RUNWAY

ALOHA

SKY ICE BAR

MANDARIN

TABARIN CLUB

Bar s impozantním interiérem, 
skvělé míchané nápoje dle 
nejnovějších trendů. 
A bar with an impressive interior, 
great cocktails according to the 
latest trends.

Cocktail & Café bar Music club

Ice Bar & CaféBar

LIBERTY CAFE 
Míchané nápoje s překrásným 
výhledem na starou radnici, 
vynikající káva a jídlo. 
Cocktails with beautiful views of 
the old town hall, excellent coffee 
and food.

Radnická 7, 602 00 Brno 
www.libertycafe.cz
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I Brno má svou Noemovu archu. Nejedná se o žádný 
monstrózní dřevěný koráb, ale o stylový hotel v centru 
Brna. Ubytovat se zde mohou náhodní cestující, ale 
na své si zde přijdou také gurmáni, kteří zde najdou 
nevšední restauraci a atraktivní konferenční prostory.

Restaurace, perla hotelu
Skutečnou perlou je pak restaurace, která nabízí 
českou i mezinárodní kuchyni, ve které jsou jídla připra
vována výhradně z čerstvých potravin.

KDYž SE ŘEKNE NOEMOVA ARCHA, 
KAžDý SI HNED VYBAVí BIBLICKý 
PŘíBěH O OBROVSKé DŘEVěNé LODI, 
KTERá BYLA POSTAVENA NA BOží 
PŘíKAZ. NA TéTO LODI SE NOE SPOLU 
S DALšíMI SEDMI LIDMI A ZáSTUPCI 
ZVíŘAT ZACHRáNIL PŘED POTOPOU, 
KTERá MěLA ZNIČIT ZKAžENý SVěT.

WHEN YOU SAY NOEM ARCH, EVE
RYBODY IMMEDIATELY THINKS OF 
THE BIBLICAL STORY ABOUT A HUGE 
WOODEN SHIP, WHICH WAS BUILT AT 
GOD‘S COMMAND. ON THIS SHIP, NOAH 
WITH SEVEN COMPANIONS ALONG 
WITH REPRESENTATIVES OF ANIMAL 
KINGDOM, WAS RESCUED FROM THE 
FLOOD THAT WAS SUPPOSED TO DE
STROY THE WICKED WORLD.

noem arch

Also Brno has its own Noem Arch. It is not a monstrous 
wooden ship but a stylish hotel in the center of Brno. Ran
dom passengers can be accommodated here but also 
gourmets can find their own because there is an unusual 
restaurant and attractive conference rooms available. 

Restaurant – Pearl of the Hotel
The real pearl of the hotel is the restaurant offering 
Czech and international cuisine, where the meal is 
prepared exclusively from fresh food.

reStAurAnt & deSign hOtel
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Stylově vybavený hotel  
s čistým designem
Jedná se o stylově řešený hotel s čistým designem, jak 
dávají tušit fotografie. A jak může název prozradit, vše 
se v tomto hotelu nese v duchu Noemovy archy.

Nespíte zde tedy v hotelovém pokoji, ale v kajutách 
vybavených komfortním nábytkem, klimatizací, miniba
rem, sejfem, LCD televizorem se satelitními programy, 
telefonem s přímou volbou, wifi a sprchovým koutem. 
Poslední pokoj je pak kapitánské apartmá.

Konference, školení, společenské  
události
Hotel disponuje také víceúčelovým klimatizovaným 
konferenčním prostorem, který je schopen pojmout až 
150 míst k sezení a je vybavený špičkovou audiovizu
ální technikou. Nabízí tak široké uplatnění k pořádání 
nejen konferencí a firemních školení, ale i k různým 
oslavám a společenským událostem, které zde pravi
delně připravuje i samotné vedení hotelu.

Součástí konferenčního prostoru je také Sky lounge, 
prostor situovaný na vysunutém balkoně/patře s ka
pacitou 12 míst, který je vhodný pro privátní setkání 
s vašimi kolegy a přáteli.

Luxusní atmosféra podpalubí
Stejně jako se dá vystoupat do výšin Sky lounge, dá 
se i sestoupit do podpalubí hotelu, kde naleznete 
stylový prostor, který disponuje kapacitou 50 míst. 
Tento prostor navozuje atmosféru luxusního a intimního 
podpalubí na lodi. Je vhodný například na degustace 
rumů, koňaků či doutníků.

Stylishly Furnished  
and Clearly Designed Hotel
As you can see in the photos this is a stylish and clear
ly designed hotel. As its name suggests, everything in 
this hotel is in the spirit of Noem Arch. 

You do not sleep here in hotel rooms but in air con
ditioned cabins equipped with comfortable furniture, 
minibar and safe, LCD TV with satellite programs, 
direct dialing telephone, wifi and shower bath. The last 
room is the captain’s apartment.

Conferences, Trainings, Gala Nights
There is also a multipurpose air conditioned confer
ence hall with the capacity of up to 150 persons in the 
hotel, with top audiovisual equipment. It offers a wide 
range of possibilities, not only for holding conferences 
and company trainings, but also for various celebra
tions and gala nights regularly prepared by the hotel 
management. 

In the conference space you can find the Sky lounge, 
a 12 seat space situated on the extended balcony suit
able for meeting your colleagues and friends in privacy.

Luxurious Atmosphere of the Underdeck
Just like you can ascend to the Sky lounge, there is a 
possibility to descend to the hotel’s underdeck where 
you’ll find a 50 seat capacity stylish space. This space 
evokes a luxurious and intimate atmosphere of a ship 
underdeck. The space is suitable for example for rum 
testing, chocolate and cigar testing.

