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OBsah/cOnTenTs

Vážení cestující na palubě airbusu Flying Mag, 

po novém roce si velké procento populace dává všemožná předsevzetí a jedním 
z nich je: „Začít cvičit a zhubnout.“ Pokud to se svou kondicí a zdravím celkově 
myslíte vážně, možná byste se měli svěřit do rukou profesionálního trenéra 
Roberta Kántora. Že si tohle jméno spojujete spíše s hokejem, nemýlíte se. Více 
se dozvíte z rozhovoru, který v tomto čísle rozhodně není první ani poslední. 
Zklidnit svoje tělo i mysl můžete po inspiraci v podobě rozhovoru o józe. 
Nechte se pozvat na zajímavou výstavu umělcem Pavlem Čechem. Nahlédněte 
spolu s námi tak trochu jinak do vietnamské tržnice na Olomoucké. Jako 
cestovatelé určitě oceníte pár tipů na akce v Mnichově, kam létá pravidelná 
linka z Brna. A pokud se chcete vydat o něco dál, mohly by se Vám hodit tipy 
z cestovatelského deníku po USA. Za dinosaury pak můžete vyrazit možná trošku 
netradičně do Hvězdárny a planetária v Brně. Milovníci architektury se podrobněji 
seznámí s dílem dalšího z úspěšných architektů – s Michalem Sedláčkem. 
Jelikož se na Moravě daří také podnikatelkám, máme pro vás dva inspirativní 
příběhy. 

Ani v zimě se v Brně a celkově na jižní Moravě nudit nemusíte. Záleží na Vás, 
čemu dáváte přednost. Přejeme Vám příjemné zimní čtení. 

Vaše Flying Mag parta

Dear passengers,

Welcome aboard the Flying Mag airbus 2016/17 winter edition. Many people 
make various New Year’s resolutions and one of the most frequent ones is to 
start exercising and to lose weight. If this is your case and you really take your 
health and physical fitness seriously, you might use the services of Robert 
Kántor, a professional trainer whose name is mainly associated with ice-hockey. 
You will learn more about his activities from the interview in this issue. You 
can also get inspired to take up yoga from the article introducing a Brno yoga 
instructor. Another interesting person we interviewed is illustrator Pavel Čech 
whose art works are being exhibited at Špilberk Castle in Brno. Allow us also 
to show you around the Olomoucká market grounds and invite you to the local 
Vietnamese bistros. If you like travelling, you might appreciate our tips for 
cultural events in Munich – there are regular flights from Brno airport to the 
lively Bavarian capital. Those who like to explore more distant countries can 
read the report about a journey around famous American west-coast cities 
and national parks. And if you are interested in dinosaurs, visit the digital 
planetarium of the Brno Observatory and take a journey into prehistoric times. 
Lovers of architecture should read our interview with the successful architect 
Michal Sedláček. We also bring two inspiring stories of two successsful 
businesswomen from South Moravia. 

You won’t get bored in Brno and South Moravia even in winter – just chose 
whatever you like. We hope you’ll enjoy reading our magazine.

Your Flying Mag Team
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Mnichov miluje podzim, dobu, kdy 
se světlo i barvy stávají teplejšímí 
a intenzivnějšími. A stejně tak opě-
vuje také zimu, která se rozhodně 
nepřevléká do kabátu ledové 
královny, alespoň co se nálady 
a tamější atmosféry týče. Nerušená 
nálada dnů, kdy se ve městě konal 

Munich is wonderful in autumn, 
when the light and colours get 
warmer and more intense. And it is 
also marvellous during winter – the 
relaxed atmosphere of the famous 
Octoberfest continues and the 
residents of this city and its visitors 
can enjoy a rich cultural and social 

Kosmopolitní metropole  
Mnichov stojí za návštěvu.  
Na Nudu Nebude čas!

the Cosmopolitan City of 
muniCh is Worth a visit. You 
Will Never Get bored!
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programme. A large number of 
events take place in Munich and 
whatever your taste, you won’t get 
bored.

What is new in the Bavarian 
capital then? 

In October 2016, the first Museum 
of Urban and Contemporary Art 
(MUCA) in Germany was opened 
in Munich (www.muca.eu). On 
several “art experience levels” 
and “mood areas”, art works by 
internationally acclaimed artists 
can be found. From March 2017, 
a new performance presenting 
equestrian arts, dance, acrobatics, 
music and lights titled Der Traum 
(The Dream) will be shown at 
the recently opened Apassionata 
Show Palace.

At Haus der Kunst (www.haus-
derkunst.de) an exhibition called 
Postwar: The Art Between the Pa-
cific and the Atlantic is being held 
until 26th March 2017. It presents 
works by 180 artists from more 
than 50 countries, created during 
the first 20 years following the 
Second World War. The exhibition 
is held under the auspices of the 
German Minister of Foreign Affairs.

From 5th until 8th March 2017, crea-
tive people from all over the world 
will meet at the Munich Creative 
Business Week, which will hold 
a subtitle Design Connects – The 
Smart Revolution. A number of 
workshops, conferences, exhibi-
tions and award ceremonies will 
take place during this event, which 
is not only intended for experts in 
the field but for anyone interested 
in design.

Several new theatre performances 
will be launched in the next six 
months, including Macbeth, 
Hamlet, and Bizet’s opera Pearl 
Fishers. In April 2017, during Bal-
lettFestwoche 2017 (Ballet Week), 
famous ballet performances will 

TIP: 
Pravidelné lety 6x týdně 
z Brna do Mnichova! 
A odsud pohodlné spojení 
s Lufthansou do celého 
světa. 
Více informací je na 
www.brno-airport.cz. 

TIP: 
Regular flights 6 times 
a week from Brno to 
Munich! Munich Airport 
offers convenient 
Lufthansa connections 
with places all over the 
world. 
More information at  
www.brno-airport.cz.

slavný Oktoberfest, pokračuje 
a obyvatelé této metropole se baví 
i nadále. Velké množství akcí, které 
jsou v Mnichově k vidění a stojí 
za návštěvu, by si člověk neměl 
nechat ujít.

Co Vás v Mnichově čeká 
nového?

V říjnu letošního roku otevřelo své 
brány na německém území první 
Museum of Urban und Contem-
porary Art (MUCA) – Muzeum 
urbanismu a současného umění. 
Od 8. prosince si mohou návštěv-
níci projít celý komplex a navštívit 
i všechny výstavy, které muzeum 
pořádá. (www.muca.eu). Od března 
2017 bude návštěvníky lákat nová 
produkce jezdeckého umění, tance, 
akrobacie, hudby a světla Der 
Traum (Sen) nově zřízeného paláce 
Apassionata Showpalast.

Kosmopolitní metropole  
Mnichov stojí za návštěvu.  
Na Nudu Nebude čas!
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V Domě umění (www.hausderkunst.de) 
se do 26. března koná výstava 
Postwar: Kunst zwischen Pazifik und 
Atlantik (Po válce: Umění mezi Pacifi-
kem a Atlantikem) věnující se pová-
lečné době jako globálnímu feno-
ménu. Přibližuje práce 180 umělců 
z více než 50 zemí. Výstava se koná 
pod patronací Ministra zahraničních 
věcí SRN. 5.–8. března 2017 se 
v Mnichově sejdou kreativci z celého 
světa na akci Munich Creative 
Business Week s podtitulem Design 
Connects – The Smart Revolution 
Design spojuje – Chytrá revoluce. 
Během tohoto týdne se uskuteční 
mnoho konferencí, workshopů, 
výstav, ale také udílení cen. Akce je 
určena nejen odborníkům, ale  všem 
příznivcům designu.

Na pódiích divadel se během 
následujícího půlroku uskuteční 
několik premiér (Macbeth, Hamlet, 
opera Lovci perel). V měsíci dubnu 
v rámci BallettFestwoche 2017 bu-
dou v Mnichově vystupovat přední 
baletní soubory se známými 
baletními představeními. Rok 2017 
doprovodí také dvě výstavy určené 
příznivcům sportu – do dubna 
poběží výstava v zážitkovém světě 
FC Bayern Mnichov Fußballprofi – 
Traum und Wirklichkeit. Němec-
kou sportovní éru z pohledu 
Židů představí výstava „Haltung 
zeigen! Jüdische Identitäten in der 
deutschen Sportarena“ konající 
se v mnichovském Židovském 
muzeu.

be presented by leading ballet 
ensembles. Two exhibitions for 
sports fans take place in Munich in 
2017: the first one, Fußballprofi – 
Traum und Wirklichkeit (Profes-
sional Football Players: Dream 
and Reality), takes place at The 
Bayern Munich Experience Centre 
until April 2017. The second one, 
titled NEVER WALK ALONE – Jü-
dische Identitäten im Sport, is held 
in the Munich Jewish Museum and 
presents the German sports scene 
from a Jewish perspective.
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TIPY / TIPs:
do dubna 2017 Výstava/
until April 2017Exhibition: 
Fotbaloví profesionálové: 
Sen a skutečnost/ Football 
Professionals: Dream and 
Reality
www.fcb-erlebniswelt.de

do 30. 9. 2017 Výstava/until 
30.9. 2017 Exhibition:  
100 mistrovských  
kousků. BMW Group –  
100 let inovační síly 
a podnikatelské odvahy. 
/100 Masterpieces. BMW 
Group – 100 Years of
Innovative Power and 
Entrepreneurial Courage
www.bmw-welt.com

do 31.12. 2017 Výstava/
until 31.12. 2017 Exhibition: 
Der Blaue Reiter se vrací/
The Blue Rider Returns
www.lenbachhaus.de

17. 11. 2016 – 26. 2. 
2017 Výstava/Exhibition: 
Architektura pro lidi: 
Francis Diebedo Kéré/
Architecture for the People: 
Francis Diebedo Kéré
www.architekturmuseum.de

7. 3. 2017 Koncert/Concert: 
Ennio Morricone
www.muenchenticket.de

19. 3. 2017 Sportovní 
show/Sport Show: Harlem 
Globetrotters
www.olympiapark.de



Zarezervujte na flybmi.com,
LH.com, nebo u vaší cestovní agentury.



„Snažím Se být dirigentem vlaStního 
života a rád motivuji k výkonům oStatní,“ 
říká RobeRt kántoR

“i try to be the conductor of my own life and 
i enjoy motivating otherS to give their beSt 
performance,” SayS robert kántor

RObeRT KánTOR
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Proč a kdy nastal zlom ve Vaší profesionální 
hokejové kariéře? 

Rozhodoval jsem se už v průběhu posledních dvou 
let aktivní kariéry, jestli skončím, nebo co budu 
dělat dál. V Brně se mi dařilo, ale nepohodli jsme 
se s vedením, a tak jsem odešel. Dva roky jsem hrál 
ještě ve Slovanu Bratislava a v Rakousku, ale úro-
veň byla podstatně nižší, hokej mě přestával bavit 
a svoji kariéru jsem zakončil zraněním křížových 
vazů. Stále jsem přemýšlel, co budu dělat dál a pro-
tože mě bavilo vždycky motivovat a učit ostatní, 
vrhnul jsem se na cvičení. Absolvoval jsem spoustu 
všemožných kurzů a můj život se začal pozvolna 
ubírat jinou cestou. 

Jaký je to pocit, když najednou člověk skončí 
se zajetým životem profesionálního sportovce 
a čeká ho plánování vlastní budoucnosti tak 
trochu od začátku? 

Šok jsem žádný neutrpěl, neměl jsem na něj 
v podstatě čas. Dobře jsem si uvědomoval, že 
mám závazky, kvůli kterým musím a chci pracovat. 
Vrhnul jsem se do něčeho, co mě bavilo, i když 
jsem netušil, kolik různých dveří budu muset otevřít, 
abych byl schopný zajistit normální fungování fitka. 
Po chvíli mi došlo, že moje práce nebude jen o se-

Why and when did a turn in your professional 
hockey career occur? 

I was trying to decide whether to finish and, if 
I did, what to do next during the last two years of 
my active career. I was successful in Brno but the 
management and I didn’t see eye to eye and so 
I left. I played for Slovan Bratislava and Austria for 
two more years but the level there was significantly 
lower and I stopped enjoying the game. My career 
ended when I injured my cross ligaments. I was 
thinking what to do next, and since I’d always 
enjoyed to motivate and teach others, I started with 
exercise. I went through many various courses and 
my life gradually took a new course. 

What does it feel like when you–all of a sudden–
stop your routine life of a professional sportsman 
and have to start to plan a new career? 

It didn’t come as a shock, there was no time for 
that. I was fully aware of the fact I had obligations 
and I had to–and wanted to–work. I launched into 
something I enjoyed although I had no idea of how 
many different doors I would have to open to be 
able to provide for the regular operation of my fit-
ness centre. After a while I realised my work would 
entail much more than just putting good trainers to-

ROBERT KáNTOR BYL úSPěŠNýM PROFESIONáLNíM HOKEJISTOU 
S OSMNáCTILETOU AKTIVNí KARIéROU, KDY NASTUPOVAL V DRESU 
KOMETY BRNO, DALŠíCH EVROPSKýCH LIGOVýCH KLUBů A TAKé HáJIL 
REPREZENTAČNí BARVY. V PRůBěHU SVé HOKEJOVé KARIéRY NASBíRAL 
HODNOTNé ZKUŠENOSTI V OBLASTI FITNESS A ZDRAVéHO ŽIVOTNíHO 
STYLU. TY V SOUČASNé DOBě NAPLNO VYUŽíVá V RáMCI SVéHO OJEDINěLE 
POJATéHO FITNESS CENTRA, KTERé SE ZAMěřUJE NA SKUPINOVé LEKCE, 
OSOBNí FUNKČNí (KONDIČNí) TRéNINK A VýŽIVOVé PORADENSTVí. NAŠE VELMI 
OTEVřENé A PříJEMNé POVíDáNí SE TAK NEMOHLO USKUTEČNIT NIKDE JINDE, 
NEŽ NA PůDě KANTORFITNESS. 

ROBERT KáNTOR WAS A SUCCESSFUL PROFESSIONAL HOCKEY PLAYER WHO 
PLAYED FOR KOMETA BRNO AND OTHER EUROPEAN LEAGUE CLUBS BUT 
REPRESENTED THE CR, AS WELL. THROUGHOUT HIS HOCKEY CAREER HE 
GAINED VALUABLE ExPERIENCE RELATED TO FITNESS AND HEALTHY LIFESTYLE. 
CURRENTLY, HE HAS BEEN MAKING FULL USE OF IT WHILE RUNNING HIS UNIqUE 
FITNESS CENTRE FOCUSED ON GROUP LESSONS, PERSONAL FUNCTIONAL 
TRAINING (AIMED AT KEEPING FIT) AND NUTRITIONAL COUNSELLING. OUR VERY 
OPEN AND PLEASANT INTERVIEW THUS COULD TAKE PLACE NOWHERE ELSE 
BUT AT KANTORFITNESS.
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stavení dobrých tréninků, ale taky o manažerských 
dovednostech a nabytých znalostech, jak se chovat 
ke klientům. Měl jsem naivní představu o tom, jak si 
půjčím finance v bance a otevřu si fitko s hromadou 
strojů, které bude hojně navštěvované lidmi. Začínal 
jsem s jedním stopadesátimetrovým sálem, kde 
jsem dělal od uklízeče toalet až po trenéra úplně 
všechno. A zjistil jsem, že to jde. 

„NesNáším se za to, 
že Nejsem optimista. 
Vždycky Vidím 
poloprázdNou skleNici. 
o to Víc si Vážím 
pozitiVNích lidí, jimiž se 
obklopuji.“ 

Nebylo by přece jen logičtější věnovat se třeba 
trénování mladých hokejových nadějí? 

S mládeží by mě bavilo pracovat, ale pryč je doba, 
kdy trenér zastával funkce kondičního i mentálního 
kouče souběžně s trenérskou činností. Viděl bych 
se spíš u dorostu nebo juniorů, protože tam už 
jsou hokejisti fyzicky i mentálně schopni absol-
vovat přípravu, která není jen zábavou. Ve věku 
kolem 14 až 20 let se dá udělat obrovský skok ve 
výkonnosti nejen fyzické, ale i herní a psychické. 

gether. Managerial skills and experience as to how 
to treat clients proved to be of major importance. 
I had a naive idea I would borrow from the bank, 
open my fitness with a number of machines and 
people would just pour in. I started with a hall of 
150 m2 where I did everything: from the trainer up 
to the toilet cleaner. And I realised it was working. 

“i hate myself for Not 
beiNg aN optimist. i always 
see the glass half empty. 
the more i appreciate 
positiVe people who i 
surrouNd myself with.”

Wouldn’t it have been more logical to specialise 
in training future hockey stars? 

I’d enjoy working with the youth but the times when 
trainers worked both as fitness trainers and mental 
couches along with their trainer’s job are long gone. 
I can see myself working with juniors because 
hockey players at that level are already physically 
and mentally able to go through training that is no 
longer just fun. At the age between 14 and 20 you 
can make an incredible leap in your performance, 
both on the physical level but also in terms of the 
ability to play hockey. And on the psychological 
level, too. Unfortunately, the remuneration is so 
poor that it is on the level of charity and I hadn’t 
played for so long to allow me to train just for joy. 