Wellness Center
The ship crew is also ready to help their tired passen
gers by offering relaxation in USSPA wellness center, 
where you’ll find sauna, massage whirlpool and profes
sional masseurs who’ll take care of your body. 

Noem Arch Restaurant & Design Hotel
Cimburkova 9, 612 00 Brno, T: 541 216 160, F: 549 211 365, E: info@noemarch.cz, www.noemarch.cz

Wellness centrum
Posádka lodi je připravena i na své vyčerpané pasažéry 
a nabízí jim relaxaci v USSPA wellness centru, kde 
najdou saunu, masážní vířivou vanu a o jejich tělo se 
postará profesionální masér.
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„shopping
LETS GO 

MALý PRůVODCE OBCHODNíMI CENTRY / A SMALL GUIDE TO SHOPPING CENTERS

Kolik tašek unesete? 
Máte pocit, že vaše oblečení potřebuje osvěžit? Potrpí
te si na kabelky, peněženky a pásky? Připadá vám, že 
stále nemáte dostatek bot? Nebo se chcete prostě jen 
potěšit a udělat radost někomu blízkému? 

Ať tak nebo jinak, nebojte se v Brně vyrazit za nákupy. 
Obchodních center, kde máte všechno potřebné na 
jednom místě, je zde mnoho. A pokud vás nákupy 
unaví, můžete si zde odpočinout, dobře se najíst nebo 
si třeba zajít do kina. 

V centru města jsou hned dva velké obchodní domy. 
Nedávno otevřené centrum Letmo vás zaujme netradič
ním futuristickým vzhledem. Oblíbenou Galerii Vaňkov
ka pak najdete na cestě mezi vlakovým a autobusovým 
nádražím. Na jižním okraji města se nachází Olympia, 
největší nákupní centrum v Brně. Za nákupy můžete 
vyrazit i do Avion Shopping Parku, vůbec prvního br
něnského obchodního centra. širokou nabídku služeb 
a zboží naleznete například i v OC Futurum. Příjemné 
nákupy!

How many bags can you carry? 
Do you have a feeling that you need to refresh your 
clothing? Do you like handbags, wallets and belts? Do 
you think that you still do not have enough shoes? Or 
do you just want to please yourself or make someone 
else happy?

One way or another, don‘t be afraid to go shopping in 
Brno. There are a lot of shopping centers here where 
you have everything you need at one point and if you 
get tired of shopping, you can relax there, have a good 
meal or perhaps go to the cinema.

Right in the city center there are two big department 
stores. The recently opened Letmo center attracts your 
attention with its nontraditional futuristic appearance. 
You will fi nd the favorite Vaňkovka Gallery between the 
bus and railway station. On the southern edge of the 
city there is Olympia, the largest shopping center in 
Brno. You can also go to the Avion Shopping Park, the 
fi rst shopping center in Brno. A wide range of goods 
and services can be found for example in OC Futurum. 
Have a good shopping spree!
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www.amadeusreal.cz 

OC OMEGA

Obchodní centrum 
je umístěno v samém srdci 

města přímo na 
náměstí Svobody.

Přejeme vám příjemné 
nakupování...

www.campusbrno.cz

www.olympiacentrum.czwww.velkyspalicek.cz www.nckrpole.cz

www.ocletmo.cz www.brno.avionshoppingpark.czwww.galerievankovka.cz

CAMPUS 
SqUARE

OLYMPIA
VELKý 

šPALíČEK
NC

KRáLOVO POLE

GALERIE 
VAňKOVKAOC LETMO

AVION 
SHOPPING PARK 

Brno

Nákupní a společenské 
centrum Galerie 

Vaňkovka s jedinečnou 
architekturou nabízí 

130 značkových obchodů 
a 1000 parkovacích míst 
v blízkosti centra města.

Olympia Brno
Center which inspires.

Díky více než 50 značkovým 
obchodům, Food Courtu 

a hypermarketu Tesco 
nabízí Campus Square 

svým návštěvníkům 
plnohodnotné nakupování.

With more than 50 brand
shops, Food Court
and Tesco Stores

Campus Square offers
its visitors a great shopping 

experience.

Obchodní centrum 
uprostřed města, 
jedinečné svou 
architekturou, 

s více než 
50 obchody.

Jednoduché nakupování, 
více než 70 obchodů,

10 kaváren a restaurací, 
TESCO Extra – 

NONSTOP.

A shopping center
in the middle of the city,

unique for its architecture,
with more than 

50 stores

Obchody, služby 
i zábava pod jednou 

střechou. 
Za návštěvu určitě stojí 

i multikino Palace Cinemas 
Velký špalíček.

Najdete u nás přes 
80 obchodů, NONSTOP 

otevřený hypermarket 
TESCO. Příjemné chvilky 

s nejbližšími můžete strávit  
v kavárně, restauraci 
nebo na bowlingu.

You’ll fi nd here more than 
80 stores, NONSTOP 

TESCO hypermarket. You 
can spend nice moments 

with your closest ones 
cafés, restaurants or while 

bowling.

The shopping center is 
located in the heart of 
the city directly on the 

Svoboda square. We wish 
you a pleasant shopping 

experience...

Shops, services and 
entertainment

under one roof. Palace
Cinemas multiplex theatre

and Velký špalíček are also
worth visiting.

Shopping and Social
Centre of Gallery Vaňkovka
with its unique architecture

offers 130 brand shops
and 1000 parking places

near the city center.

Simple shopping, 
more than 70 shops,

10 cafés 
and restaurants, 
TESCO Extra – 

NONSTOP.
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Sám Roberto Cavalli cestuje po světě s digitálním fotoa
parátem v ruce, připraven zachytit své úlovky a přeměnit 
je pomocí nejnovějších technologií do nových motivů. To 
vše se pak odráží v jeho současné kolekci.