10 ...



Bohužel finanční ohodnocení je tak mizerné, že 
hraničí s dobrovolnictvím a já nehrál dost dlouho, 
abych mohl trénovat jen pro radost. Dalším pádným 
argumentem je, že by musel být velký zájem o mé 
služby a zkušenosti, to se nestalo. V zahraničních 
klubech je o bývalé odchovance se zahraničními 
zkušenostmi rvačka, v ČR to funguje „odlišně”, což 
byl jasný signál, že tudy cesta zatím nevede. Na 
stranu druhou jsem poznal, že zkušenosti z hokeje 
jsou v reálném životě a podnikání téměř k ničemu 
(snad kromě buldočí vůle a pracovitosti) a je třeba 
na sobě pořádně makat.

„rád se učím a VzděláVám, 
osobNostNí rozVoj 
je pro mě NesmírNě 
důležitý.“ 

Když se řekne Kantorfiness, co by se mělo lidem 
vybavit? 

Kvalitní funkční trénink, rodinné prostředí a osobní 
přístup ke klientům, vhodné pro všechny věkové ka-
tegorie od dětí až po seniory. Tréninky připravujeme 
na nejvyšší úrovni pro mladé i staré od úplných za-
čátečníků po profesionály. Co je potřeba dodat, že 
kulturisté a vzpěrači si u nás tolik nezacvičí, pakliže 
jim nepůjde o kondiční tréninky. Preferujeme práci 
s váhou vlastního těla a z toho vám svaly obřích 
rozměrů nenarostou. Pokud ale hledáte kvalitnější 
život, zpevnění, atletickou postavu, chcete shodit 
přebytečná kila, tak jste na správné adrese. 

Když jste fitko zakládal, určitě jste držel v paměti, 
že se bude potřeba odlišit. Povedlo se? 

Věděl jsem, že jedinou cestou, jak uspět, je odlišit 
se. Obrovským problémem v dnešní době je 
internet. Když si zadáte funkční trénink, tak vám 
vyskočí na monitoru několik fitek, které mají super 
webovky a dobře napsané texty. Naše fitko funguje 
hlavně na referencích. Zpočátku to bylo tak, že lidi 
chodili koukat na Kántora, který hrával hokej. Dnes 
už spousta mladších návštěvníků vůbec netuší, že 
jsem nějaký hokej hrál a chodí na kvalitní funkční 
tréninky, o kterých slyšeli. 

Mám tréninky založené na profesionálním, ale také 
na osobním přístupu, co se týče techniky cvičení, 
kvality a osobních vztahů. Do budoucna má právě 
tento přístup potenciál, ale na stranu druhou mám 
taky spoustu děr, ať už je to marketing či můj vlastní 

Another thing was, there would have to have been 
a great interest in my services and experience and 
that didn’t happen. In clubs abroad, there is a great 
demand for former players with experience from 
abroad. In the CR things are “different”, which was 
a clear signal that was not the way. But this allowed 
me to see that your hockey experience means 
almost nothing in real life and business. Maybe with 
the exception of strong will and diligence. I had to 
work hard on my skills and abilities.

“i like to learN aNd get 
educatioN. persoNal 
deVelopmeNt is extremely 
importaNt to me.”

When you say Kantorfitness, what should people 
think of? 

quality functional training, family environment and 
personal approach to clients. Exercise suitable for 
all age categories: from children up to seniors. We 
prepare top-level training sessions for the young 
and the old, for very beginners up to professionals. 
Note that body-builders and weightlifters won’t find 
our fitness maximally satisfactory, unless they’re 
interested in fitness training. We prefer working 
with your own body weight and you can’t get huge 
muscles from exercise like that. If, however, you’re 
looking for a more quality life, straightening, athletic 
figure and want to get rid of your excess weight, 
you’re at the right place. 

When you founded the fitness, you must have 
kept in mind you had to carve out your own terri-
tory. Did you succeed? 

I knew the only way to success was being different. 
Internet is a huge issue today. When you enter “fit-
ness training” in a browser you get links to several 
fitness centres with great websites and well written 
copy. Our fitness centre is about references. In the 
beginning, people came to look at Kantor who used 
to play hockey. Today, many young people who 
come have no idea I have ever been a professional 
hockey player. They come for quality fitness training 
they’ve heard of. 

My training sessions are based on professional, as 
well as personal approach in terms of the exercise 
technique, quality and personal relationships. 
This approach has great potential for the future. 
However, there is room for improvement in market-
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rozvoj. Největším odlišením je v Kantorfitness profe-
sionalita, důraz na techniku provedení všech cviků 
a rodinná atmosféra. Troufám si říct, že s většinou 
klientů máme hlubší vztah v porovnání s tím klasic-
kým trenér-klient.

„osobNí přístup je Velmi 
důležitý a rozhodNě 
u Nás V čr Nepatří ke 
staNdardu.“

Jak se tedy v Kantorfitness cvičí? 

Hlavním z proudů jsou tzv. funkční tréninky, které se 
věnují práci s vlastním tělem a dalšími pomůckami. 
Funkční trénink je o tom, že napodobuje činnosti, 
které byly v dřívějším životě normální. Jestliže třeba 
něčí praděda sekal kosou pole, tak dělal vlastně 
funkční trénink, protože zapojoval svaly kolem páte-
ře a břicha a nebolela ho záda. Stará babička plela 
v podřepu záhonek, takže ji také nebolela záda. Ale 
dneska při kancelářské práci se lidi nehýbají, pak 
chtějí jít cvičit rovnou s činkami a nejsou zpevně-
ní ve středu těla, což je základ. Zkrátka funkční 
trénink vám umožní kvalitnější život, pomůže vám 
výrazně se zlepšit i v ostatních sportech, získat 
kondici a sílu, nebo třeba jen vyběhnout schody 
bez zadýchání.

ing or my own personal development. The key way 
in which Kantorfitness differs is the emphasis on 
the technique of individual exercise and the family 
atmosphere. I dare to say my relationship with most 
clients is much deeper compared to the regular 
trainer-client relationship.

“persoNal approach is 
highly importaNt aNd it 
is Not staNdard here, iN 
the cr.”

What does exercise in Kantorfitness looks like then? 

The main stream includes the so-called functional 
training sessions during which people work with 
their own body weight and other aids. Functional 
training simulates activities that used to be normal in 
the past. If someone’s grandfather mowed his field 
with a scythe he was engaging in functional training 
because he made use of his muscles around the 
spine and stomach and his back didn’t ache. Old 
ladies used to weed their vegetable beds crouching 
down so their back didn’t hurt either. Today, people 
work in offices and don’t move. Then they want to 
exercise and use dumbbells straight away without 
the very basics: having the centre of their bodies 
strong. In short, functional training will help you live 
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Neustále se omílá, že chce-li být člověk fit, musí 
se naučit kombinovat dostatečnou míru účin-
ného pohybu se správnou stravou. Zabýváte se 
rovněž výživovým poradenstvím? 

Ve fitku máme k dispozici i měření tzv. přístrojem 
InBody, který vřele doporučuji, zvlášť když máte 
první měření v rámci členství zdarma. Je to další 
možnost, jak se dá měřit progres, zejména poměr 
tuků a svalů. Spolupracujeme s profesionální 
výživovou poradkyní, která připravuje jídelníčky na 
míru. Dokáže si poradit i s lidmi s bezlepkovými či 
jinými typy diet. Musím říct, že i já věřím tomu, co 
řiká Zdeněk Pohlreich: „Neexistuje špatné jídlo, 
existuje jen jeho špatné množství.“ Denně vysvětluji 
klientům, že pokud chcete např. zhubnout, tak jen 
cvičit nestačí (to byste se ucvičili k smrti). Je důleži-
té jíst pravidelně, vyváženou stravu atd. Rozhodně 
není řešením nejíst!

„každý kValitNí treNér se 
musí Naučit VNímat také 
pohyboVou iNteligeNci 
sVých sVěřeNců.“

Chodí k Vám cvičit i nějaké zajímavé sportovní či 
jiné osobnosti? 

Máme navázanou spolupráci s Monikou Bagáro-
vou. Potkat u nás můžete třeba hokejistu Marti-

a more quality life, significantly improve in other 
sports, get in shape and gain strength, or just to run 
up the stairs without being short of breath.

“eVery quality traiNer 
must learN to 
perceiVe the moVemeNt 
iNtelligeNce of the 
people he works with.”

Nowadays, you always hear that for a person 
to be fit you must learn to combine a sufficient 
level of effective movement and proper diet. Do 
you also do nutrition counselling? 

In the fitness centre, we have the InBody in-
strument, something I can highly recommend, 
especially if you have the first measurement free 
of charge as part of your membership. It gives us 
another option to measure progress, in particu-
lar the ratio between fat and muscles. We work 
closely with a professional nutrition counsellor 
who prepares custom diet. She can help people 
who need to seek gluten-free foods or are subject 
to other types of limitations, as well. I must say 
I believe what Zdeněk Pohlreich says: “There is no 
wrong food, only wrong amount.” On a daily basis, 
I explain clients that if you want to loose weight, just 
exercise is not enough – you could just exercise 
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bleskový  
výslech / Rapid  
inteRRogation: 

datum naRození / date of biRth:
25. 2. 1977 / 25/2/1977

bydliště / domicile: brno

profese / profession: 
majitel kantorfitness a hlavní trenér / owner of 
kantorfitness and main trainer

kariérní highlights / career highlights:
hrál v kometě brno, prošel mnoha evropskými 
ligami a všude byl úspěšný, má bronz 
z mistrovství světa 1998 / successfully played for 
kometa brno, a number of european leagues; 
won the bronze medal from the 1998 World 
championship

konec aktivní sportovní kariéry a důvod: 
zranění a věk – logická úvaha / end of sports 
career and justification: injury and age – logical 
outcome

vaše brněnská a jihomoravská nej: 
za cvičením do kantorfitness, na hokej 
určitě na kometu, za gastronomickými 
i kavárenskými zážitky – třeba do butchers, 
Retro consistorium, za vínem do mikulova / 
your brno and south moravian favourites: for 
exercise to kantorfitness, for hockey to kometa, 
for food and café culture to butches and Retro 
consistorium, and for wine to mikulov

“today you Need more 
thaN just quality aNd 
effectiVe traiNiNg. it all 
has to be part of some 
kiNd of show where the 
traiNer plays the key role.”
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na Havláta, Dominika Hrachovinu (mistr finské 
hokejové SM ligy), Mirka Kučírka (mnohonásobný 
mistr republiky v motokrosu). Známých osobností 
je určitě více, ale přistupujeme ke všem zákazníkům 
stejně. úplně nejlepší ale je, když změníte přístup 
k životu zcela „normálnímu“ klientovi, pomůžete mu 
zhubnout, stát se sebevědomým a on pak vlastně 
začne žít nový život. Přibývá také zahraniční kliente-
ly, z čehož mám rovněž radost. 

„V dNešNí době Nestačí 
sestaVit jeN kValitNí 
a efektiVNí tréNiNk. Vše 
musí být NaVíc součástí 
jakési show, kde je 
hlaVNím tahouNem práVě 
treNér.“ 

Jaký je Váš vztah k Brnu a jižní Moravě? 

Mám k Brnu opravdu vřelý vztah, přestože jsem se 
narodil v Praze. Určitě bych nedokázal žít v ještě 
menším městě, než je Brno. Vždycky mě to táhlo 
spíš do metropolí. 

Během Vaší hokejové kariéry jste hrál na postu 
obránce. Jaký jste v osobním životě? 

S věkem se postupně měním. Dříve jsem býval ráz-
ným dirigentem svého života, což úplně nevymize-
lo. Určitě jsem dominantní, ale v osobních vztazích 
jsem samozřejmě mírnější. 

Když zrovna netrávíte čas ve fitku, čemu se rád 
ve volnu věnujete?

Když jsem hrával hokej, četl jsem spoustu knih. 
Teď trávím volný čas s přítelkyní Veronikou 
a s dcerami Sofií a Sárou. Rádi chodíme na dobré 
jídlo nebo do kina. Chtěl bych v budoucnu znovu 
najít čas na čtení, ale i na motorku, kterou si přeji 
už od sedmnácti. 

Cestujete rád i po skončení hokejové kariéry? 

Jedna z věcí, která mi zůstala, je, že rád cestuji. 
Nedělá mi problém vyrazit s jasným cílem třeba na 
otočku do Itálie. Ale dávám přednost pohodlnému 
cestování, nejsem plážový typ a preferuji spíše 
poznávací dovolené. Z mých hokejových dob se mi 
nejvíc zarylo pod kůži jednoznačně Švédsko. 

yourself to death. Regular, well-balanced meals are 
also important. To stop eating is not a solution!

Do any interesting athletes or other celebrities 
come to your centre? 

We have been working with Monika Bagárová. 
Among other people you can meet at our fitness 
centre are Martin Havlát, a hockey player, Dominik 
Hrachovina who is the Champion of the Finnish 
SM League and Mirek Kučírek who has won the 
Motocross Championship in the CR multiple times. 
There are other celebrities, too, but we treat all cus-
tomers equally. The best thing, however, is when 
you help a “regular” client change his attitude to 
life. You help him lose weight, gain self-confidence 
and, actually, start a new life. We’ve also been get-
ting many more clients from abroad, which makes 
me happy. 

What is your relationship to Brno and Southern 
Moravia? 

I feel very strongly about Brno despite being born in 
Prague. I certainly couldn’t live in a town smaller than 
Brno is. I’ve always been attracted to large cities. 

In your hockey career you played defence. What 
are you like in your personal life? 

I’m changing as I get older. Before, I used to be 
a firm conductor of my life, something I still feel 
a bit. My personality is certainly dominant, but in 
personal relationship I’m moderate, of course. 

What do you enjoy when you’re out of the fitness 
centre and have free time?

When I played hockey, I used to read a lot of books. 
Now I spend my free time with my girlfriend Ve-
ronika and Sofie and Sára, my daughters. We enjoy 
a good meal out or going to the cinema. I’d like 
to reclaim some time for reading in the future and 
for a motorbike, which has been my dream since 
I turned eighteen. 

Do you enjoy travelling after your hockey career 
is over? 

The love of travelling is one of the things that stayed 
with me. I don’t have an issue to drive to Italy and 
back, if quick business needs to be done. But 
I prefer comfortable travel. I’m not the beach type 
and prefer to get to know the places I travel to. Of 
my hockey destinations it was definitely Sweden 
that got under my skin. 

Which of your achievements so far are you most 
proud or? 
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I have two beautiful, healthy daughters and a girl-
friend I truly appreciate although I don’t tell her that 
very much. I admit none of my hockey achieve-
ments makes me extremely proud. However, I’ve 
probably achieved the maximum given I suffer from 
Crohn’s disease. I believe a lot of success is still 
ahead of me.

There’re many things I have to–and want–work on 
hard. (Smiles)

“you work oN 
your relatioNships 
throughout your life. 
there’s No former co-
hockey player whom 
i could call a close 
frieNd today.” 

Do you have any guilty pleasures? 

I love Czech and Swiss chocolate and Lázeňské 
wafers. When I used to play in Finland, I had pack-
ages of Kofila chocolate bars and other goodies 
sent there. Because I move a lot, I can indulge 
myself from time to time. 

Can you tell us what your short-term and 
long-term goals are or what the dream you’re 
following is? 

I can say we’re working on a big surprise in our 
fitness centre in the first quarter of 2017. Other than 
that, I’d like to stabilise my business. I’d like my fit-
ness centre be on such a level that its name will be 
the first thing to come to people’s mind when they 
decided to start to exercise. Kantorfitness is a place 
where they’ll be truly looked after and whose staff 
will be interested not only in their payment but also 
in the results achieved. I’d also like to shift from the 
position of a trainer into that of an owner to be able 
to bring new programs and to allow my team to 
grow. I have to work on my follow-through. 

Na co jste ze svého dosavadního života nejvíce 
hrdý?

Mám dvě krásné zdravé dcery a  přítelkyni, které si 
moc vážím, i když jí to neříkám. Přiznám se, že na 
žádný ze svých hokejových úspěchů extrémně hrdý 
nejsem, na stranu druhou s Crohnovou nemocí 
jsem dosáhl asi maximum toho, co šlo. Věřím, že 
mě ještě čeká spousta jiných úspěchů.

Je toho hodně, na čem musím a chci usilovně 
pracovat. (usmívá se)

„čloVěk si buduje 
lidské Vztahy Neustále. 
z hokeje Nemám jediNého 
býValého spoluhráče, 
kterého bych dNes 
mohl NazVat blízkým 
kamarádem.“ 

Hřešíte někdy? 

Miluji české a švýcarské čokolády a lázeňské 
oplatky. Když jsem hrával ve Finsku, nechával jsem 
si posílat balíky Kofil a dalších českých dobrot. 
Vzhledem k tomu, že se hodně hýbu, můžu si sem 
tam dovolit nějaký ten hřích. 

Prozradíte, jaký je Váš krátkodobý a dlouhodobý 
plán a případně i sen, za kterým si jdete? 