K létu patří barvy a přesně podle diktátu módních návr
hářů se výlohy módních domů nesou v duchu odváž
ných barevných kombinací, které nemohou uniknout 
vaší pozornosti. Kombinaci růžové, zelené  a modré 
nabídla kolekce MOSCHINO, pudrové a zemité 
béžovohnědé tóny najdete v kolekcích ICEBERG. 
Něžné pastelky však nesednou každému, pro ty 
odvážnější je tu proto inspirace v podobě křiklavých 
neonových barev, které září na modelech ROBERTA 
CAVALLIHO. Velkým hitem letošního léta bude také 
sněhově bílá barva. Na své si tak tuto sezónu přijdou 
i zapřísáhlé romantičky a ty, které svým outfi tem rády 
oslňují – a to doslova. Zlaté, měňavé a třpytivé materiá
ly jsou letos velkým hitem i za bílého dne.

Roberto Cavalli himself is traveling the world with a dig
ital camera in his hand, ready to capture and transform 
his catches, using the latest technologies, into new 
themes. All this is refl ected in his current collection. 

Colors belong to summer and exactly according to 
the ideas of fashion designers, the displays of fashion 
houses are in the spirit of bold color combinations that 
can not be passed unnoticed. A combination of pink, 
green and blue was offered by collection of MOSHINO, 
you‘ll fi nd powdery and earthy beige and brown tones 
in collections of ICEBERG. But gentle pastel colors do 
not suit everyone, for those more adventurous there is 
an inspiration in form of gaudy neon colors shining on 
Roberto Cavalli models. Great hit of this summer will 
also be the snow white color. Romantic souls also get 
their own this season and those who like to dazzle with 
their outfi t – literally. Golden, iridescent and shimmering 
materials are a great hit this year even in broad daylight.

jUst cavalli
lÉtO V BArVÁch

cOlOurFul Summer
jUst cavalli

lÉtO V

KOLEKCE PRO NADCHáZEJíCí LéTO 
Má SVůJ OSOBITý STYL. ZAOSTŘENý 
NA CELKOVý DOJEM, INSPIROVANý 
PŘíRODOU S DůRAZEM NA ZVíŘECí 
VZORY A KVěTINOVé MOTIVY V PEST
RýCH BARVáCH. 

COLLECTION FOR THE UPCOMING 
SUMMER HAS ITS INDIVIDUAL STYLE, 
FOCUSED ON OVERALL IMPRESSION 
INSPIRED BY NATURE, WITH EMPHASIS 
ON ANIMAL PATTERNS AND FLORAL 
MOTIFS IN BRIGHT COLORS.
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cOlOurFul Summer

TOP STORE 

Roberto Cavalli, Pinko, Iceberg 
a Moschino. Tyto nevšední kolekce 
světově proslulých módních návr
hářů najdete v prodejně luxusních 
dámských oděvů a doplňků 
TOP STORE v centru Brna. 

TOP STORE je rájem nakupování 
pro ženy s osobitým stylem, které se 
nebojí vyčnívat z davu. S výběrem 
toho správného outfi tu vám pomůže 
vždy ochotný personál. 

Vybrané oblečení a doplňky pochází 
z kolekce Just Cavalli. Informace 
o ceně se dozvíte v obchodě.

TOP STORE 

Roberto Cavalli, Pinko, Iceberg and 
Moschino. You‘ll fi nd these unusual 
collections of worldrenowned fash
ion designers in TOP STORE, the 
luxurious store of women‘s clothing 
and accessories in the center of 
Brno. 

Top Store is a shopping paradise for 
women with individual style, who are 
not afraid to stand out in the crowd. 
The always willing staff is ready to 
help you to choose the right outfi t. 

The selected clothing and acces
sories comes from Just Cavalli 
collection. You can get information 
about prices in the shop.

 

Veselá 2, 602 00 Brno

tel.: 542 212 128

www.facebook.com

/Top-Store
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CooLMEN
Transocean Chronograph Unitime
Celý svět na vašem zápěstí. Univerzální časové funkce umožňující 
dokonalé čtení času ve všech časových zónách.
The whole world on your wrist. Universal time functions allowing 
perfect time reading in all time zones.

Cena: 256 600 Kč / Price: 256 600 CZK

Breitling Chronospace Automatic
Skutečný nástroj pro piloty s aviatickým logaritmickým měřítkem.
The real tool for pilots with aviation logarithmic scale.
Cena: 147 700 Kč / Price: 147 700 CZK

fr. hanák – klenotnictví
brno, rašínova 2

Oční studio Aleš žejdl (luxusní sluneční brýle)
Aleš žejdl Optic Studio (luxury sunglasses)
Sluneční dioptrické brýle pro náročné! 
Dioptric sunglasses for the demanding customers!
Cena: info v obchodě / Price: info in the shop

www.ocnistudio.cz

DESIGNED 
TO PERFORM

M
od. 37712   D

ate of expiry 31.08.2013

Jaguar_Sun_A4.indd   2 11.12.12   18:05

M
od. 37712   D

ate of expiry 31.08.2013

Skútr/scooter YAMAHA 
xMAx 125 MOMODESIGN
Cena 122 990 Kč / Price: 122 990 CZK

www.pemm.cz

Fo
to

: a
rc

hi
v 

re
da

kc
e

104 ...



Běžecká speciálka – Triexpert Brno
Running Specialist – Triexpert Brno
V Triexpertu vám individuálně na míru vyberou 
to nejlepší běžecké vybavení.
In Triexpert you can choose the best tailor made 
crosscountry equipment.

Cena: info v obchodě / Price: info in the shop

www.triexpert.cz

Nikon 1 S1
Malá bezzrcadlovka s výměnným 
objektivem s jednoduchým ovládáním. 
Small non refl ex camera with inter
changeable lens and simple operation.

Cena: 11 990 Kč / Price: 11 990 CZK

Coolpix S9500 
Elegantní kompaktní fooaparát 
s velkým výkonem.
Stylish and compact great 
performance camera.

Cena: 6 990 Kč / Price: 6 990 CZK

Mnohoúčelový sprej LM40 
Multipurpose spray LM 40
Vynikající a mnohostranné 
vlastnosti umožňují tisíceré použití 
v domácnostech, při zájmové 
činnosti a rovněž i v dílnách 
a v průmyslu.
Its excellent and versatile properties 
allow thousands of ways of use in 
homes, leisure activities and also in 
workshops and industry.

www.liquimoly.cz

Active Power 
Krokant 
Lahodný snack na cesty s lísko
oříškovou náplní bez čokolády. 
Rychlý přísun energie, když 
přijde hlad. 30 g.
Delicious snack on the go 
with hazelnut fi lling without 
chocolate. Rapid energy supply 
when the hunger comes.

Cena: 29 Kč / Price: 29 CZK

www.inkospor.cz

Gril WEBER 
Master Touch
WEBER 
Master Touch Grill
Rošt s vyměnitelným 
středem, na litinovou mřížku, 
WOK pánev, pizza kámen. 
∅ 57 cm.
Grate with removable center, 
with cast iron pan, wok pan, 
pizza stone. Diameter 57 cm 

Cena: 7 290 Kč / 
Price: 7 290 CZK

www.grilmarket.cz

zdeněk Pohlreich 
doporučuje!

Recommended by 
zdeněk Pohlreich!

www.nikon.cz
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Dokonale totiž zapadá do mozaiky automobilky Toyota, 
která v posledních letech vyrábí stále atraktivnější 
a dynamičtější vozy, aniž by slevila ze své kvality 
a spolehlivosti. 

Nový Auris? To je lehčí, dynamičtější, lépe vybavený 
a úspornější model. To je smělý styl, vylepšená jízda, 
kvalitnější design interiéru a další snížení spotřeby 
paliva. To je vůz, který už na první pohled říká: „Jsem 
připraven na všechno.“ 

úspornější a atraktivnější model 
Nový Auris se vyrábí v Evropě pro Evropany. Sebejistý 
a elegantnější design auta ale nezapře své japonské 
kořeny. Stejně energická je i nabídka barev laku 
karoserie. Z deseti odstínů jsou čtyři barvy zcela nové, 
jako je avantgardní bronzová nebo tmavá ocelová. 
Nejde zde však pouze o formu. Cílem nového Aurisu je 
maximálně využít přínosů plynoucích ze snížení celého 
vozu. Mezi ně patří především celková úspora paliva. 

It perfectly fi ts into the mosaic of Toyota, which has been 
producing even more attractive and dynamic cars in 
recent years, without compromising on their quality and 
reliability.

New Auris? This model is lighter, more dynamic, bet
ter equipped and more economical. It is a bold style, 
improved driving, better interior design and further 
reduced fuel consumption. This is a car that says at the 
fi rst sight “I‘m ready for anything.”

A More Economical and Attractive Model
The new Auris is produced in Europe for Europeans. But 
the confi dent and more elegant design of the car can‘t 
conceal its Japanese roots. Similarly energetic are the 
available exterior colors. Out of the ten shades of color four 
of them are brand new, such as the avantgarde bronze or 
dark steel. It is not, however, only about the form. Auris is 
targeted on maximizing benefi ts from reduction of the car 
height. These include mainly the overall fuel savings.

AURIStOyOtA

nOVÁ
new

JSEM DESIGN. JSEM KVALITA. 
TěMITO SLOVY SE OZNAČUJE 
NOVý MODEL TOYOTA AURIS. 
A OPRáVNěNě. 

I AM DESIGN. I AM qUALITY. THESE 
WORDS INDICATE A NEW MODEL 
OF TOYOTA AURIS. AND RIGHT
FULLY.
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New Auris came out with number of improvements. It 
is much quieter, more fuel effi cient and environmentally 
friendly with improved electric power steering and allows 
everyone to experience the most comfortable ride. And 
also safe – the car is equipped with an extensive system 
of safety devices including the brake assist. There are 
four levels of equipment available – Live, Active, Style 
and Lounge. It is possible, from the level Active, to get 
Toyota Touch board multimedia system. Everyone in 
Auris enjoys music with the premium audio system.

The Combination of Harmony and quality
Also the interior of the new Auris is specifi c, offering 
more space and comfort. The more intensive feeling of 
uniformity was achieved by using harmonic and clear 
font styles, colors, illumination and surface treatment. 
quality of the car is enhanced by using leather and 
other materials soft to the touch, as well as the new 
comfortable seats with lower seating position and 
a wider range of settings.

Auris was launched in three versions – with diesel, petrol 
and full hybrid engine, which already gained its rightful 
position among the customers. The new series of Auris 
was designed for everyone to fully enjoy the driving ex
perience. And in this respect it is undoubtedly successful. 
You‘ll be ready for everything with the new Toyota Auris.

Nový Auris se vytáhl s celou řadou vylepšení. Je 
výrazně tišší, úspornější, ekologičtější, má zdokona
lený elektrický posilovač řízení, a umožňuje tak prožít 
každému tu nejkomfortnější jízdu. A také bezpečnou 
– vůz je vybaven rozsáhlým systémem bezpečnost
ních zařízení včetně brzdového asistenta. Auris nabízí 
čtyři stupně výbavy – Live, Active, Style a Lounge. Od 
stupně Active je možné pořídit si palubní multimediální 
soustavu Toyota Touch. Hudbu naplno si v Aurisu užije 
každý s prémiovou audio soustavou. 