Můžu prozradit, že v našem fitku v první čtvrtině 
roku 2017 chystáme velké překvapení. Jinak bych 
rád stabilizoval business. Jednou bych chtěl mít 
fitko na takové úrovni, aby lidé, když si řeknou, že 
se sebou chtějí něco udělat a začít se hýbat, tak 
první, co je napadne, bude Kantorfitness. Fitko, 
kde se o ně opravdu postarají a budou se zajímat 
nejen o placení, ale i o výsledky. Chtěl bych se 
posunout z role trenéra do pozice majitele, abych 
měl možnost přinášet nové programy a mohli jsme 
se i nadále týmově rozrůstat. Musím zapracovat na 
dotahování věcí do konce atd. 
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www.kantorfitness.cz 

www.facebook.com/kantorfitness 

kantoRfitness
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Za TOP zážitky na jižní Moravu
TOP Destinations in South Moravia
Díky TOP výletním cílům na jižní Moravě poznáte to 
nejlepší, co tento slunný region nabízí. 32 Top výlet-
ních cílů na jižní Moravě, to je 32 pestrobarevných 
zážitků pro vás. Navštivte hrady a zámky opředené 
legendami, pro zvídavé jsou otevřeny dveře muzeí 
a galerií, nechejte se okouzlit krásami přírody, 
poznejte naše památníky a kláštery. Užijte si zábavu 
a zážitky na každém kroku. Za dalšími Top výletními 
cíli se vydejte do Dolního Rakouska. Top výletní cíle 
na jižní Moravě jsou tím pravým místem pro den plný 
zážitků pro celou rodinu.

Thanks to TOP trip destinations in South Moravia you 
will get to know the best of this sunny region. 32 Top 
trip destinations in South Moravia mean 32 colourful 
experiences for you. You can visit castles and cha-
teaux with their fabulous stories; curious tourists will 
appreciate visits to museums, galleries, monuments 
and monasteries; nature lovers will be enchanted by 
the local landscape. Enjoy fun and adventure whe-
rever you go. You will find more Top trip destinations 
in the Lower Austria region. Top trip destinations in 
South Moravia are the right choice for a day full of 
experiences for the whole family.

Hrady a zámky/
Castles and Chateaux

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

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

Muzea a výstavy/  
Museums and Exhibitions

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

Mikulov

Břeclav

Hodonín

Hustopeče
Dubňany

Strážnice

Veselí n. Mor.

Kyjov

Slavkov u Brna

Bučovice
Šlapanice

Mor. Krumlov

Ivančice

Rosice

Kuřim

Tišnov Blansko

Vyškov

Boskovice

Letovice

Brno
1 9 10 14

23 25

26 27

28

24

15

12

16

132

8

7

3

4

5

6

17
18

19

2021
22

29

30

31

32

Kláštery a památníky/
Monasteries and Monuments

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

Krásy přírody/ 
Natural Beauty

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

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

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

www.vyletnicile.cz
www.topdestinations.cz

Zábava a zážitky/ 
Entertainment and Experiences

21 ZOO Hodonín
www.zoo-hodonin.cz
22 Znojemské podzemí/ 
Znojmo Underground
Tel.: +420 515 221 342
www.znojmocity.cz/podzemi
23 Automotodrom Brno/Brno Circuit
www.brno-circuit.com
24 ZOO PARK a DinoPark
ve Vyškově/Vyškov ZOO  
and DinoPark 
www.zoo-vyskov.cz, www.dinopark.cz

TRAVEL
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Courtyard by Marriott Brno má skvělou polohu ve 
významném business parku Spielberk, a předsta-
vuje tedy ideální volbu pro klienty cestující přímo 
do této lokality nebo do business parků a průmy-
slových zón v okolí města. Hotel se nachází v pěší 
vzdálenosti od centra a pár minut od brněnského 
výstaviště.

Courtyard by Marriott Brno nabízí 201 luxusních 
pokojů v dánském stylu. Použity byly vysoce kvalitní 
materiály jako dřevo, kůže a mramor. Luxusní 
design je zastoupen ve všech prostorách hotelu, 
například v lobby naleznete celkem 5 střešních 
oken umožňujících dennímu světlu proniknout do 
haly. Hotel nabízí také vysoký standard technického 
vybavení a ve všech prostorách včetně hostovských 
pokojů naleznete nejmodernější bezpečnostní prvky 
včetně sprinklerů. Pro korporátní klientelu nabízí 
konferenční patro 10 zasedacích místností, přičemž 
všechny jsou vybaveny nejmodernější audiovizuální 
technikou s možností využití telekonferenčních tech-

COuRTyARD MARRiOTT bRnO
ZNAČKA COURTYARD BYLA ZALOŽENA V ROCE 1983 SPOLEČNOSTí 
MARRIOTT INTERNATIONAL, ABY PORTFOLIEM SVýCH SLUŽEB 
REAGOVALA NA SPECIáLNí POŽADAVKY OBCHODNíCH CESTUJíCíCH.

nologií. Pro VIP hosty je připraveno luxusní střešní 
apartmá s nádherným výhledem na historické 
centrum města.

•  10 konferenčních místností s denním 
světlem a přístupem na terasu

•  Nejmodernější audiovizuální technika

•  Zasedací místnosti s vestavěnou 
telekonferenční technologií

•  Vysokorychlostní připojení k internetu

•  Asistence školeného personálu

•  Inovativní nabídka občerstvení

nabízí luxusní ubytování 
v dánském stylu

HOTel
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Courtyard Brno by Marriott is located right in the 
Spielberk Business Park and offers an ideal location 
for clients who want to visit companies situated in 
the park or other places in and around Brno. The 
hotel is within easy walking distance of the city 
centre and Brno Exhibition Centre.

The Courtyard Brno by Marriott provides accom-
modation in 201 luxury rooms in the Danish style. 
The hotel is furnished using high quality materials, 
mainly wood, leather and marble. All hotel areas 
are luxuriously equipped and designed. There are 
five skylights in the hotel lobby, providing plenty of 
natural light. The hotel has a high standard of tech-
nical equipment and safety facilities; to guarantee 
the safety of the guests, sprinklers are placed in all 
rooms and other hotel areas. Our corporate clients 
will appreciate the conference floor with 10 meeting 
rooms equipped with state-of-the-art audio-visual 
facilities, including video conferencing technology. 
There is a luxurious VIP penthouse suite offering 
a wonderful view of the historic city centre.

THe COuRTyARD 
bRnO by 
MARRiOTT 

THE COURTYARD BRAND WAS 
ESTABLISHED BY MARRIOTT 
INTERNATIONAL IN 1983 TO 
MEET THE SPECIFIC NEEDS AND 
REqUIREMENTS OF BUSINESS 
TRAVELLERS.

•  10 meeting rooms on one floor with natural 
daylight and direct access to the terrace

•  State-of-the-art AV equipment including 
video conferencing technology

•  High-speed internet access

•  Assistance from trained staff 

•  On-site event manager

•  Top quality catering and hospitality services 

provides luxurious 
accommodation in 
the danish style



Ať už znáte tyto pravěké tvory jakkoliv, určitě je 
řada věcí, které o nich nevíte a zaručeně vás 
překvapí. Tak jako Lucii, holčičku, která se společně 
s tatínkem Karlem ve filmu Soumrak dinosaurů 
do pravěku dostane. A uvidí toho opravdu hodně. 
Seznámí se s quetzalcoatlem, největším létajícím 
tvorem, jenž kdy žil na naší planetě. Bude utíkat 
před stádem Argentinosaurů a schovávat se před 
útočným Velociraptorem. A uvidí taky scénu dino-
sauřího zániku, který nastal v důsledku pádu obří 
planetky před 65 miliony let.

Zní to a taky je ohromné dobrodružství. A nejlepší 
je, že vy jej můžete prožít společně s našimi hrdiny. 
Čímž nemyslíme „prožít“ tak, jak to známe z filmů, 
které sledujeme v televizi v obýváku. V digitáriu 
Hvězdárny a planetária Brno se totiž předsta-
vení doopravdy prožívají. Obří projekční plocha 
vestavěná do kopule planetária, digitální projektory 
a fantastický zvuk – to vše pomáhá vytvořit inten-
zivní zážitek se všemi jeho klady i zápory. Budete 
se smát, budete žasnout, budete se bát a občas 
se vám i zatočí hlava. Doporučujeme přijít s někým 

vydejte se  
na cestu do pravěku

DINOSAURY ZNá KAŽDý. NěKDO SI VZPO-
MENE NA KRESBY ZDEňKA BURIANA. 
JINý NA KOLOSY VE FILMU KARLA 
ZEMANA NEBO NA SCéNY Z JURSKé-
HO PARKU OD STEVENA SPIELBERGA. 
řADA Z NáS NAVŠTíVILA NěJAKOU 
VíCE ČI MéNě ZDAřILOU VýSTAVU. 

EVERYONE KNOWS DINOSAURS. SOME 
MAY LIKE THE LITTLE T-REx FROM 
PIxAR’S TOY STORY. OTHERS MAY 
REMEMBER THE GIANTS FROM SPIEL-
BERG’S JURASSIC PARK. AND MANY OF 
YOU MAY HAVE BEEN TO A MORE OR 
LESS SUCCESSFUL ExHIBITION. 

Well, it doesn’t matter where you recall these 
prehistoric creatures from. There’s certainly a lot 
you don’t know about them. Things that would 
surely surprise you. Like Lucy, the girl who gets into 
prehistoric times with her father in the movie Dino-
saurs at Dusk. And there’s really a lot to see. She’ll 
be meeting a quetzalcoatlus, the biggest flying 
creature ever, running away from a herd of Argenti-
nosaurus dinosaurs and hiding from an aggressive 
Velociraptor. And she’ll witness the extinction of the 
dinosaurs caused by the impact of a giant asteroid 
65 million years ago.

It sounds like a big adventure, doesn’t it? And best 
of all, you can live the story along with her. And if we 
say “live” it doesn’t mean the same as watching TV 
in your living room. The digital planetarium of the 
Brno Observatory and Planetarium really makes you 
live through their fulldome shows. A huge projec-
tion screen built into the planetarium dome, digital 
projectors and fantastic sound will give you an 
intense experience with all its pros and cons. You’ll 
be laughing, you’ll be amazed and scared, and 

take a JouRney into pRehistoRic times
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blízkým – s partnerem, s kamarádem nebo s dětmi. 
Občas je úleva sáhnout na vedlejší sedačku a ujistit 
se, že je tam někdo, koho znáte, a ne krvelačný 
tyranosaurus!

Show Soumrak dinosaurů je přístupná pro všechny 
odvážné starší 6 let! Navštívit ji můžete v průběhu 
celého jara v Hvězdárně a planetáriu Brno. 

Jurský park v Brně

Před 160 miliony lety kralovaly naší planetě ohro-
mující formy plazů. Zachovaly se zbytky gigantů 
z „jurského parku“ na území Brna? Představte si, 
že ano! V technologickém areálu Švédské šance 
ve Slatině byl nalezen zub, který patřil dravému 
dinosaurovi ze skupiny Tetanurae, jejíž zástupci 
chodili po zadních končetinách, měli dlouhý a silný 
ocas a dosahovali délky až 6 metrů! Jde o první 
věrohodně zdokumentovaný výskyt druhohorního 
masožravého dinosaura na českém území!

Do jurského parku však můžete zabloudit třeba 
i na procházkách po Stránské skále, kde jsou tu 
a tam k vidění schránky amonitů. I když do rozměrů 
obřích plazů měli amonité hodně daleko, předsta-
vovali v období jury spolu s belemnity vládnoucí 
skupinu mořských bezobratlých. Z vápenců, které 
se usazovaly v jurském moři, je v Brně tvořena 
také Bílá hora v Židenicích a známý kopec Hády 
v Maloměřicích. Ve spodní části stěny lomu jsou 
zde odkryty vrstvy devonských vápenců, které 
zprohýbalo pozdější vrásnění. Nad pokroucenými 
vrásami se pak nacházejí vodorovné vrstvy jurských 
usazenin. V těch sice žádné stopy po dinosaurech 
nenajdete, ale můžete v nich objevit zkameněliny 
ramenonožců, amonitů, belemnitů, mechovek 
a malých žraločích zubů.

www.hvezdarna.cz

sometimes your head will be spinning. We recom-
mend you come with someone close to you, with 
a partner, friend or your kids. Sometimes you’ll feel 
relieved when you put your hand on the neighbour-
ing seat and there’s someone you know sitting next 
to you and not a bloodthirsty Tyrannosaurus Rex!

The show Dinosaurs at Dusk is for anyone 
who’s adventurous enough and over 6 years of age! 
You can see it at the Brno Observatory and Plan-
etarium during spring. Click on www.hvezdarna.cz

Jurassic Park in Brno

Earth was ruled by amazing reptile species 160 mil-
lion years ago. Have we found remains of some 
giants from a “Jurassic park” in the Brno area? 
Yes, we have! In Slatina, the eastern part of the 
city, we’ve found the tooth of a predatory dinosaur, 
a representative of Tetanuran dinosaurs that could 
walk on two legs, had long and thick tails and 
achieved giant body sizes of up to 6 meters! It’s the 
first reliably documented occurrence of a Mesozoic 
carnivorous dinosaur in the Czech Republic!

You can also take a trip to a “Jurassic park” round 
the hill of Stránská skála in the same part of the 
city and find fossil shells of ammonites. Although 
their body sizes were far from those of the giant 
reptiles, they, along with belemnites, represent the 
ruling group of marine invertebrates of the Jurassic 
period. Limestone deposited on the bottom of the 
Jurassic sea also formed the hills of Bílá hora in 
Židenice and Hády in Maloměřice. Here, uncovered 
in the lower part of a quarry wall, are folded layers 
of Devonian limestone with horizontal layers of 
Jurassic deposits above them. Although you won’t 
see the remains of dinosaurs there, you can find 
fossils of brachiopods, ammonites, belemnites, 
bryozoans and small shark teeth.
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Rozhovor Zuzany Morávkové s ředitelem Kanceláře architekta města Brna Michalem Sedláčkem
An interview with Michal Sedláček, director of the Brno Architect‘s Department, by Zuzana Morávková

V Brně byl po dlouhých třinácti letech obnoven institut městského architekta. Nově zřizovaná 
Kancelář architekta města Brna (KAM) by měla navázat na činnost někdejšího útvaru hlavního 
architekta (úHA), který byl v roce 2003 zrušen a nahradil jej magistrátní Odbor územního 
plánování a rozvoje (OúPR). Do funkce ředitele KAMu nastoupil v červenci 2016 na doporučení 
mezinárodní výběrové komise architekt s mezinárodními zkušenostmi Michal Sedláček. KAM 
by měl do konce roku zaměstnat až patnáct odborníků, jejichž prvotními úkoly bude vytvoření 
zadání nového územního plánu nebo koncepce veřejných prostranství. Důležitým tématem 
je také nové vlakové nádraží, jehož poloha se v Brně řeší již více než devadesát let. Jak vidí 
budoucnost města Michal Sedláček?

bRno’s gReatest challenge is the zoning plan

After a long thirteen-year period, the institute of the Brno City Architect has been restored. 
The newly established Brno Architect‘s Department (Kancelář architekta města Brna – further 
also referred to as KAM) should build upon the work of the former Chief Architect’s Office, 
which was abolished in 2003 and was replaced by the municipal Department of Planning and 
Development. Michal Sedláček, an architect with international experience, was selected by 
an international committee as the director of KAM and took office in July 2016. By the end of 
2016, KAM is supposed to employ up to fifteen experts whose main task will be setting the 
specifications for the new zoning plan and creating the concept of public spaces. Another 
important issue is the new railway station – its location has been subject to disputes in the city 
for more than ninety years. How does Michal Sedláček see the future of Brno?

neJVěTŠí 
VýZVOu 
bRnA Je 
úZeMní 
Plán

michal sedláček

zdroj: KAM / source: KAM
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bRno’s gReatest challenge is the zoning plan

You left the country in the early 1990s and went 
abroad to gain experience. You spent the past 
eighteen years in Los Angeles. What projects did 
you work on and what experience are you bring-
ing to Brno?

Apart from Los Angeles, I also worked in New York 
and Moscow and each of these jobs was very im-
portant for my professional experience as I always 
learned something new. In New York, I started at 
a small company that focused on contracts in the 
healthcare sector and designed buildings for clients 
with specific needs. In Moscow, I had the opportu-
nity to lead a project for a large office building al-
though I was quite young. Then I went back to New 
York where I was employed by a company with two 
hundred architects. But working for a large commer-
cial enterprise didn’t suit me very much, so I moved 
to Los Angeles and got a job with Frank Gehry. It 
was a fantastic experience because the studios of 
famous and successful architects work a bit differ-
ently – they are very international, you encounter 
various views on architecture and approaches to 
life. They create a number of solutions for each pro-
ject, which taught me not to stick to my own design 
and to accept the ideas of other architects.