Spojení harmonie a kvality
Specifi cký je také interiér nového Aurisu, který nabízí 
více prostoru a větší pohodlí. Intenzivnějšího pocitu 
jednotnosti dosáhli v Toyotě díky harmonickému a čis
tému použití řezů písma, barev, osvícení a povrchové 
úpravy. Kvalitu vozu umocňuje i kůže a další materiály 
měkké na dotek, stejně jako nová pohodlnější sedadla 
s nižším posezem a větším rozsahem nastavení. 

Auris byl na trh uveden ve třech verzích – se vznětovým 
motorem, se zážehovým motorem a s plně hybridním 
motorem, který si již dokázal u zákazníků vybojovat své 
právoplatné místo. Nová řada Auris byla navržena tak, 
aby si každý naplno vychutnal požitek z jízdy. A v tomto 
směru je bezesporu úspěšná. S novou Toyotou Auris 
budete připraveni na všechno. 

Nový Auris:

•  Pokles celkových průměrných emisí CO2 o 13 % na 
pouhých 109 g/km

•  Čtyři stupně výbavy – Live, Active, Style a Lounge – 
s rozšířenou nabídkou prvků standardní výbavy 

•  Toyota Touch – nová cesta k palubním multimediálním 
soustavám za dostupnou cenu – od stupně výbavy 
Active 

•  Modernizované soustavy Toyota Touch & Go a Touch 
& Go Plus – mapové navigace s přístupem k online 
obsahu a aplikacím

•  Prémiová audio soustava JBL GreenEdge s nízkou 
spotřebou energie a vysokou kvalitou ozvučení

•  Jednoduchý inteligentní parkovací asistent (SIPA) 
s funkcí Easy Set

New Auris:

•  Decrease of total CO2 emissions from 13 % to only 
109 g/km

•  Four levels of equipment – Live, Active, Style a 
Lounge – with extended range of standard features

•  Toyota Touch – the new way to on-board multimedia 
systems at an affordable price – from the level Active

•  Upgraded Toyota Touch & Go Touch & Go Plus sys-
tems - map navigation with access to online content 
and applications

•  Premium JBL GreenEdge audio system with low ener-
gy consumption and a high quality sound system

•  Easy intelligent parking assistant (SIPA) with Easy Set 
function.
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1.
Bitva u Slavkova, známá též 
jako Bitva tří císařů, proběhla 
poblíž Slavkova u Brna:

a) 2. prosince 1805
b) 8. května 1945 
c) 8. listopadu 1620

Soutěžte a vyhrajte s Flying Mag! Stačí se zaregistrovat na 
www.fl ying-mag.eu, zodpovědět správně všechny soutěžní otázky 
a být vylosován. Na vítěze čekají hodnotné ceny jako zpáteční letenky do 
Londýna nebo poukaz na neomezený denní vstup do Aquaparku Kuřim.

Veškeré informace a podrobná pravidla naleznete na www.fl ying-mag.eu.

soUtěžní otázky:

Na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO byla v roce 
2001 zapsána tato významná 
brněnská památka:

a) katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov)
b) hrad špilberk
c) vila Tugendhat

Kolik cestujících přepravila 
společnost Ryanair na lince 
Brno – Londýn od roku 2005 
do června 2013?

a) 100.000
b) 1.000.000
c) 10.000.000

2. 3.

Soutěžte a vyhrajte s Flying Mag! Stačí se zaregistrovat na 

o letenkU
SOUTĚŽTE NEJEN                  

do londýna

Soutěž se koná v termínu 
od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 včetně.

co můžete vyhrát:
1. cena: dvě zpáteční letenky BrnoLondýn s leteckou společností Ryanair
2. cena:  dva volné golfové vstupy – GREEN FEE – na 18jamkové 

hřiště Kaskáda
3. cena: otevřená přilba na skútr BYE JET IWATA – Pemm Brno
4. cena:  poukaz na neomezený denní vstup pro dva do Aquaparku Kuřim 

+ pivní koupel pro dva + dvaceti minutovou suchou vodní masáž 
pro dva

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

6. cena: poukaz na balíček s mazivy LIqUI MOLY
7. cena: poukaz na balíček sportovní výživy INKOSPOR
8. cena: balíček propagačních předmětů HC Kometa Brno
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sUdokU

blUdiště

kvíz

9 8

4 1

7 4 1

3 5 2 7

5 1 6

2 3 9 8

1 7 2

2 6

8 5

2 8 7

9 2 8

7 1 2

3 5

8 1 2 6

7 5

4 9 5

9 7 2

7 6 1

1. Proč je jedna z věžiček na portálu Staré radnice 
křivá?
a) stavitel portálu se tak pomstil neplatící radnici
b) stavitel portálu se tak vysmál radnímu, s jehož ženou 
ponocoval
c) stavitel portálu pracoval opilý

2. Jaké prvenství si Brno vysloužilo roku 1882?
a) nad městem vzlétla první vzducholoď se spalovacím 
motorem na svítiplyn
b) mahenovo divadlo se stalo prvním elektricky osvětle
ným divadlem v Evropě
c) na náměstí Svobody vznikla tradice rozsvícení vánoč
ního stromu

3. Která věta není pravdivá ve spojení s brněnským 
Masarykovým okruhem?
a) v srpnu 1996 zde Valentino Rossi poprvé v životě 
vyhrál mistrovství světa
b) pořádají se zde i netradiční závody na koloběžkách 
nebo psích spřeženích 
c) Grand Prix ČR patří mezi novější závody mistrovství 
světa motocyklů

4. Co se stane, když budete stát na náměstí Svobody 
v jedenáct hodin?
a) budete si moct chytit duhovou kuličku ze zdejšího 
hodinového stroje
b) na hodinu se zelené zbarvení budovy Omega změní 
na červenobílé
c) bronzová fontána mění své vodní trysky

5. Jižní Morava je známou vinařskou oblastí. Víte, co 
znamená rmut?
a) odzrněné bobule hroznu
b) proces, ve kterém se víno nechává prokvášet
c) soubor postupů od lisování až po lahvování vína

6. Která z následujících vět není pravdivá?
a) znojemské podzemí patří mezi největší bludiště ve 
střední Evropě
b) ve Valticích sídlí ojedinělá Střední odborná škola 
vinařská z roku 1873
c) ve Vyškově už od 14. století žije početná židovská 
menšina

7. Co se skrývá pod označením Žuráň?
a) zámecká knihovna v Mikulově rozkradená švédskými 
vojáky roku 1645 
b) na stejnojmenném kopci měl během bitvy u Slavkova 
svůj stan Napoleon
c) nazývá se tak jeskyně v Pustém žlebu končící u pro
pasti Macocha
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TAXÍkEm POHODLNĚ 
Z LETiŠTĚ, ALE 
TřEBA i NA NÁkuP 
NEBO NÁVŠTĚVu

V Brně máte šanci využívat prověře
ných služeb fi rmy City Taxi prakticky 
již po vašem příletu. Na většinou 
stříbrné a jednotně označené taxíky 
s výrazným logem narazíte přímo 
na letišti, ale potkáte je samozřejmě 
i všude ve městě. „Máme nejvíc stá-
lých stanovišť v Brně na největších 
dopravních uzlech. Přímo na letišti 
je tzv. Totem – informační cedule, 
kde jsou orientační ceny z letiště do 
centra a přehledná mapka zobrazuje 
i další důležitá místa,“ říká David 
Dostál, majitel fi rmy. Pohodlná jízda 
taxíkem šetří čas a můžete díky ní 
příjemně a bez stresu spojeného 
s přepravou zavazadel v přeplněné 
MHD zakončit dovolenou nebo 
pracovní pobyt. A co víc, orientační 
cena za celou trasu vás určitě mile 
překvapí. 

I kdybyste doposud využívali 
taxi služeb výhradně po nočních 
toulkách... Až si příště nebudete 

Practically just after your arrival in 
Brno you have a chance to use 
the reliable services of City Taxi 
Company. You‘ll fi nd the silver and 
clearly marked taxies with a distinc
tive logo directly at the airport, but 
you‘ll encounter them of course 
everywhere in the city. “We have 
the most permanent stands on 
major traffi c points in Brno. Directly 
at the airport there is a so called 
Totem – an information sign with ap-
proximate prices from the airport to 
the center – with a clearly arranged 
map also displaying other important 
locations,” says David Dostál, the 
owner of the company. A comfort
able taxi ride saves time so your 
holiday or business stay can fi nish 
without stress associated with lug
gage transport using the crowded 
public transport. What‘s more, you‘ll 
be very surprised at the low price of 
the journey.

VěTšINA LIDí ŘEší ZPRAVIDLA JIž PŘED PŘíJEZDEM 
DO CíLOVé DESTINACE OTáZKU, JAK SE V Ní BUDE 
POHYBOVAT PŘI NOČNíCH NáVRATECH PO POVEDENýCH 
VEČíRCíCH, V RáMCI PROHLíDEK PAMáTEK ČI BěHEM 
CESTOVáNí NA SCHůZKY A NáVšTěVY.

USUALLY JUST BEFORE THE ARRIVAL TO THE 
FINAL DESTINATION MOST PEOPLE DEAL WITH THE 
qUESTION HOW THEY WILL BE MOVING AROUND AFTER 
SUCCESSFUL NIGHT PARTIES, TO DO SIGHTSEEING OR 
TO GET TO MEETINGS AND VISITS.

5 důvodů, proč nastoupit 
právě do vozu City Taxi Brno 
–   povezou vás spolehliví 

a komunikativní řidiči se základní 
znalostí angličtiny

–   cenu si spočítáte před jízdou nebo 
v jejím průběhu pomocí cenové 
kalkulačky na webu Citytaxibrno.cz 
nebo díky aplikaci pro smart phone

–   platby v eurech, platební kartou, 
a to i bezkontaktní (NFC)

–   za přistavení auta nezaplatíte 
na území města Brna ani korunu 
navíc

–   bezpečný a pohodlný převoz dětí, 
seniorů, vozíčkářů, zvířat, kol 
či velkoobjemových zavazadel 
ve speciálně upravených vozech 

taxi Z letiŠtĚ POhOdlnĚ KAmKOliV
FrOm the AirPOrt cOmFOrtABly Anywhere
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BY TAXI COMFORTABLY 
FROM THE AIRPORT
TO THE SHOPS, 
OR EVEN TO A VISIT

Maybe you have used taxi services 
exclusively for night rides so far ... 
Next time when you aren‘t able 
to cope with a situation who to 
ask for help with large shopping, 
children transport or even microbus 
transport up to seven passengers 
or handicapped persons, be sure to 
think of the City Taxi. “We transport 
passengers, work as airport taxi, 
take care of contractually bound 
companies, transporting their clients 
by luxury cars at 33% discount in case 
of transfer payment. We transport 
seniors for examinations or shopping, 
but even a request for transporting 
pets or drink and drive service doesn‘t 
catch us unaware,” Dostál lists the 
details of the regularly updated menu 
service, focused on specifi c group of 
clients. “We follow the latest trends in 
transport and modern communica-
tions. We care about the environment 
therefore we plan to expand our 
80 cars comprising taxi park of cars 
with CNG or electric drives. We‘ll soon 
come with a new application enabling 
customers to display the location of 
the next free one, or the car previously 
reserved. The customers will be able 
to choose the type of the car, select 
the route and to display the expected 
price,” points out the novelties the 
City Car owner.