Then I founded my own company and dealt with 
smaller contracts such as residential houses, but 
I didn’t like working on my own very much, I missed 
the contact with colleagues. So I established 
a start-up with a friend of mine and teamed up with 
Aedas, one of the world’s leading global architec-
ture and design practices. Thanks to that, I could 
work on projects all over the world. Thus the circle 
was closed, and I became what I’d always wanted 
– an architect with broad experience who is able to 
work on projects of various scales – from interior 
design to large urban units.

Did you keep in touch with the Brno architects 
and the Czech environment at that time?

My parents live in Brno, so I regularly came back 
with all my family, at least twice a year. My Mom 
taught at the Brno Faculty of Architecture and my 
Dad is an engineer, which also helped me keep up 
to date. I read Czech newspapers and knew about 
was happening in the country from the Internet.

Two years ago, you took part in the tender for 
dean of the Brno Faculty of Architecture, this 
year you succeeded in the tender for director of 
the Brno Architect‘s Department. What was your 
motivation to come back home?

Na začátku devadesátých let jste odcestoval 
sbírat zkušenosti do zahraničí a posledních 
osmnáct let jste strávil v Los Angeles. Na jakých 
projektech jste v cizině pracoval a jaké zkuše-
nosti si do Brna přinášíte?

Kromě Los Angeles jsem pracoval také v New 
Yorku a v Moskvě a každá z těchto zkušeností byla 
pro mou profesi důležitá, protože pokaždé jsem 
se naučil něco nového. V New Yorku jsem začínal 
v menší firmě, která se specializovala na zakázky 
z oblasti zdravotnictví a navrhovala stavby pro 
klienty se specifickými potřebami. V Moskvě jsem 
měl příležitost jako poměrně mladý vést projekt 
velké administrativní budovy. Po návratu do New 
Yorku jsem byl zaměstnán ve firmě s dvěma stovka-
mi architektů, ale práce ve velké komerční firmě mi 
nepřišla ideální, a tak jsem se přestěhoval do Los 
Angeles, kde jsem získal místo u Franka Gehryho. 
To byla fantastická zkušenost, protože kanceláře 
slavných a úspěšných architektů fungují trochu 
jinak – jsou silně mezinárodní, člověk se tam setká 
s rozdílnými pohledy na architekturu a s různými 
přístupy k životu. U každého projektu se pracuje 
ve spoustě variant, což mě naučilo nelpět na svém 
vlastním návrhu a přijímat nápady druhých.

Poté jsem založil vlastní firmu a navrhoval menší 
věci jako rodinné domky, ale pracovat solitérně mě 
nechytlo, chyběl mi kontakt s kolegy. A tak jsem 
s jedním kamarádem založil start-up a časem jsme 
se spojili s jednou z největších mezinárodních ar-
chitektonických firem Aedas, díky které jsem mohl 
pracovat na projektech po celém světě. Tím se kruh 
uzavřel a já jsem dospěl k tomu, čím jsem chtěl 
vždycky být – všestranně zkušeným architektem, 
který je schopen pracovat na zakázkách nejrůzněj-
ších měřítek – od interiéru až po urbanistické celky.

Byl jste v té době v kontaktu s brněnskými archi-
tekty a s českým prostředím?

Mám rodiče v Brně, kam jsem jezdil s celou rodinou 
pravidelně, minimálně dvakrát do roka. Maminka 
učila na brněnské Fakultě architektury, tatínek je 
inženýr, což mě také udržovalo v obraze. Četl jsem 
český tisk a sledoval dění na internetu.  

Před dvěma lety jste se zúčastnil výběrového 
řízení na děkana brněnské fakulty architektury, 
letos jste uspěl ve výběrovém řízení na ředitele 
Kanceláře architekta města Brna. Jaká byla vaše 
motivace k návratu do vlasti?

Já jsem se chtěl vždycky do České republiky vrá-
tit, nikdy jsem neodjížděl s tím, že je to natrvalo. 

a&a
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Zhruba před čtyřmi pěti lety jsem začal zjišťovat, co 
bych mohl v Brně konkrétně dělat, a tyto dvě mož-
nosti mě zaujaly.

Jakou vizi jste prezentoval výběrové komisi, která 
byla kromě představitelů města tvořena význam-
nými českými i zahraničními odborníky?

Když jsem si přečetl podmínky výběrového řízení, 
uvědomil jsem si, že město primárně nehledá urba-
nistu, ale někoho, kdo by nově zřizovanou kancelář 
dokázal dát dohromady. Předmětem výběrového 
řízení nebylo prezentovat vizi Brna, ale dvě kon-
krétní otázky: co by měla kancelář architekta města 
dělat, to znamená, jaké jsou její hlavní úkoly, a jaká 
by měla být její struktura. Vzhledem k tomu, že už 
jsem několik firem zakládal, můj plán byl jasný; 
najít odborníky a vytvořit jim co nejlepší pracovní 
prostředí, s tím, že já budu určovat celkový směr 
a kancelář zaštiťovat.

Jaké jsou tedy hlavní úkoly Kanceláře architekta 
města Brna?

Hlavním a nejsložitějším úkolem je tvorba nového 
územního plánu. To je běh na dlouhou trať, protože 
nejde jen o to plán odborně vypracovat, ale také  
jej komunikovat a legislativně připravit. Druhým 
tématem je veřejný prostor, což je úkol v krátko-  
až střednědobém časovém horizontu. Je mnohem 
vděčnější a pro lidi pochopitelnější, protože výsled-
ky jsou bezprostředně vidět.

I always wanted to return to the Czech Republic, 
I didn’t think of staying abroad for good. About four 
or five years ago I started looking for possibilities 
of what I might do in Brno and I found these two 
opportunities interesting.

What was the vision you presented to the 
selection committee consisting of Brno City 
representatives and leading Czech and foreign 
experts?

When I had read the tender conditions, I realized 
that the city wasn’t primarily looking for an urban 
planner but rather for someone who would be able 
to put together the newly established office. The 
subject of the tender was not to present a vision 
for Brno, but there were two specific questions: 
what should be the main tasks of Brno Architect‘s 
Department and what should its structure look like. 
Because I have already founded several compa-
nies, my plan was clear: to hire experts in the field 
and create a positive work environment for them. 
My role would be to manage the office and deter-
mine its overall direction and priorities.

What are the main tasks of the Brno Architect‘s 
Department then?

The main and the most difficult task is to create the 
new zoning plan for the city. It is a long-term task –  
because it not only involves creating the plan but 
also communicating it and preparing the legisla-
tion for it. The second issue is public space, which 

1
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Jaká bude výsledná podoba KAMu?

Kancelář bude mít pět oddělení – územní plánování, 
veřejný prostor, komunikace a PR, administrativa 
a informace o městě. Do konce roku plánuji za-
městnat zhruba patnáct lidí, konečný stav by měl 
být kolem dvaceti. Největší bude logicky oddělení 
územního plánování, kde bude kromě vedoucího 
působit ještě další urbanista, dopravní specialista, 
odborník na GIS, právník a sociální geograf.

Jaká je formální pozice KAMu ve vztahu k městu 
Brnu?

KAM je příspěvková organizace zřizovaná Magistrá-
tem města Brna, není jeho součástí. Naším nejbliž-
ším partnerem je náměstek Martin Ander (Strana 
zelených), který je pověřeným zastupitelem pro pro-
blematiku územního plánování, ale komunikujeme 
také s dalšími politiky. Snažíme se být nezávislou 
expertní organizací, která překlene volební období, 
a nebude se vázat na jednu politickou stranu nebo 
jednoho politika.

Jakým způsobem bude KAM komunikovat s ve-
řejností a zjišťovat potřeby občanů?

KAM zaměstná jednoho specialistu nebo specialist-
ku na participaci. Plánujeme několikaměsíční infor-
mační kampaň na téma územní plán, kdy budeme 
pracovat s občany prostřednictvím workshopů, 
otevřených setkání nebo návštěv městských částí. 
Také veškeré architektonické a urbanistické sou-
těže, jejichž organizaci převezme KAM, zahrnují 

is a short- to medium-term task. It 
is much more rewarding and more 
understandable to the public because 
the results are immediately visible.

What will be the structure of KAM?

There will be five departments – ur-
ban planning, public space, PR and 
communication, administration, and 
city information. I’m going to hire 
approximately fifteen people by the 
end of 2016, and the final number of 
employees should be around twenty. 
The urban planning department will of 
course be the biggest. It will consist 
of a head, another urban planner, 
a transport specialist, a GIS expert, 
a lawyer and a social geographer.

What is the formal position of KAM in 
relation to the Brno City Municipality?

Brno Architect‘s Department is a fund-
ed organization established by the Brno City Mu-
nicipality, but it’s not a part of it. Our closest partner 
is Deputy Martin Ander from the Green Party, who 
is the city councillor for urban planning issues. Of 
course we also communicate with other politicians. 
We strive to be an independent expert organization 
that will span election terms. We do not want to be 
bound to a single political party or a politician.

How will KAM communicate with the public and 
identify citizens’ needs?

We will employ a public participation specialist. 
We want to hold an information campaign on the 
zoning plan that would last several months, dur-
ing which we will work with citizens in workshops, 
meetings or visits to various city districts. All archi-
tectural and urban design tenders and competitions 
that our office will be responsible for will include 
a public participation phase. We are going to use 
all available information channels – websites, Face-
book, media etc.

On BrnO, its strOng 
pOints and prOBlems

What do you think are the greatest advantages 
of Brno, not only in regards to architecture and 
urbanism?

I think Brno is the best city in the Czech Republic. 
But can you specify the question a bit more?
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fázi participace. Určitě budeme používat všechny 
dostupné informační kanály – webové stránky, 
Facebook, média apod.

O Brně, jehO kvalitách 
a prOBlémech
V čem spatřujete největší hodnoty Brna, nejen 
v oblasti architektury a urbanismu?

Podle mě je to nejlepší město v České republice. 
Můžete trochu specifikovat otázku?

Brno v poslední době sklízí úspěchy v různých 
žebříčcích kvality života, kde se hodnotí desít-
ky kritérií, mezi nimi i témata týkající se kvality 
prostředí – veřejné prostory, dostupnost bydlení, 
veřejná doprava, bezpečnost, přírodní rámec, 
dostatek sportovišť, úroveň zdravotnictví a po-
dobně. Jaké jsou podle vás největší kvality Brna?

Vy jste to v podstatě vyjmenovala, ale já začnu  
ze svého hlediska. První je pro mě ideální velikost, 
Brno není ani příliš velké, ani příliš malé. Je tady 
atraktivní kultura, školství, práce i dobré bydlení. 
Za druhé je to poloha mezi Prahou, Bratislavou, 
Budapeští a Vídní – všude máme blízko. A třetí, 
pro mě nejdůležitější, je přírodní rámec; město je 
obklopeno lesy, má přehradu – to je kvalita, kte-
rou má málo měst. Brno je různorodé z hlediska 
obyvatelstva, má výborně fungující hromadnou 
dopravu a velice pěkné historické centrum. A není 
přeplněné turisty.

S jakými problémy se naopak město potýká?

Já vidím jako zásadní problém Brna územní plán. 
Máme územní plán z roku 1994, který je v podstatě 

Brno has recently succeeded in various quality 
of life rankings which take into account dozens 
of criteria, among them issues related to quality 
of living environment, such as public spaces, 
transport, security, green areas, availability of 
housing, access to sports facilities, the level of 
health care and so on. What are the greatest 
values of Brno in your opinion?

Well, you have basically answered the question but 
I’ll start from my own perspective: First of all, the 
size of Brno is ideal in my opinion – it’s neither too 
big nor too small. It offers a lot of cultural, educa-
tional and job opportunities as well as good hous-
ing. Second, its location between Prague, Bratis-
lava, Budapest and Vienna is very convenient. And 
the most important advantage of Brno for me is the 
landscape surrounding the city: Brno is surrounded 
by forests, there is the reservoir – few cities can 
boast such an environment. Brno is diverse in terms 
of population, has an efficient public transport sys-
tem and a very nice historic city centre. And it’s not 
crowded with tourists. 

And what are the problems that the city is facing?

I think the major problem of Brno is the zoning plan. 
The present plan dates from 1994 and is outdated. 
And the preparation of the new zoning plan will take 
a long time. Of course it’s possible to make “acu-
puncture” interventions but until the new plan is 
ready, the city will be at a standstill. And the quality 
of life in Brno will only improve if the city develops.

In which direction would you like to take the city?

First of all, the city should not spread out further. 
Brno has a plenty of space to develop within its 
boundaries. If a city wants to be successful, it 

2
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vyčerpaný. A příprava nového územního plánu, 
i případné změny, budou trvat dlouhou dobu. 
Samozřejmě je možné dělat akupunkturní zásahy, 
ale dokud nebude nový územní plán, město bude 
stagnovat. A kvalita žití v Brně se bude zlepšovat, 
jenom pokud se město bude rozvíjet.

Jakým způsobem byste chtěl Brno směřovat vy?

Město by se především nemělo rozvíjet ven. V Brně 
je spousta místa, aby se rozvíjelo dovnitř. Základ-
ním předpokladem úspěšného města je zajistit 
obyvatelům práci; je třeba podporovat čistý průmy-
sl, nové technologie a podobně. A potom jim zajistit 
bydlení – dostupné, v různých velikostech a pro 
různé věkové a sociální skupiny. Na tom lze stavět, 
a následně řešit další témata – školství, volný čas, 
zdravotnictví.

Vraťme se nyní k územnímu plánu. Jaký je aktu-
ální stav příprav a proč jsme se do tohoto stavu 
vůbec dostali?

Příprava územního plánu sestává ze dvou částí –  
ze zadání a z vlastního návrhu. My jsme momen-
tálně u prvního kroku, přípravy zadání, kterou plá-
nujeme na dva roky, tj. do podzimu 2018. V rámci 
přípravy zadání je potřeba definovat určité teze 
– principy, na kterých se shodnou všichni zúčast-
nění – politická reprezentace, městské části, deve-
lopeři, vlastníci pozemků, odborná, aktivní i laická 
veřejnost. Na tom se bude naše kancelář zásadním 
způsobem podílet. Vlastní vypracování a projednání 
úP potrvá další čtyři roky, čímž se dostáváme do 
roku 2022. A to je optimální varianta.

has to provide its residents with jobs; therefore 
it’s necessary to support “clean industries”, new 
technologies and so on. Another important thing is 
to provide accessible housing – available in various 
sizes and for different age and social groups. You 
can build on these things and then deal with other 
topics – education, leisure, health-care etc.

Let’s come back to the zoning plan. What is the 
current state of its preparation and why did the 
city get into this situation?

The preparation of the zoning plan consists of two 
steps – setting the specifications and the design it-
self. We are now at the first step, which is supposed 
to take two years, i.e. until autumn 2018. It is neces-
sary to define the principles on which all the parties 
involved – political representatives, city districts, 
developers, land owners, experts and the general 
public – will agree. It will be one of the major tasks 
for KAM. The creation and negotiation of the zoning 
plan will take another four years, which brings us to 
2022. And this is being optimistic.

A zoning plan is in fact a territorial agreement; at 
present, the mood in society is rather antagonistic, 
especially in big cities, and any kind of agreement 
seems almost impossible. When it comes to a con-
crete solution, a lot of people say, Yes, this solution 
is good, but not for us. In the past, experts on land-
use planning looked at the zoning plans from their 
own professional point of view and didn’t involve 
the public in the preparation of the plan, so the pub-
lic participation process didn’t work properly.

3
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územní plán je určitá dohoda o území; v současné 
době je nastavení společnosti, zvláště ve velkých 
městech, poměrně antagonické a jakákoliv dohoda 
se zdá skoro nemožná. Když dojde na konkrétní 
řešení, mnoho lidí řekne ano, takhle to chceme, 
ale ne u nás. Odborníci, kteří na územních plánech 
dříve pracovali, se na územní plán dívali hlavně 
ze svého odborného hlediska a nebyli připraveni 
zapojit veřejnost dostatečně do přípravy územního 
plánu a participace neprobíhala v takové intenzitě, 
jak by asi měla.

Zmínil jste rok 2022, nicméně stavební zákon 
ukládá obcím povinnost pořídit nový územní plán 
do roku 2020. Dokážete se s touto podmínkou 
nějak vypořádat?

Jsme si vědomi toho, že rok 2020 nestihneme, pro-
to už v harmonogramu přípravy počítáme s právě 
probíhající novelizací stavebního zákona, ve které 
se pokusíme prosadit, aby byl rok 2020 změněn.

Zpoždění přípravy územního plánu – oficiálně – 
zlomilo vaz šéfovi pražského Institutu plánování 
a rozvoje, ve skutečnosti se jednalo spíše o ne-
shody mezi vedením institutu a politickou repre-
zentací. Ačkoli je institut městského architekta 
koncipován jako nezávislá expertní organizace, 
jeho spojení s politikou je velmi těsné. Nebojíte 
se, že Kancelář architekta města potká podobný 
osud jako v Praze?

You mentioned the year of 2022. However, the 
Building Regulations require municipalities to 
have new zoning plans ready by 2020. Can you 
deal with this condition?