The timelessness of services is 
infl uenced not only by listening to 
customers, but also by inspiration 
coming from foreign countries where 
taxies routinely substitute the so 
called tours (city tours). “We‘ve been 
frequently informed by our drivers 
that customers ask them for this kind 
of service. So we decided to comply 
with their requirements and we also 
act as guides of Brno,” adds Dostál.

If you prefer comfortable ontime 
traveling and do not have nerves for 
crushing in public transport, or sim
ply you‘re just under time pressure, 
City Taxi will become a reliable part
ner during your visit to Brno. Keep 
in mind that use of taxi is no longer 
a service with exorbitant price, so 
really everyone can afford it.

vědět rady, koho poprosit o pomoc 
s velkým nákupem, o převoz dětí či 
třeba při zajištění mikrobusového 
transportu až sedmi pasažérů nebo 
handicapovaných, určitě si vzpo
meňte na City Taxi. „Přepravujeme 
osoby, fungujeme jako Airport taxi, 
staráme se fi rmám o klienty, které 
odvážíme luxusními vozy při uzavře-
ní smlouvy a volbě platby převodem 
se slevou až 33 %. Vozíme seniory 
k lékařům či na nákup a nezasko-
čí nás ani požadavek na převoz 
domácích mazlíčků nebo drink and 
drive servis,“ vyjmenovává Dostál 
služby zaměřené na konkrétní 
skupiny zákazníků z pravidelně 
aktualizované nabídky. „Sleduje-
me nejnovější trendy v dopravě 
i moderní komunikaci. Nezapomí-
náme na životní prostředí, a proto 
plánujeme rozšířit náš přes 80 aut 
čítající taxi park o vozy s CNG či 
elektro pohonem. Brzy přijdeme 
s novou aplikací, která zákazníkům 
umožní zobrazit polohu nejbližšího 
volného či blížícího se objednané-
ho auta. Budou si moct vybírat typ 
vozidla, navolit trasu a zobrazit si 
opět i orientační cenu,“ upozorňuje 
na novinky majitel City Taxi.

Nadčasovost služeb ovlivňuje 
naslouchání zákazníkům, ale 
i inspirace zahraničím, kde už 
zcela běžně taxíky suplují tzv. toury 
(turistické jízdy městem). „Často 
jsme dostávali zprávy od našich 
řidičů, že se jich zákazníci ptají 
na tento typ služby. A tak jsme se 
rozhodli vyslyšet jejich požadavek 
a fungujeme rovněž jako průvodci 
Brnem,“ dodává Dostál. 

Pokud upřednostňujete pohodlné 
cestování načas a na tísnění se 
v MHD nemáte nervy nebo právě 
potřebný čas, City Taxi se stane při 
vaší návštěvě Brna spolehlivým part
nerem. Mějte na paměti, že využívání 
taxíků už dávno není službou, jejíž 
cenu nelze dopředu odhadnout, a tak 
si ji může dovolit opravdu každý. 

Autor: Lucie Havlíčková, foto: City Taxi 

Cizinci, kteří mají 
problém se spojením/
foreigners having troubles 
with connection:
+420 542 321 321

SMS objednávka/
SMS order: 
+420 777 014 004

Online objednávka/Online order: 
www.citytaxibrno.cz 

5 reasons why to get in the 
car of City Taxi Brno: 

–   you‘ll be driven by reliable and 
communicative drivers with basic 
knowledge of English 

–   you‘ll calculate the price before 
or during the ride using web 
calculator at Citytaxibrno.cz or by 
a smart phone application

–   payment in euro, card payments, 
even contactless (NFC)

–   no extra charges for car delivery 
within Brno city

–   safe and comfortable transport of 
children, seniors, wheelchair users, 
pets, bicycles or oversized luggage 
in specially modifi ed vehicles

Z letiŠtĚ POhOdlnĚ KAmKOliV
FrOm the AirPOrt cOmFOrtABly Anywhere
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Aloha Cocktail & Café bar
www.alohabar.cz
Aqualand Moravia
www.aqualand-moravia.cz
Avion Shopping Park 
www.brno.avionshoppingpark.cz
Bar Runway
www.restaurant-pavillon.cz/
runway.php
Bar, který neexistuje
www.barkteryneexistuje.cz
Bistro Franz
www.bistrofranz.cz
BORGO Agnese
www.borgoagnese.cz
Café Alfa
www.facebook.com/CafeAlfaBrno
Café Art
www.kinoartbrno.cz
Café Tungsram
www.facebook.com/CafeTungsram
C&K
www.toyotabrno.cz
Campus Square
www.campusbrno.cz 
CARAVAN BRNO.CZ
www.caravanbrno.cz

jmenný seznam firem

horoskop (30. 6. - 30. 9. 2013)

řešení sudoku

Vodnář (21.1. až 20.2.)
Uvedete své ideály do praxe. Vypnete 
mobil a počítač. Seznámíte se s novými 
lidmi, kteří vás zaujmou. Dávejte si ale 
pozor na dochvilnost, mohla by vám 
znepříjemnit pár chvil. 

Ryby (21.2. až 20.3.)
V Brně budete jako ryba ve vodě. 
V příjemném okolí se budete cítit 
spokojeně a uvolněně. Nebojte se 
prožít dny tak, jak skutečně chcete. 
Díky tomu připomenete okolí svou 
rozpustilou veselost. 