We are aware that 2020 is not manageable for us, 
so the schedule for preparation of the Brno Zoning 
Plan allows for ongoing amendments to the Build-
ing Regulations in which we will try to move this 
deadline.  

The director of the Prague Institute of Planning 
and Development had to resign because of the 
delay in preparation of the zoning plan. In fact, 
there was a disagreement between the manage-
ment of the Institute and political representa-
tives. Although the institute of the municipal 
architect is an independent expert organization, 
its connection with politics is very tight. Aren’t 
you afraid that the Brno Architect‘s Department 
will end up the same way?

I’m not afraid of this and I’ll try to do my best. I think 
that my main task is to make the Brno Architect‘s 
Department a body with a great professional repu-
tation which will be respected across the political 
spectrum.

On the BrnO main railway 
statiOn

4
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Nebojím se. Já k tomu přistupuji tak, že uděláme 
maximum, co budeme moci. Myslím, že mým hlav-
ním úkolem je vytvořit z odbornosti kanceláře archi-
tekta města kredit, který bude respektován napříč 
politickým spektrem.

O nádraží 
V Brně se již devadesát let diskutuje o poloze 
hlavního nádraží. To se dosud nachází v původ-
ním umístění z roku 1839 podél vnitřního měst-
ského okruhu, ale jeho kapacita ani technický 
stav nevyhovují současným požadavkům. Dlou-
hodobě se zvažují dvě varianty: rekonstrukce  
ve (víceméně stávající) poloze pod Petrovem, 
nebo odsun nádraží o necelý kilometr směrem 
na jih od centra. Názory na to, která z variant je 
správná, se různí, a v průběhu let vznikla řada 
studií prokazujících proveditelnost a dopad obou 
řešení. Naposledy to byly mezinárodní urbanis-
tická soutěž Budoucnost centra Brna, ve které 
zvítězila pražská kancelář UNIT architekti, a sou-
běžně vyzvaná soutěž na Nádraží u řeky, ve které 
si nejlépe vedlo Sdružení Ivan Koleček – Pavel 
Jura. Nyní se čeká na výsledky studie provedi-
telnosti a zdá se, že politická reprezentace stojí 
před historickým rozhodnutím. Dokážete odhad-
nout, jak se situace vyvine?

Vedení města rozhodlo, že do tří měsíců po zveřej-
nění studie proveditelnosti zaujme stanovisko, a my 
jim k tomu poskytneme odborné vyjádření. A nejen 
zastupitelstvu, ale i občanům města, kterým se 
budeme snažit srozumitelně vysvětlit, o co jde. Byl 
bych velice rád, kdyby se zastupitelstvo vyjádřilo 
jednoznačně. Od toho jsou přece politici voleni, aby 
dělali velká rozhodnutí, i s možnými riziky. A v Brně 
už se to rozhodnutí odkládá devadesát let.

Znamená to, že by řekněme do půl roku mohlo 
padnout rozhodnutí?

Studie proveditelnosti bude zveřejněná SŽDC 
(Správou železniční dopravní cesty) v únoru, další 
tři měsíce může trvat posouzení. Odhaduji to na 
květen příštího roku.

Osobně jste se zúčastnil otevřené návrhové 
soutěže Budoucnost centra Brna, tzn. na nádraží 
v poloze Petrov, a to ve spolupráci s uznávaným 
brněnským architektem Ivanem Rullerem. Ten 
v kampani, která předcházela podzimnímu refe-
rendu o poloze hlavního nádraží, otevřeně pod-
pořil zachování nádraží v centru. Mohu z toho 
usuzovat, že jste rovněž zastáncem této varianty. 

There has been a debate on the location of the 
main railway station in Brno for ninety years. It is 
still situated in its original location from 1839 along 
the inner city ring road, but neither its capacity 
nor the technical conditions meet current require-
ments. In the long term, two options are consid-
ered: the renovation of the station in its (more or 
less) present location under Petrov cathedral or 
moving the station about one kilometre south of 
the city centre. There are different opinions on 
these two options and over the years, a number 
of feasibility and impact studies on both of these 
solutions have been made. Recently there were 
two international urban planning competitions: one 
was called “The Future of Brno City Centre”, which 
was won by the Prague office UNIT Architekti, and 
the other one titled “The Train Station by the River” 
won by the Ivan Koleček – Pavel Jura Association. 
Now we are expecting the results of the feasibility 
study and it seems that political representatives 
will be faced with a historic decision. How do you 
think the situation will develop?

The city leaders decided to express their official opin-
ion within three months of the feasibility study’s pub-
lication. We will provide our expert opinion on this 
subject not only to the city council but also to the 
citizens of Brno. We will try to clearly explain what is 
going on. I would very much appreciate it if the city 
council expressed a clear and definite position. Politi-
cians should make important decisions and accept 
all possible risks. And Brno politicians have been 
postponing this decision for ninety years.

Does it mean that the final decision could be 
taken, let’s say, within half a year?

The feasibility study will be published by the Rail 
Network Administration (Správa železniční dopravní 
cesty) in February and the assessment process 
might take another three months. I think the final 
decision could be made in May 2017.

You took part in the public design competition 
called “The Future of Brno City Centre” which 
counts on the main railway station under Petrov 
cathedral, in collaboration with the renowned 
Brno architect Ivan Ruller. He is in favour of 
keeping the station in the city centre and he 
supported this solution in the campaign before 
the autumn referendum on this subject.  You are 
obviously a supporter of this solution as well. 
Why didn’t you participate in the campaign? 
Your opinion could have motivated potential 
voters.
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Proč jste ji osobně nepodpořil? Nemyslíte, že by 
otevřené vystoupení ředitele Kanceláře architek-
ta města Brna mohlo voliče motivovat?

Já jsem velice rád, že jsem měl příležitost spo-
lupracovat s architektem Rullerem, brněnskou 
legendou. Dlouho jsme se domlouvali, že budeme 
nějakou soutěž dělat společně. Druhým důvodem 
bylo, že jsem chtěl poznat problematiku brněn-
ského nádraží detailně a dozvědět se o území co 
nejvíce. Byl jsem přítomen také posuzování výsled-
ků souběžně zadané zakázky na nádraží u řeky. 
S KAM jsme zorganizovali dvě přednášky pro 
odbornou veřejnost – o vítězných návrzích v obou 
variantách.

Brněnská architektonická komunita je v otázce 
hlavního nádraží velmi polarizovaná. Kdybych 
nebyl ředitelem Kanceláře architekta města Brna, 
pravděpodobně bych svůj názor vyjádřil, ale 
v současné pozici si to nemůžu dovolit. A nejen 
já. Za KAM nebudeme sdělovat názor, ale vydávat 
odborné stanovisko, ke kterému potřebujeme pro-
studovat zásadní dokument - Studii proveditelnosti 
SŽDC. Ten do skládačky podkladů zatím chybí.

O úlOze městskéhO 
architekta

V čem vidíte hlavní smysl práce městského archi-
tekta? Co vás motivuje?

Pro mě osobně je největší motivací podílet se na 
rozvoji Brna s výhledem na dalších padesát let. 
Pracoval jsem na projektech různých měřítek, ale 
to se vůbec nedá srovnávat. Je radost pracovat pro 
rodné město. KAM může být katalyzátorem nebo 
dokonce akcelátorem. Máme možnost věci propo-
jovat, hledat možnosti, jak je zrychlit.

Mně se líbilo označení, které kdysi použil Petr 
Hrůša – že městský architekt je dirigent města. 
Myslíte si, že městský architekt je spíš architek-
tem, nebo urbanistou?

U města velikosti Brna není podstatné, jestli je měst-
ský architekt urbanista, nebo architekt. Jeho hlavní 
polohou je manažer. Kancelář má celou řadu čin-
ností, mým úkolem je činnost kanceláře koordinovat 
a vést. Podle mě by měl být architekt i urbanista, 
myslím, že jedno bez druhého není možné.

Od jaké velikosti celku a k jaké míře detailu by se 
měl městský architekt vyjadřovat?

I’m very happy that I had the opportunity to coop-
erate with Ivan Ruller, the Brno architecture icon. 
We had long planned to take part in a competition 
together and I wanted to learn about the problem of 
Brno’s main train station as much as possible. I also 
took part in the meeting where the results of the 
parallel competition for a station by the river were 
presented. We organized two lectures for profes-
sional audiences about the winning designs in both 
competitions. 

Brno’s architecture community is much divided on 
the question of the central station. If I weren’t the 
director of the Brno Architect‘s Department, I would 
probably express my opinion, but my position 
doesn’t allow me to do so. If KAM supported the 
option which later turned out to be bad, we would 
rightly be subject to criticism. Therefore we decided 
not to provide any judgement on this matter before 
the results of the feasibility study are made avail-
able.

On the rOle Of the city 
architect
What do you think is the main purpose of the 
post of a city architect? What is your motivation?

For me personally, the greatest motivation is to 
participate in the development of Brno in the scope 
of the next fifty years. I have worked on projects of 
various scales, but none of them can be compared 
to what I’m responsible for now. It’s a pleasure to 
work for my hometown. The Brno Architect‘s De-
partment can be a catalyst, or even an accelerator. 
We have the ability to interconnect things and look 
for ways of making changes happen faster.

I like the words once used by Petr Hrůša – that 
a city architect is a conductor of the city. Do you 
think that the city architect is more of an archi-
tect or an urban planner? 

In big cities like Brno, it does not matter if he or she 
is an urban planner or an architect. Their main task 
is to be a manager. The office has a wide range of 
responsibilities and activities, and my job is to co-
ordinate and manage them. I think the city architect 
should be both an architect and urban planner; you 
simply cannot separate these roles.

What size area and what level of detail should 
the city architect deal with?

They should primarily concentrate on the whole. 
When it comes to detail, they should set good ex-
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Měl by se zaměřit především na celek, a pokud jde 
o detail, pracovat formou popularizace dobrých 
příkladů, například pomocí manuálů veřejných pro-
stranství nebo zvyšováním kultury vnímání architek-
tury. Každá nově vznikající stavba by samozřejmě 
měla respektovat územní plán, regulace památkové 
rezervace a podobně, ale je nepřípustné, aby se ar-
chitekt nebo kancelář architekta města pletli do po-
suzování typu oken, barvy fasády, vzhledu projektu, 
protože estetika je velice subjektivní záležitost.

Může městský architekt projektovat ve vlastním 
městě?

Nemůže a podle mě ve větším městě by neměl pro-
jektovat vůbec, protože mu na to nezbývá žádný čas.

Kde byste rád viděl Brno za deset nebo dvacet let?

Chtěl bych, aby Brno bylo nejatraktivnějším městem 
nejen v rámci regionu, ale i celé České republiky.

Rozhovor vznikl pro časopis ERA21 #05/2016  
Městský architekt v říjnu 2016.

amples, for example create public space manuals or 
educate the public on how to perceive architecture. 
Of course each new structure should respect the zon-
ing plan, conservation regulations and so on, but the 
city architect definitely shouldn’t assess the types of 
windows, facade colours, or the appearance of a pro-
ject because aesthetics is a very subjective matter.

Can a city architect work on his or her own 
contracts in the city?

No. And if he or she works for a bigger city, it 
should be completely out of the question because 
there is no time left for private contracts. 

How do you picture Brno in ten or twenty years?

I’d like Brno to become the most attractive city not 
only in the South Moravian Region but in the whole 
Czech Republic.

This interview was conducted for magazine #05/2016  
Městský architekt in October 2016.

Popisky k fotografiím / Photo captions:

1,2 – UNIT architekti: vítězný návrh mezinárodní urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna pro nádraží pod 
Petrovem; zdroj: UNIT architekti. / UNIT architekti: the winning design of the international urban planning competition 
“The Future of Brno City Centre – the Main Railway Station Under Petrov Cathedral“; source: UNIT architekti.

3,4 – Sdružení Ivan Koleček – Pavel Jura: územní studie Nádraží u řeky; zdroj: KAM. / The Ivan Koleček – Pavel Jura 
Association: The Railway Station by the River – territorial study; source: KAM.
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Zvolte jógu!
Choose yoga!

Zvolte si 
lepší život.

Choose  
a Better 

life. 

MOJE PRVNí ZKUŠENOST S JóGOU BYLA V DOBě, KDY JSEM SPADLA NA 
OPRAVDOVé DNO. ŠPATNý ZDRAVOTNí STAV, ŠPATNý SMěR V ŽIVOTě, 
ŠPATNé PARTNERSTVí A ŠPATNí LIDé KOLEM Mě. UVěDOMILA JSEM SI, ŽE 
JESTLIŽE SE NEZVEDNU A NEODRAZíM, MOHOU Mě NA Mé CESTě ZAČíT 
DOPROVáZET KAMARáDI JAKO JE ALKOHOL ČI UKLIDňUJíCí PRáŠKY.

My first experience with yoga caMe at a tiMe i truly hit the 
bottoM. poor health, wrong life direction, broken partnership, 
and wrong people around Me. i realised if i didn’t pick Myself up 
and rebounded, alcohol and prozac would be My best friends on 
My life’s journey. 
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Choose yoga!

V této fázi jsem objevila jógu a bez jakéhokoli pře-
hánění můžu říct, že mi zachránila život doslova za 
pět minut dvanáct. Naprosto mě pohltila a pak už 
věci nabraly rychlý spád. Hledání hloubky podstaty 
bytí, potkávání zajímavých lidí, malé a postupné 
krůčky ke zlepšení. Právě v této fázi jsem potkala 
svého prvního učitele. Byla jím Eva – osobnost, 
která váš život dokáže ovlivnit způsobem, kterým jí 
to vy sami dovolíte.

Evo, první otázkou Vás trochu vrátím do minulos-
ti. Dokážete si vybavit své první „políbení“ jógou? 
Jaká cesta Vás vedla právě k této činnosti?

Stejně jako Vy jsem se také zamilovala na první po-
hled. Sice mě jóga nevytáhla ze dna, ale pomohla 
mi v nasměrování. První setkání bylo rozpačité, ale 
silné. Po nalezení svého učitele jógy jsem okamžitě 
pocítila, že to jsou ty dveře, kterými chci vejít 
dovnitř, a tak nějak v hloubi jsem vnímala, že je to 
„ono“, moje dharma. 

To rozpačité první setkání bylo spíše podnětem 
mých bolavých svalů a kloubů. Odmalička jsem 
měla problémy s kyčlemi a po každé další lekci 
moje kyčle doslova zpívaly líbeznější písničku. 
Chtěla jsem slyšet árii všech svých spokojených 
kloubů a hlavně se mi ta píseň líbeznosti dostala 
i do mysli, kde tedy pro někoho vyrostlo v mé hlavě 
bláznovství, někteří říkali až fanatismus, pro někoho 
jsem se stala tou, co se stále usmívá, protože asi 
něco bere, někomu šlo vysvětlit, že za to může 
jóga. Ti co to pobrali a následovali nejen mě, ote-
vřeli nekonečně krásnou knihu poznání.

Dělá mi nesmírnou radost ukázat směr lidem, kteří 
projeví sebemenší zájem. Hřeje mě, když pomůžu 
najít dveře, nepřesvědčuji, nastavuji jiný pohled. 
Stejně jako jsem to tehdy zažila já. 

U nás na západě si lidé myslí, že jóga je spojení 
ducha a těla. Otec jógy – Patanjali – ovšem říkal, 
že jóga je „zastavení fluktuací mysli“. Mohla bys-
te mi říct, co jóga jako taková vlastně znamená 
a jak velký vliv dokáže mít na náš život?

Jóga pro mě znamená životní cestu, možnost, 
dokonalost, štěstí, lásku, radost, klid, život bez 
stresu, plný vůní, barev a pozitiv. To je, jak kdybych 
opravdu něco požila. Ano, někdy jsou chvíle, kdy 
se cítíme na dně a zlomení a citově vyždímaní, 
ale jóga nám může pomoct se na takové situace 
a chvíle podívat jinak, uvědomit si, že vlastně to, co 
cítíme, si způsobujeme sami, a že jediným, kdo za 
vše nese zodpovědnost, je naše hlava. Mysl a inte-
lekt, který je ovlivněn faktory z dětství, výchovy, so-

In this phase of life, I discovered yoga and – any  
exaggerations aside – I can tell you it saved my 
life at a point when it might have been too late. It 
entirely absorbed me, and then things started hap-
pening quite rapidly. Looking for the meaning of be-
ing, meeting interesting people, small and gradual 
steps to being better. Just then I met my first guru. 
It was Eva, a person who can influence your life in 
a way only you yourself let her.

Eva, my first question goes back to the past. Can 
you recall when you got enchanted by yoga? 
How did you get to it?

Just like in your case – it was love at first sight. 
Yoga did not save me but helped me get proper 
direction. The first encounter was awkward but 
strong. Having found my yoga guru I immediately 
felt yoga was the door I wanted to open, and deep 
in my soul I could feel this was “it”, my dharma. 