Beran (21.3. až 20.4.) 
V Brně zapomenete na všechny starosti 
a budete žít přítomností. Díky vaší od-
vaze zažijete netradiční dobrodružství, 
na které budete dlouho vzpomínat. 
Zapomeňte na tradičního průvodce a ne-
váhejte si v Brně najít svou cestu sami. 

Býk (21.4. až 21.5.) 
Vaše láska ke kráse se v Brně probudí 
naplno. Vychutnáte si zde skvělé 
večeře, užijete si noční večery na letních 
zahrádkách, odpočinete si a poznáte 

City Taxi Brno
www.citytaxibrno.cz 
Czech Agency s.r.o.
www.czech-agency.com
Fait Gallery
www.faitgallery.com
Fr. Hanák klenotnictví
www.hanak-brno.cz
Galerie Vaňkovka
www.galerie-vankovka.cz 
Golf Resort Brno
www.grb.cz
Golf Resort Kaskáda
www.golfbrno.cz
Gril Market.cz
www.grilmarket.cz
Havana Cocktail & Music Bar
www.havanabrno.cz 
Hotel Dvořák
www.hoteldvorak.com
Hotel OLD TOWN Brno
www.oldtownhotel.cz
Inkospor
www.inkospor.cz
JAKOBY pivní bar a restaurace
www.restauracejakoby.cz

Kavárna ERA
www.eracafe.cz
Kořenec Golf Ski Resort
www.korenec-golf.cz
Leporelo +
www.leporeloplus.cz
Letiště Brno
www.brno-airport.cz
Liberty cafe
www.libertycafe.cz
Liqui Moly
www.liquimoly.cz
Mandarin club Essence
www.mandarin-club.cz
Maximus resort
www.maximus-resort.cz
NC Královo pole
www.nckrpole.cz 
Nikon
www.nikon.cz 
NOEM ARCH
www.noemarch.cz 
OC Letmo
www.ocletmo.cz 
OC Omega
www.ocomega.amadeus-real.cz
Oční studio Aleš Žejdl
www.ocnistudio.cz

Olympia
www.olympia-centrum.cz 
Pavillon restaurant
www.restaurant-pavillon.cz
Pemm Brno, spol. s r.o.
www.pemm.cz
Pivní restaurant Sladovna
www.pivnicesladovna.cz
SKY ICE BAR
www.skyicebar.cz
Slavkov Golf Resort
www.agrt.cz
Tabarin club
www.tabarin.cz
Therme Laa – Hotel & Spa****S

www.therme-laa.at/cs
TOP STORE
www.facebook.com/Top-Store
Triexpert Brno
www.triexpert.cz 
Velký Špalíček
www.velkyspalicek.cz 
Vila Tugendhat
www.tugendhat.eu
Wellness Kuřim
www.wellnesskurim.cz

nová impozantní místa. Překvapí vás 
nízké brněnské ceny. 

Blíženci (22.5. až 21.6.) 
V Brně nebudete vědět, co dělat dřív. 
Vaše myšlenky se ale ustálí ve chvíli, 
kdy se rozhodnete chovat spontánně 
a užívat si to, co přijde. Rychle se 
přizpůsobíte brněnskému tempu. 

Rak (22.6. až 22.7.)
Od důležitých rozhodnutí, která musíte 
učinit, si v Brně odpočinete. Nebojte se 
zde žádných nepříjemností a uvolněte 
se. Díky tomu budete své společnosti 
působit radost a město si užijete. 

Lev (23.7. až 22.8.)
I v Brně budete chtít mít vše pod kont-
rolou. Díky vaší organizaci ale stihnete 
spoustu věcí. Město ve vás naplno 
probudí vaši schopnost být příjemným 
společníkem, užijte si to. 

Panna (23.8. až 22.9.) 
Nenechejte se rozptylovat malichernost-
mi a pořádně se uvolněte. Váš dopro-
vod si v Brně uvědomí vaši jedinečnost 
a přitažlivost. Umění si vychutnáte na 
ulici i v muzeích. 

Váhy (23.9. až 23.10.) 
Čekají vás dny plné harmonie! Díky vaší 
vyrovnané povaze a dobré intuici přede-
jdete zbytečným konfliktům. Nebojte se 
v Brně porušit váš oblíbený zaběhlý řád 
a odvažte se!  

Štír (24.10. až 22.11.)
Brno ve vás povzbudí vášeň a city. 
Odpočinete si, ale zároveň načerpáte 
mnoho nových zkušeností, které vás 
překvapí. Dávejte si pozor na žárlivost 
a výkyvy nálad!

Střelec (23.11. až 21.12.)
Neváhejte se ponořit do víru města 
a vložte svoji energii do každého dne! 
Výlet do Brna si skvěle zorganizujete 
a díky vašemu dobrému rozpoložení 
zde poznáte zajímavé lidi. 

Kozoroh (22.12. až 20.1.)
Konečně si zaslouženě odpočine-
te od práce, která vám v poslední 
době přidává starosti. I když budete 
navenek vystupovat zdrženlivě, uvnitř 
se ve vás probudí touha. Nebojte se ji 
dát najevo!
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I se zimním číslem časopisu Flying 
Mag k Vám přiletí spousta zajímavých 
informací a trendy tipů. 

Buďte připraveni  
na přistání  
v říjnu 2013!
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JEZUITSKÁ 6, +420 541 213 497
INFO@RESTAURANT-PAVILLON.CZ

WWW.RESTAURANT-PAVILLON.CZ

RAFINOVANÁ 
ARCHITEKTURA
RAFINOVANÁ 

GASTRONOMIE
Tým zkušených profesionálů v čele s legendárním 

šéfkuchařem Janem Kaplanem svým kuchařským 
uměním nenechá nikoho bez emocí.

Přijďte a zapojte všechny svoje smysly.
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