The fact the first encounter was awkward, was 
more a result of my aching muscles and joints than 
anything else. Since I was a child, I had issues with 
my hip joints and after each lesson, the song my 
hips sang was sweeter and sweeter. I wanted to 
hear an aria sung by all my happy joints and, which 
is most important, the sweet song got into my 
mind. Some people thought foolishness took me 
over, some even talked about fanaticism. Some saw 
me as a person who kept smiling because she was 
on drugs, and some could be explained that yoga 
was behind all that. Those who understood and fol-
lowed – not only me – opened the infinitely beautiful 
book of knowledge.

I get incredible pleasure in showing direction to 
people who show the least bit of interest. I’m very 
happy to help people find a door. I don’t persuade, 
just show another point of view. The same way 
I myself experienced back then. 

Here, in the west, people think yoga is about 
connecting the spirit and the body. Patanjali, the 
father of yoga, used to say yoga was about “ces-
sation of the fluctuations of the mind”. Could 
you tell me what yoga as such means and how 
big an influence it can have on your life?

For me, yoga is my direction in life, an opportunity, 
perfection, happiness, love, joy, peace, and life 
without stress full of fragrance, colour and positive 
things. It’s like I’ve experienced something. Yes, 
there are times you feel down and broken and emo-
tionally deprived. But yoga can help get you an alter-
nate outlook on these situations and times. It helps 
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ciálního postavení, pozdějšími zkušenostmi a vlivy 
okolí, si vytváří obrazy, které jdou těžko přemalovat. 
Ale je potřeba u každé špatné situace vzít čisté 
plátno a snažit se kreslit znovu, čistěji.

Pro mě osobně je to hlavně duševní záležitost, 
očista, obohacení. Celý den nerecituji mantry, 
určité rituály ale mám. Nemocná jsem nebyla ani 
nepamatuji. Člověk je i odolnější vůči okolnímu 
negativismu, stěžování a naříkání. Dokáže vstřebat, 
nenechat uvnitř, pustit, a když je potřeba i pomoci. 
Má své rituály a je zdravý jak na úrovni fyzické, tak 
duševní.

není třeBa číst knihy. cO 
pOtřeBujete, je číst sami 
seBe. Otevřete tu knihu 
a Otáčejte stránky.

Dnes, po několika letech vlastní praxe jógy, vede-
te dvě jógová studia v Brně (www.yogabrno.cz). 
Co konkrétně lidé na tomto místě najdou?

Myslím, že se nám podařilo vytvořit místo pro 
zklidnění, rozjímání, hru myšlenek a všudypřítomné 
spokojenosti. Lepší by bylo se zeptat přímo našich 
klientů, žáků, kteří díky naší práci a hlavně lásce 
k józe, našli sami svou cestu.

you realise you’re the cause of the very thing we feel, 
and that it is your head that bears responsibility for 
it all. Your mind and intellect – influenced by factors 
from your childhood, education, social standing, life 
experience and the environment we live in – create 
images that are difficult to paint over. In each difficult 
situation you need to try to get a clean canvas and 
try to draw again, in a cleaner way.

For me, yoga is mostly spiritual, it is about purifica-
tion and enrichment. I don’t recite mantras all day 
but I do have certain rituals. I don’t remember the 
last time I was sick. You become more resistant to 
the surrounding negativism, complaints and moan-
ing. You can absorb, let go and, if necessary, help. 
You have your rituals and are both physically and 
psychologically healthy.

yOu dOn’t need tO read 
BOOks. all yOu need tO dO is 
tO read yOurself. Open the 
BOOk and turn the pages.

Today, after several years of practising yoga, you 
run two yoga studios in Brno (www.yogabrno.
cz). What exactly can people find there?

I think we have successfully created a place for 
relaxation, meditation, game of ideas and the om-
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Kdybych měla být konkrétní, tak co se týká stylů 
jógy, postavili jsme hlavní pilíř na hot józe. Jóga, 
která svým prostředím připomíná Indii, teplo 
a vlhko. A protože jeden pilíř nemůže dost dobře 
stát sám o sobě, nabízíme i ostatní styly jógy jako je 
hatha jóga, vinyasa jóga, therapy jóga, basic jóga, 
gravid jóga a mnoho dalších.

Stala jste se maminkou na plný úvazek. Jak se 
Vám daří skloubit mateřství, jógu, svou vlastní 
praxi a práci ve studiu?

Synův den končí v osm hodin večer a můj v osm 
večer začíná. Je to náročné, ale krásné a oboha-
cující. Vlastně se tolik učím od všech – od syna, od 
klientů, od lidí kolem sebe, že je to opravdu napl-
něná cesta. Jsem spokojená a moc bych si přála, 
aby byli všichni spokojení s tím, jak žijí. Společnost 
by pak nebyla plná skepsí, negativismu a násilí. Ale 
ať nestočíme náš rozhovor směrem k negativismu. 
Podívejme se na svět láskyplně, otevřeně a neso-
becky. Jen zvedněte váš pohled od těchto řádků. 
Je to nekonečné pozitivní bytí.

„Protože jóga je starodávný obor, myslím si, 
že její nuance je možné pochopit díky studiu 
starých textů. Dnes to ale vypadá, že studenti 
jógy tráví jen velice málo času studiem těchto 
textů. Zdá se, že se snaží jógu znovu vynalézt 
skrze inspiraci z fyzických cvičebních systémů 
jako je gymnastika, bojová umění nebo do-
konce tanec. Některé z hlavních principů jako 
třeba pomalý dech a soustředění mysli se 
odsouvají do pozadí. Lidé dýchají ztěžka, pří-
liš se potí, vůbec nepracují s dechem a říkají 
tomu moderní jóga.“ (Ramaswami – žák  
T. Krišnamáčárji)

“Since yoga is an ancient practise, I think 
its nuances can be understood through the 
study of ancient texts. Today, it seems yoga 
students spend only very little time studying 
these texts. They seem to reinvent yoga 
through inspiration from physical exercise 
systems, such as gymnastic, martial arts or 
even dance. Some of the basic principles – 
slow breathing and concentration of the mind 
– are suppressed. People breathe heavily, 
sweat too much, do not work with breath and 
call it modern yoga.”(Ramaswami – a student 
of Tirumalai Krishnamacharya)

nipresent satisfaction. You’d do better asking our 
clients directly – our students who found their own 
way, thanks to our work and, in particular, thanks to 
their love for yoga.

If I were to be more specific, our main pillar is 
hot yoga. Yoga, practised in an environment that 
reminds you of India, where the climate is hot and 
humid. Since one pillar is not enough, though, we 
also offer other styles of yoga, such as hatha yoga, 
vinyasa yoga, therapy yoga, basic yoga, gravid 
yoga and many others.

You’re a full-time mum now. How successful are 
you at combining motherhood, yoga, your busi-
ness and work in the studio?

My son’s day finishes at 8 p.m. and that’s the time 
my day begins. It’s difficult but also beautiful and 
enriching. I actually learn from everyone – my son, 
my clients and people around me – that this is the 
truly fulfilling way to be. I’m happy and sincerely wish 
everyone was happy with their lives. Our society 
would no longer be full of scepticism, negativism 
and violence. But let’s not focus on negative themes. 
Let’s embrace the world in a loving way, openly and 
without ego. Just raise your eyes from this text. You’ll 
see the infinite positive state of being.Au
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Tajemné příběhy Pavla Čecha

Přijměte pozvání na výstavu malíře, ilustrátora, au-
tora komiksů a spisovatele v jedné osobě, kterou je 
brněnský rodák Pavel Čech. Ten se sice vyučil stroj-
ním zámečníkem, několik let pracoval jako opravář 
v Královopolské strojírně a následně také patnáct 
let jako profesionální hasič, avšak v roce 2004 
nastal zásadní zlom v jeho životě, kdy se zaměřil na 
výtvarnou a literární činnost. Pavel Čech se orien-
tuje především na čtenáře předškolního a mlad-
šího školního věku. Má na svém kontě obrázkové 
pohádkové knihy, které si sám ilustruje. Jako autor 
se realizuje také při tvorbě komiksů, spolupracu-
je s několika časopisy a vydal celou řadu titulů, 
v nichž dominují jeho inovativní ilustrace.

Resumé kurátora výstavy Roberta  
Janáse:

„Výstava Tajemné příběhy Pavla Čecha se koná 
v Muzeu města Brna na Špilberku od 1. 12. 2016 
do 26. 2. 2017. Výstava představuje malby, kresby 
i komiksy tohoto originálního umělce. Zvláštní 
poezie labyrintů křivolakých uliček starých měst, 
zahrad skrytých za zrezivělými brankami, dobrodruž-
ství dětských part, záhad schovaných v zákoutích 
starých půd a sklepů osloví diváky všech generací, 

pavla Čecha

RozhovoR a pozvánka 
na výstavu malíře,  
ilustRátoRa, autoRa 
komiksů a spisovatele 
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děti i jejich rodiče. Nejde ale jen o obyčejnou výsta-
vu uměleckých děl. Je členěna do několika sálů tak, 
že postupně odkrývá různé části výtvarného světa 
Pavla Čecha. Návštěvníci se objevování tohoto světa 
mohou sami aktivně zúčastnit. Při cestě výstavou 
mohou plnit různé úkoly, které je zavedou k rozluš-
tění tajemných hádanek. Na této cestě budou sami 
procházet labyrintem městských uliček a mohou se 
podílet na vytvoření vlastního starého města.“ 

Povídání s Pavlem Čechem

Otázka, která se nevztahuje k výstavě, avšak 
odpověď na niž by zajímala určitě nejen moji 
osobu: Jaký impuls jste dostal, nebo kdy jste se 
rozhodl ukončit úspěšnou profi kariéru hasiče 
a věnovat se vlastní kreativní a celkové tvorbě? 
Není totiž pochyb o tom, že Vás velmi naplňuje 
a jste úspěšný.

V době, kdy jsem začal koketovat s myšlenkou dát 
se na dráhu profesionálního malíře, jsem měl za se-
bou již několik výstav a dvě vydané knihy. Příznivá 
odezva mi dodala odvahu učinit tento krok.

Po jak dlouhé době jste se odhodlal k další 
výstavě svých děl? 

Vystavuji zhruba každý rok. Vloni to bylo v Novém 
městě na Moravě, předloni v Havlíčkově Brodě 
a předpředloni v Pardubicích.

Kolik času Vám zabral samotný výběr děl a také 
jejich instalace? 

Výběr obrazů mi zabere jen chvíli, ale horší je to 
s ilustracemi - to je práce na celý den. Za instalaci 
patří velký dík pracovníkům ze Špilberku.

Na co se mohou návštěvníci výstavy těšit? 

Na výstavě jsou originály z většiny mých autorských 
knih a asi 40 obrazů. Pro děti je připraveno mnoho 
zábavných úkolů. Snad se bude výstava líbit všem, 
kdo mají rádi tajemství, tedy dětem i dospělým.

Na jakých projektech momentálně pracujete, 
pokud to není tajné? 

Mám rozdělanou malou knížku, která se jmenuje 
„Vlak“.

invitation to an exhibition 
and inteRvieW With 

pavel Čech
painteR, illustRatoR, 
WRiteR and comic book 
authoR

The Mystery Tales of Pavel Čech

Please accept our invitation to the exhibition dis-
playing works of art by Brno native Pavel Čech – 
painter, illustrator, comic book author and writer 
all-in-one. Although he trained as a mechanic, he 
worked for several years as a technician at the 
Královopolská machine plant and then fifteen years 
as a professional firefighter. A major turning point in 
his life was in 2004, when he started to pursue an 
art and literary career. His books full of distinct orig-
inal illustrations are primarily focused on preschool 
children and early-school-age readers. Pavel Čech 
is the author of a number of picture storybooks and 
comic books, and also collaborates with several 
magazines.

Resumé by Robert Janás, the curator of 
the exhibition:

“The exhibition Tajemné příběhy Pavla Čecha (The 
Mystery Tales of Pavel Čech) is held in the Brno 
City Museum at Špilberk Castle from 1 December 
2016 until 26 February 2017. It presents paintings, 
drawings and comic book stories by this original 

Vizitka Pavla Čecha 

Jméno a příjmení: Pavel Čech
Ročník narození: 1968
Místo narození a bydliště: Brno
Profese: malíř, ilustrátor, autor komiksů, spisovatel 
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Ocenění: 
2010 – Cena Muriel za nejlepší 
původní český komiks 
(Tajemství ostrova za prkennou 
ohradou)
2012 – Cena Tiskáren Havlíčkův 
Brod za nejkrásnější dětskou 
knihu (Velké dobrodružství 
Pepíka Střechy)
2013 – Cena Magnesia Litera za 
knihu pro děti a mládež (Velké 
dobrodružství Pepíka Střechy)
2013 – Cena Muriel za nejlepší 
původní český komiks (Velké 
dobrodružství Pepíka Střechy)
2014 – Cena Zlatá stuha za 
komiks pro děti a mládež 
(Dobrodružství rychlé veverky)

Zájmy: 
indiáni, Rychlé šípy, rodina, 
četba, pobyt v přírodě, kamarádi

TOP 5 oblíbených míst 
v Brně/na jižní Moravě: 
1. Petrov
2. okolí Kopečné ulice (než 
zbořili Sedm švábů)
3. Komín, kde bydlím (než 
postavili na Farské louce nové 
domy)
4. Brněnská přehrada (tam, kde 
začínají zákruty)
5. plavecký stadion na Kraví hoře

Výběr z tvorby: 
Autorské knihy – O čertovi, 
O klíči, Dobrodružství 
pavouka Čendy, Dědečkové, 
Dobrodružství rychlé veverky, 
Poklad, Velká knižní záhada 
a další. 
Komiksy – Hvězdář, Pohádka, 
Kamarádi, Vlaštovka, Čert ze 
Špilberku, Zapomenutý poklad –  
Haló Brno, Tajný výlet – Bobří 
stopou 

www.pavelcech.wz.cz
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artist. The special charm of the mazes of winding 
old-town alleys, gardens hidden behind rusty 
gates and the mysteries hidden in old lofts and 
cellars will appeal to visitors of all ages, children 
and parents alike. It is not just an ordinary art 
exhibition. It is divided into several rooms, so that 
different parts of Pavel Čech’s world of art are 
gradually revealed. Visitors can actively participate 
in exploring this world; going through the exhibi-
tion they can complete various tasks which help 
them resolve the mystery puzzles. On this journey 
they will navigate through the labyrinth of winding 
city alleys and take part in creating their own old 
town.”

Interview with Pavel Čech

Let me ask a question which does not have to do 
with the exhibition but is interesting for me and 
I believe for our readers as well: What was the 
reason for giving up your job as a professional 
firefighter and why did you decide to pursue the 
career of an artist and writer? Your present job is 
obviously very successful and rewarding. 

By the time I began to flirt with the idea of starting to 
work as a professional artist, I’d already had several 
exhibitions and had published two books. The posi-
tive feedback encouraged me to take this step.

How often do you exhibit your works at galleries?

Usually once a year. In 2015, I had an exhibition in 
Nové Město na Moravě, two years ago in Havlíčkův 
Brod and the year before that it was in Pardubice.

How long did it take you to select and install the 
works for the current exhibition?

The selection of paintings only takes me a while 
but it is more difficult with illustrations – it’s a whole 
day’s work. My special thanks go to the staff of the 
Špilberk exhibition centre for the installation.

What can visitors to the exhibition see?

There are the originals from most of my books and 
about 40 paintings. We’ve also prepared a lot of fun 
tasks for children. I hope the exhibition will appeal 
to all who love mystery, both children and adults.

What projects are you currently working on – if 
it’s not secret? 

I’ve been working on a small book called „Vlak“ (Train).

Pavel Čech – basic information:
Name and surname: Pavel Čech
Birth year: 1968
Birth place and residence: Brno
Job: painter, illustrator, comic book author, writer

Awards: 
2010 – Muriel Award for best original Czech 
comic book (Tajemství ostrova za prkennou 
ohradou)
2012 – Prize awarded by Havlíčkův Brod 
Printing Works for the most beautiful chil-
dren’s book (Velké dobrodružství Pepíka 
Střechy)
2013 - Magnesia Litera Award for best children 
and young readers’ book (Velké dobrodružství 
Pepíka Střechy)
2013 - Muriel Award for best original Czech 
comic book (Velké dobrodružství Pepíka 
Střechy)
2014 - Zlatá stuha Award for best children and 
young readers’ comic book (Dobrodružství 
rychlé veverky)

Interests: 
Indians, Rychlé šípy (a legendary Czech comic 
book), family, reading, being outdoors, friends

TOP 5 favourite places in Brno: 
1. Petrov
2. The area around Kopečná Street (before the 
house called “Sedm švábů“ was pulled down)
3. Komín – the neighbourhood where I live (be-
fore the new houses were built in Farská louka)
4. The Brno Reservoir (where the meanders 
begin)
5. The swimming pool on Kraví hora

Selected works of art: 
Books – O čertovi, O klíči, Dobrodružství 
pavouka Čendy, Dědečkové, Dobrodružství 
rychlé veverky, Poklad, Velká knižní záhada 
and others 
Comic books – Hvězdář, Pohádka, Kamarádi, 
Vlaštovka, Čert ze Špilberku, Zapomenutý 
poklad – Haló Brno, Tajný výlet – Bobří stopou
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Co mají společného Napoleon  
a Usain Bolt
V roce 1805 v Austerlitzu ve významné Bitvě Tří 
císařů zvítězil císař Napoleon I. O 193 let později, 
v srpnu roku 1998, se zde konala další bitva. Jed-
nalo se o boj golfistů a golfistek soutěžících v rámci 
zahajujícího turnaje na slavnostně otevřeném 
golfovém hřišti. 

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

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

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

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

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

místo s bohatou histoRií

a place With a Rich histoRy

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

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

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

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

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

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

Golf Resort Austerlitz looks forward  
to your visit! 
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Na prestižní turnaj královského sportu se slétli hráči 
z celého světa. Zastoupena byla například Anglie, 
Saudská Arábie, Dánsko a Polsko.

Titul si po napínavých soubojích odnesl Polo 
Team Prestige Models, který vedl zkušený hráč 
póla John Bunn z Anglie. Tým Prestige Models 
současně nese název exkluzivního organizátora 
turnaje, který měl celou akci pod svojí taktovkou. 
Pořadatelem je pak Gill Polo Club v čele  
s Naveedem Gillem, který je považován za zakla-
datele koňského póla v České republice.

Špindlerův Mlýn ožil také večerním VIP 
programem

To pravé zimní počasí plné slunečních paprsků si 
diváci i hráči mohli vychutnat oba dva dny. Na sněž-
ném poli se utkaly vítězný tým Prestige Models, 

ŠPINDLERůV MLýN V úNORU 2016 NA NěKOLIK DNí OVLáDLO KOňSKé PóLO. 
PříMO POD JEDNíM Z NEJOBLíBENěJŠíCH SVAHů ČESKé REPUBLIKY VE 
SVATéM PETRU, SE VE DNECH 5.–6. úNORA 2016 ODEHRáL JIŽ TřETí ROČNíK 
CZECH SNOW POLO MASTERS 2016!

IN FEBRUARY 2016, ŠPINDLERůV MLýN HOSTED A POLO TOURNAMENT. 
ON 5TH AND 6TH FEBRUARY 2016, THE THIRD EDITION OF THE CZECH SNOW 
POLO MASTERS TOOK PLACE RIGHT AT THE FOOT OF ONE OF THE MOST 
POPULAR SKI SLOPES IN THE CZECH REPUBLIC AT SVATý PETR.

CzeCh Snow  
Polo Masters

Players from several countries, including England, 
Saudi Arabia, Denmark and Poland, took part in this 
prestigious tournament. 

After thrilling matches, Prestige Models Polo 
Team won the tournament. The team was led by 
experienced polo player John Bunn from England. 
Prestige Models is the exclusive partner of the 
tournament and its organiser is the Gill Polo Club 
headed by Naveed Gill, who is considered the 
founder of polo in the Czech Republic.

An exclusive VIP evening  
in Špindlerův Mlýn

On both days, the spectators enjoyed wonderful 
winter weather full of sunshine. The competing 
teams were Prestige Models polo team (which 
finished in 1st place), Špindlerův Mlýn ski Resort 
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tým ski Areál Špindlerův Mlýn (2. místo) a tým 
významného partnera akce Elan (3. místo).

Luxusní prostředí Špindlerova Mlýna kromě sa-
motných hráčů přivítalo také úspěšné podnikatele, 
ředitele prestižních firem, ale i slavné osobnosti. 
Moderování se na jedničku zhostila sympatická 
Lenka Vacvalová, VIP večery pak provázela čerstvá 
maminka, elegantní Jitka Boho. Oba galavečery byla 
pro VIP hosty připravena přehlídka exkluzivních mo-
delů návrhářky Miriam Janásové, pánských obleků 
Uomo Napoletano a luxusního spodního prádla od 
české značky Werso. Originální outfity předvedla 
například známá modelka Dominika Mesárošová, 
„český ken“ Robert Paulat a finalisté prestižní sou-
těže krásy Look Bella v čele s vítězkou Markétou 
Konopáskovou a vítězem Kristianem szekeresem.

Známe přesný termín Czech Snow  
Polo Masters 2017! 

Turnaj Czech Snow Polo Masters je v České repub-
lice jediný svého druhu. Fanoušci koňského póla 
na zasněženém terénu se za svým sportem musí 
dále vydat například do rakouského Kitzbühelu 
nebo populárního švýcarského Svatého Mořice. Do 
České republiky tak hráči koňského póla zavítají 
opět po novém roce, a to na stejné místo, tedy 
do pohádkového Špindlerova Mlýna ve dnech  
3.–4. února 2017. Půjde již o čtvrtý ročník turnaje 
a i na ten vás již nyní zve organizátor turnaje, agen-
tura Prestige Models. 

Produkční a modelingová agentura Prestige 
Models se dále zabývá organizací eventů na 
míru, mezinárodních kongresů, módních přehlí-
dek, společenských programů či promo akcí. Je 
pořadatelem prestižní soutěže krásy Look Bella, 
jejíž vítězky a vítězové jsou celosvětově úspěšní. Na 
finalisty letošního ročníku se můžete zajisté těšit na 
příštím ročníku Czech Snow Polo Masters 2017 ve 
Špindlerově Mlýně.

Více informací na / more informations at: www.czechsnowpolomasters.eu, www.prestigemodels.cz  
a na Facebooku – https://www.facebook.com/czechsnowpolo/?fref=ts
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team (2nd place) and the team of an important 
partner of the event – the Elan company polo team 
(3rd place).

Apart from the polo players, the luxury ski resort of 
Špindlerův Mlýn welcomed significant businesspeo-
ple, executives of renowned companies, and other 
celebrities. The event was compered by Lenka 
Vacvalová, and the VIP evening programmes were 
hosted by the elegant new mum Jitka Boho. On 
both gala evenings, VIP guests could watch fashion 
shows presenting exclusive clothing by designer 
Miriam Janásová, Uomo Napoletano men’s suits, 
and luxury underwear by the Czech brand Werso. 
Original outfits were presented by renowned Czech 
model Dominika Mesároš, Robert Paulat, and 
winners of the prestigious Look Bella beauty 
contest Markéta Konopásková and Kristian 
szekeres.

We know the exact date of Czech Snow 
Polo Masters 2017! 

Czech Snow Polo Masters is the only event of its 
kind in the Czech Republic. Fans of snow polo have 
to travel quite far to watch this sport, e.g. to Kitz-
bühel in Austria or St. Moritz in Switzerland.  The 
Czech Republic will host the Czech snow Polo 
tournament of 2017 again in the wonderful winter 
resort of Špindlerův Mlýn on 3rd and 4th February. 
It will be the fourth edition of this event organised 
by the Prestige Models agency. 

Prestige Models, a production and model 
agency, deals with organizing various events such 
as international congresses, fashion shows, gala 
evenings, promotion events etc. Prestige Models 
runs the esteemed Look Bella beauty contest 
whose winners have become globally successful. 
The finalists of Look Bella 2016 will also appear at 
The Czech Snow Polo Masters 2017 in Špindlerův 
Mlýn.
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Profesionální motokrosový a superkrosový jezdec 
Filip Neugebauer by mohl vyprávět. A tak nám toho 
v rámci povídání před druhou superkrosovou nocí 
v německém Chemnitz prozradil poměrně dost 
o sportu, ale třeba i o svém vztahu k Brnu a jižní 
Moravě. 

Jaké to je být profesionálním sportovcem, který 
žije v Brně a pravidelně závodí v zahraničí? Jak 
se na závody dopravujete?  

Občas je pro mě cestování náročné, protože jezdím 
na většinu závodů autem. V době hlavní venkovní 
sezóny závodíme každý víkend od dubna do října. 
Cestování je tedy dost. Spousta lidí se mě ptá, jestli 

SPOUSTA MLADýCH SPORTOVNě NADANýCH HOLEK I KLUKů ZAŠKRTáVá 
V KOLONCE VYSNěNé POVOLáNí PROFESIONáLNí SPORTOVEC. MáLOKDO SI 
VŠAK V úTLéM VěKU DOKáŽE PřEDSTAVIT, CO TAHLE DřINA OBNáŠí. MáTE-
LI TALENT, ZáKLADY JSOU VYBUDOVANé. DáL UŽ VáM ZBýVá TVRDě MAKAT, 
NEUSTáLE SE POSOUVAT A DOSAHOVAT VYTYČENýCH SPORTOVNíCH CíLů 
I PřES NěJAKé TY PáDY A TAKé úRAZY. 

spoRtovec 
věRný bRnu 

a Jižní moRavě

filiP neuGebAueR 

Filip Neugebauer, a professional motocross and 
supercross rider, has lots to tell about that. In an 
interview that took place before the second super-
cross night in Chemnitz, Germany, he told us lots 
about sports, as well as about his relationship to 
Brno and Southern Moravia. 

What is it like to be a professional sportsman 
living in Brno who regularly competes abroad? 
How do you travel to your races? 

Travelling may be demanding sometimes because 
I usually drive to most of the races. During the high 
outdoor season – from April to October – races go 
on every weekend. There’s quite a bit of travelling 
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A LOT OF YOUNG GIRLS AND BOYS WHO ARE TALENTED ATHLETES DREAM OF 
TURNING THE SPORT THEY LOVE INTO PROFESSION IN FUTURE. ONLY A FEW, 
HOWEVER, CAN IMAGINE ALL THE HARD WORK IT TAKES. IF YOU’RE TALENTED, 
YOU’VE GOT GOOD BASIS. THEN ALL YOU NEED TO DO IS TO WORK HARD, MAKE 
PROGRESS AND REACH THE SPORT OBJECTIVES YOU’VE SET FOR YOURSELF 
DESPITE ANY FALLS AND INJURIES. 

a spoRtsman loyal to bRno and 
southeRn moRavia 

mi neleze na nervy, ale do takové fáze jsem ještě 
nedospěl. Mám štěstí, že mám dobré zázemí v Ně-
mecku, takže mám na závody přiděleného svého již 
několik let stejného mechanika, mám nachystané 
motorky a dopravuji se jen osobním autem s taškou 
a věcmi. 

Prý vaše sezóna v podstatě nikdy nekončí. Jak 
máme chápat tento výtržek z mnoha rozhovorů 
s vámi? 

Skoro to tak je. Motokros začíná přípravnými závo-
dy někdy v březnu a pokračuje až do konce října. 
Na přelomu října a listopadu pak startují halové su-
perkrosy. V podstatě opravdu není měsíc, kdy bych 
neměl nějaké závody. A s ohledem na ty halové se  
i přes zimu neustále něco děje. 

Využíváte někdy služby brněnského letiště? 

Z Brna jsem zatím nikdy nikam neletěl. Ale nedávno 
jsem slyšel o nové pravidelné lince do Mnichova, 
která by pro mě mohla být docela praktická právě 
v superkrosové sezóně. V budoucnu ji možná 
rád vyzkouším, protože Mnichov je navíc super 
přestupní letiště do dalších destinací. 

Na jižNí moraVě žiju 
odmalička a rád...
Přestože už jste procestoval spoustu světových 
míst, proslýchá se, že si budujete rodinné hnízdo 
někde na jižní Moravě. Byl to přirozený vývoj, 
protože na Moravě rád žijete? 

Narodil jsem se v Divákách u Brna a na jihu Moravy 
tak žiju odmalička. Líbí se mi tam i nyní v dospělém 
věku. Pár let žiju s přítelkyní v brněnském bytě, ale 
příští rok už se snad přestěhujeme právě do mých 
rodných Divák do vlastního domu. Těším se na 
klidný vesnický život. 

then. Lots of people ask me whether it is not annoy-
ing but I haven’t felt like that yet. I’m lucky to have 
good support in Germany. For several years, I’ve 
had the same mechanic assigned to work with me, 
my motorbikes are ready and all I need to do is to 
drive myself and my travel bag there. 

It is said your season is actually never over. 
You’ve mentioned this many times in your inter-
views. Can you explain it to me? 

It’s almost like that. Motocross begins with prepara-
tory races that take pace sometime in March and 
continue until the end of October. In late October 
and early November, indoor supercross races 
begin. In fact, there’s practically no month in which 
I would have no race. And given the indoor races, 
things go on through wintertime, as well. 

Do you sometimes fly from the Brno airport? 

I haven’t flown anywhere from Brno yet. But 
recently I’ve heard of a new regular connection to 
Munich which I might find quite useful, especially 
during the supercross season. I’ll be happy to try 
it out because Munich is a great hub that connects 
you to other destinations. 

i’Ve liVed iN moraVia 
siNce i was a child 
aNd i’m happy here...
Although you’ve travelled the world, rumour has 
it you’re building your family home somewhere 
in Southern Moravia. Was it a natural decision 
since you like living in Moravia? 

I was born in Diváky near Brno and so I’ve always 
lived in Moravia. I like it even now, as an adult. My 
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Jak se vám daří kloubit profesionální sportovní 
život s osobní sférou? 

Já si nestěžuji. (smích) Tohle by byla otázka spíš 
pro moji přítelkyni, pro kterou je sdílení života se 
mnou asi mnohem víc náročné. V obdobné pozici 
je pak celá moje rodina, jejíž mám plnou podporu, 
která se přizpůsobuje mému volnému času pláno-
váním oslav a dalších společných aktivit. 

Jaké doposud navštívené destinace můžete 
doporučit? 

Sice se dá říct, že jsem procestoval pomalu 
celou Evropu, ale moc jsem toho nikde neviděl. 
Vždycky jen cestuji na závody, takže dálnice a tratě 
znám všechny. Na obhlídky okolí mi mnoho času 
nezbývá, neboť se musím zvládat přesunovat na 
další závody. Zatím jsem nezavedl, že bych někde 
zůstával den nebo dva po závodech, ale třeba se 
mi to jednou podaří.

Máte nějaké destinace na seznamu svých cesto-
vatelských přání? 

Určitě Austrálii, Nový Zéland a Ameriku. Po Evropě 
jsem byl skoro všude, ale za mořem nebo oceánem 
moc ne. 

girlfriend and I have been living in an apartment in 
Brno for a few years but next year we’ll hopefully 
move to my home village of Diváky, into our own 
house. I’m looking forward to a quiet village life. 

How successful are you at combining your 
sports profession and private life? 

I can’t complain (laughs). This question might be 
better suited for my girlfriend who may find it more 
challenging to share her life with me. And for my 
whole family, when it comes down to it. I have their 
full support and they adjust their schedules and 
celebration plans and other things we do together to 
my free time.

Which destinations you’ve been to so far could 
you recommend? 

I’ve travelled almost all over Europe, but I’ve never 
seen much of anything. I only travel to get to the 
races so I do know all the freeways and tracks. Not 
much time is left for sightseeing because I must 
travel to other competitions. So far, I haven’t stayed 
anywhere a day or two after the race but I may suc-
ceed one day.
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brNo je hezké 
město s příjemNou 
atmosférou, které 
žije i V Noci.
Zkuste jmenovat TOP 5 míst z jižní Moravy, kam 
třeba rád jezdíte za relaxem, navštívit přátele 
nebo jen tak do přírody. Kam se prostě celkově 
rád vracíte.  

Určitě do Brna – je to hezké město s příjemnou 
atmosférou, které žije i v noci. Mezi mé oblíbené 
kluby rozhodně patří Sky Ice Bar v centru. Z dalších 
měst třeba malebný Mikulov, dále Velké Bílovice 
kvůli vínu, za přírodou na procházky a  na kolo vy-
rážím na Pálavu nebo třeba i do Moravského krasu.

Vraťme se ještě k vašim sportovním kořenům. 
Jak jste s motokrosem začínal? 

Přivedl mě k němu otec, který taky dříve jezdil na 
úrovni krajského přeboru. Po těžkém poranění 
nohy byl nucený skončit. V té době mi byly tři roky, 
což bylo zrovna někdy po revoluci, a tak jsme mohli 
vycestovat do zahraničí, kde se daly koupit malé 
motorky. V Čechách ještě tou dobou žádné na trhu 
nebyly. Takže jsme v Rakousku objevily motorky 
pro děti, začal jsem se za domem v Divákách vozit 
a během toho roku jsme se začali scházet s dalšími 
lidmi, kteří se věnovali stejnému hobby. Netrva-
lo dlouho a zrodil se dětský seriál závodů, kde 
nás zpočátku jezdilo kolem deseti malých kluků. 
Postupně se komunita rozšiřovala a v mém případě 
vše pokračovalo dál až na profesionální úroveň, na 
které nyní jsem.

Není úplně lehké udržet se tak dlouho na spor-
tovním vrcholu. Kde čerpáte motivaci a inspi-
raci? 

Vůbec netuším. Upřímně bych možná po všech 
těch letech dřiny už rád skončil. Ale mám tak nějak 
v sobě zakódováno, že bych rád skončil na vrcholu 
kariéry, což se mi poslední tři nebo čtyři roky moc 
nedaří naplnit. Právě tohle mě motivuje, abych 
pokračoval dál a abych se alespoň přiblížil svojí 
vrcholné éře, kterou byl především rok 2012. Pokud 
se mi to podaří, pověšení motokrosu na hřebík silně 
zvážím. Čím je totiž člověk starší, je těžší se donutit 
něco dělat, motivovat se a pokračovat po pětadva-
ceti letech ježdění na motorce. 

Are there any destinations on your dream list? 

Certainly Australia, New Zealand and America. I’ve 
been almost everywhere in Europe but not much 
oversees. 

brNo is a Nice city 
with pleasaNt 
atmosphere which is 
liVely at Night, too.
Give us your TOP 5 places in Southern Moravia 
where you like to relax, meet your friends or just 
hike around. Places you like to return to. 

I certainly like to return to Brno, for sure. It is a nice 
city with pleasant atmosphere which is lively at 
night, too. Among my favourite clubs is definitely 
Sky Ice Bar in the centre. Mikulov and Velké Bílov-
ice are also towns I like to go for good wine and 
nice walks in the great outdoors. I go biking to the 
Pálava or Moravian Karst. 

Let’s go back to your sports roots. How did you 
begin with motocross? 

My dad brought me to it because he used to 
compete in regional races. But after a sever injury 
to his leg he had to stop. At that time, I was three. 
It was shortly after the revolution and so we could 
travel abroad and buy a small motor bike. Such 
motor bikes were not available here then. So, we 
discovered small motor bikes for kids in Austria and 
I started to ride mine behind my house in Diváky. 
During that year, my dad and I also started to meet 
other people interested in motorcross. It didn’t take 
long and a small series of races were set up and 
there were about ten little boys, me including, who 
started racing. Gradually, our community expanded 
and–in my case–my hobby turned into my current 
professional-level job. 

It’s not very easy to stay on top. Where do you 
draw your motivation and inspiration? 

I have no idea. Frankly, I might even like to stop 
racing after all the years of hard work. But I’ve been 
set to finish at the top of my career, something 
I haven’t been able to do over the past three or four 
years. This is my motivation: I want to continue and 
at least approximate my best year of 2012. If I suc-
ceed I’ll be seriously considering chucking it in. The 
older you get, the harder it is to make yourself do 
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A druhou stránku hraje také psychika, kdy je pro 
mě závodění  rovněž čím dál náročnější. Už to není 
jako dříve, že jsem nad ničím nepřemýšlel a jen 
jezdil.  

dříVe jsem Nic 
Neřešil a jeN jsem 
záVodil... 
Jste jediným českým profesionálním motokrosa-
řem se stálým zahraničním angažmá. Tohle s se-
bou nese i nějaká úskalí, která se mohou vztaho-
vat třeba i čistě ke vztahu k vašim přátelům.  Je 
vůbec možné mít mezi soupeři kamarády? 

Našel jsem hodně dobré kamarády především 
v Německu. Přestože všichni byli moji týmoví kole-
gové, kteří už mají angažmá jinde, tak jsme pořád 
dobří přátelé. O třech nebo čtyřech z nich můžu 
říct, že jsou to kámoši v pravém slova smyslu. 

Protože jste zmínil častý kontakt s cizinci. Kolika 
cizími jazyky hovoříte? 

Německy a anglicky. Rád bych se dokopal k fran-
couzštině, ale zatím se nemůžu donutit, abych se jí 
věnoval tak, aby moje učení mělo větší efekt. 

Máte nějaké sportovní či jiné životní vzory? 

Thomas Pagés – je to člověk, který posunul freesty-
le motokros na úplně jinou úroveň a dělá triky, které 
jsou tak technicky náročné, že si je nikdo jiný ne-
troufne ani zkusit. A hlavně ho cením za to, že není 
žádný šílenec, ale naopak chytrý kluk, který dře víc 
než ostatní a má to v hlavě neskutečně srovnané. 

Už jste někdy využil služeb mentálního kouče či 
psychologa třeba po vašem doposud nejvážněj-
ším zranění, kdy jste balancoval na hranici života 
a smrti? 

something, motivate yourself and continue–after 
having spent twenty five years riding your bike. 

And there’s also the psychological aspect, which 
has been making racing more and more demand-
ing. It’s not like before when I thought of nothing 
and just went for it. 

before, i didN’t 
worry about 
aNythiNg aNd simply 
gaVe iN the raciNg ...
You’re the only Czech professional motocross 
rider with a permanent engagement abroad. 
This may be tricky in your relationship with your 
friends.  Is it even possible to have friends among 
your rivals? 

I’ve made very good friends, especially in Germany. 
All of them used to be on my team and although 
they are currently engaged elsewhere we’ve 
remained very good friends. And three or four are 
among my very close friends. 

You’ve mentioned frequent contact with foreign-
ers. How many languages do you speak? 

German and English. I’d love to make myself 
learn French but so far I haven’t been determined 
enough for my learning to take any great effect. 

Do you have any sport or life role models? 

Thomas Pagés – that’s a person who has pushed 
freestyle motocross to a totally different level and 
his tricks are so technically demanding nobody 
else has the courage to try them. But the main thing 
I appreciate about him is the fact he is no madman, 
but a smart guy who works harder than anyone 
else and knows where he’s going. 
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Tenkrát jsem byl mladý a v osmnácti letech jsem  
nic neřešil, takže jsem žádné černé myšlenky ne-
měl. Poslední dobou je to trošku horší, ale snažím 
se s tím vším vyrovnat sám. Nejsem zastánce psy-
chologů ani mentálních koučů, čímž však žádného 
z těchto odborníků nezatracuji. Myslím, že se umím 
vypořádat se vším sám. 

Umíte relaxovat, když máte čas? 

Poslední dva roky kvůli stavbě domu moc volného 
času nemám. Už se těším, až vše doděláme do 
fáze, kdy tam nebudu muset být každý den, který 
jsem v České republice. Těším se, až budu mít více 
prostoru na sebe a na odpočinek celkově. Když 
jsem nebyl na závodech, byl jsem na stavbě, čas 
na relaxaci už žádný nezbýval. Už se těším, že se-
zóna 2017 bude taková jako dříve a budu se moct 
na sto procent připravovat jak po fyzické stránce, 
tak i co se týče jízdy na motorce a relaxu. 

sport Nás učí plNit 
si cíle a sNy...
Máte nějaký vzkaz, který byste rád předal dětem 
i starším jedincům, kterým byste je motivoval 
k pohybovým aktivitám. Co činí ze sportu jedinou 
zdravou drogu a proč i ta občasná bolest s ním 
spojená stojí za to? 

Have you ever used a mental coach or a psycholo-
gist -- maybe after your most sever injury so far, 
when you were teetering between life and death? 

I was young and didn’t worry about anything so 
I had no dark thoughts at that time. Recently, 
it’s been a bit worse but I try to deal with everything 
by myself. Although I’m no big fan of psychologists 
and mental coaches I respect them. But I think 
I can deal with everything by myself. 

Can you relax in your free time? 

I haven’t had much free time over the recent two 
years because of the construction of our house. 
I’m looking forward to the day when I don’t have to 
spend every day I’m in the Czech Republic there 
and when I have more time for myself and relaxa-
tion. Over the past two years I was either racing or 
at the construction site. There was no time to relax. 
I’m looking forward to the season 2017 to be like 
before, meaning I’ll be able to give 100% to my 
physical shape, riding skills and relaxation. 

sport teaches us 
to meet objectiVes 
aNd fulfil our 
dreams ...
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Nedokážu o sobě říct, že jsem velký sporťák, přes-
tože to zní jako paradox. Dříve jsem možná byl, 
když jsem byl mladší, ale v poslední době jsem 
zaměřený výhradně na motokros. Baví mě závodě-
ní a plnění vytyčených cílů, za nimiž jdu a chci si je 
splnit. Tomu pocitu, když se mi něco podaří, se nic 
nevyrovná, protože je jedinečný. 

Kdyby chtěl někdo začít s motokrosem, třeba 
i po přečtení rozhovoru s vámi. Co ho ve zkratce 
čeká za cestu? 

Mám-li být upřímný, popravdě bych profesionální 
sport a motokros nikomu nedoporučoval. Když už 
se pro něj někdo rozhodne, je to běh na dlouhou 
trať. Ideálním začátkem je sportovní disciplína 
BMx. Podle mě nebylo úplně ideální začínat ve 
třech letech. Kdybych si tenkrát mohl vybrat, 
tak bych od tří do šesti let spíš jezdil na kole. 
A až bych byl vyspělejší, tak bych přecházel na 
motorku. Kluci, kteří na BMx začínali, byli následně 
hodně dobří a kolo jim pomohlo adaptovat se 
velmi rychle na motorku. 

V pár bodech bych to viděl asi takto: BMx – 
učení základů na motorce a dál  je potřeba pořád 
jezdit, než si vše zautomatizujete. Motokros je 
velmi technický sport, který se nedá nijak ošidit. 
Pokud nenajezdíte potřebný počet hodin, nikdy si 
motokros nezažijete a nemůžete tak ani zrychlit. 
U každého je to samozřejmě individuální, ale 
všichni si tím musí projít. Nemít podporu od 
německého Monster Energy Kawasaki Elf Teamu 
Pfeil a od českého Osička Mx Teamu v kombinaci 
s výborným rodinným zázemím, nejspíš by moje 
motokrosové závodění už dávno skončilo. Všem 
tímto děkuji! 

Ztotožňujete se s názorem, že motokros patří 
mezi nejnáročnější sporty na světě? 

Podle mě je spousta náročných sportů, takže 
bych ho takhle nezařadil. Těžký každopádně je 
jak fyzicky, kdy zabírá celé tělo, tak i pochopitelně 
psychicky.  

Jak jste na tom se sociálními sítěmi? Kde Vás 
fanoušci můžou sledovat? 

Do you have any message you’d like to share with 
children or adolescents to motivate them to do 
sports? What makes sport a healthy drug and why 
the occasional pain it comes with is worth it? 

I can’t say I’m a great sportsman because it 
comes off as a paradox. Maybe before, when I was 
younger, but now I focus exclusively on motocross. 
I enjoy racing and meeting objectives I’ve set for 
myself. The feeling when you succeed is like noth-
ing else, it’s unique. 

What lies ahead of a person who might want to 
take up motocross after reading this interview? 

To be frank, I wouldn’t recommend professional 
sport and motocross to anyone. If someone makes 
that decision, it’s a long-term proposition. Ideally, 
kids should start with BMx. I think in my case it 
was not ideal to start at three years of age. If I had 
had the choice then, I probably would have ridden 
my bicycle from three to six. And only later I would 
have made the switch to a motor bike. Boys who 
started with BMx were very good and their bicycle 
skills helped them quickly adapt to a motorbike. 

Briefly, my recipe is as follows: BMx – learn the 
basics and keep riding for everything to become 
automatic. Motocross is based on good technique, 
you can’t short it. If you don’t spend the necessary 
number of hours riding, you won’t make motocross 
riding automatic and improve your speed. Every 
case is different, of course, but everyone must go 
through the training. If I didn’t have the support of 
the German Monster Energy Kawasaki Elf Team 
Pheil and the Czech Osička Mx Team and the 
excellent family support, I’d probably have given up 
my motocross racing long time ago. My thanks go 
to them all! 

Do you agree motocross ranks among the most 
difficult sports in the world? 

I think there are many very demanding sports, 
so I wouldn’t classify it as such. But it definitely 
demands lots of overall physical strength and 
psychology stamina. 

What about you and social networks? Where can 
your fans follow you?

Facebook: Filip Neugebauer
Instagram: @neugebauerfilip134
www.osickamxteam.com, www.zweirad-pfeil.de/racing-team/news.html
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Jméno a příJmení / name and suRname: 
Filip Neugebauer

datum naRození / date of biRth: 
20. 10. 1987 / 20/10/1987

pRofese / Job: 
profesionální motokrosový a superkrosový jezdec
professional motocross and supercross rider

neJvětší dosavadní úspěchy / gReatest 
success so faR: 
4x mistr ČR, 4x mistr Německa, 9x vicemistr  
Německa, 2. vicemistr světa Mx2 junior
4x Champion of the CR, 4x Champion of Germany, 
9x Vice-Champion of Germany, 2x World Vice-
Champion in the Mx2 Junior category

neJhoRší zážitek / the WoRst expeRience: 
6 týdnů v umělém spánku po pádu na trati ve 
Vážanech (rok 2005) 
6 weeks in induced coma after a fall on the Vážany 
track in 2005

team: 
Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil (Německo/  
Germany), Osička Mx Team (ČR / CR)

výška, váha / height, Weight: 
182 cm, 74 kg

záJmy / inteRests: 
motokros, superkros, golf / motocross, supercross 
and golf

bleskový výslech / Rapid  
inteRRogation:  
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PReSTiGe  
MODelS

Mimo jiné je také pořadatelem prestižní soutěže 
krásy Look Bella, jejíž vítězky a vítězové jsou 
celosvětově úspěšní. Na finalisty letošního ročníku 
se můžete těšit také na příštím ročníku zimního póla 
Czech Snow Polo Masters 2017 ve Špindlerově 
Mlýně, který má agentura Prestige Models rovněž 
ve své režii.

Agentura Prestige Models zastupuje tváře z celé 
ČR i zahraničí, vyhledává nové modelky a mode-
ly, zajišťuje hostesky, realizuje módní přehlídky, 
organizuje společenské a kulturní akce. Poskytuje 
kompletní a kvalitní služby doprovázené individu-
álním přístupem a originálními nápady. Mezi její 
spokojené klienty patří mnoho renomovaných firem 
nejen z České republiky.

Prestige Models runs the prestigious Look Bella 
beauty contest whose winners often become su-
ccessful globally. The finalists of Look Bella 2016 
will appear at The Czech Snow Polo Masters 2017 
in Špindlerův Mlýn, a winter polo tournament which 
is also organised by the Prestige Models agency.

The Prestige Models agency represents models 
from all over the Czech Republic and abroad, 
scouts for new models, can provide hostesses, and 
organizes fashion shows and various social and 
cultural events. It provides comprehensive high-
-quality services, a personal approach and original 
ideas. Among its clients are many renowned Czech 
and international companies.

pRestige models 
agency …the Way to 

youR success

agentuRa

…váš úspěch

PRODUKČNí A MODELINGOVá AGENTURA PRESTIGE MODELS SE ZABýVá 
ORGANIZACí EVENTů NA MíRU, MEZINáRODNíCH KONGRESů, MóDNíCH 
PřEHLíDEK, SPOLEČENSKýCH PROGRAMů ČI PROMO AKCí.

PRESTIGE MODELS IS A PRODUCTION AND MODEL AGENCY WHICH 
ORGANIZES EVENTS, INTERNATIONAL CONGRESSES, FASHION SHOWS, 
GALA EVENINGS, PROMOTION EVENTS ETC. 
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Produkce

•  organizace a produkce společenských akcí  
„na klíč“ dle individuálních přání

• konference a kongresy, semináře
• plesy, rauty
• veletrhy a výstavy
• firemní večírky
• eventy pro obchodní centra
• sportovní akce
• doprovodné kulturní programy
• taneční a umělecká vystoupení
• propagace, média, grafika
• foto, video dokumentace
• kompletní produkce

Production services:

•  organisation and production of fully customised 
social events 

• conferences and congresses, seminars
• balls, catering and hospitality (buffet meals)
• trade fairs and exhibitions
• corporate events and parties
• events at shopping centres 
• cultural programmes 
• sports events
• artistic performances, e.g. dance shows 
• promotion and media services, graphics services
• photo and video documentation
• complex production services

Modeling

•  modelky a hostesky na akce po celé ČR 
i v zahraničí:
– autosalony
– bankety, plesy, recepce
– soutěže a konkurzy
– veletrhy a výstavy
– prezentace formou „road show“
– předávání cen, slavnostní a uvítací ceremoniály
– volby

•  módní přehlídky včetně návrhu stylu 
a choreografie

•  služby profesionálních návrhářů, fotografů, 
kadeřníků a vizážistů

• kurzy modelingu

Model services:

•  hostesses and models for various events in the 
Czech Republic and abroad:
– car exhibitions
– banquets, balls, receptions
– contests and tenders
– trade fairs and exhibitions
– „road show“ presentations
–  award ceremonies, opening events, welcome 

ceremonies, elections
•  fashion shows including their planning and 

choreography 
•  services of professional fashion designers, photo-

graphers, hairstylists and make-up artists 
• modelling courses

www.prestigemodels.cz, facebook – https://www.facebook.com/Modelingovaagenturaprestigemodels
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Letošní již xIII. ročník soutěže krásy LOOK BELLA 
2016 je za námi! Pořádající agentura Prestige 
Models se opět postarala o úžasný a neopakova-
telný zážitek, který se lehce nesl v duchu nadchá-
zejících Vánoc. Celý Galavečer byl unikátní, neboť 
probíhalo skloubení historicky prvního Gala Plesu 
a právě finálového večera, kde 20 finalistů bojovalo 
o absolutní vítězství. Celým večerem nás provedla 
úžasná moderátorská dvojice Kateřina Brožová 
a Ondřej Blaho. 

Hosté si užili opravdu bohatý program. Ve foyer je 
přivítalo houslové trio, vystoupila krásná Monika 
Bagárová. Zazpívala i patronka soutěže letošního 
ročníku Jitka Boho. Bojovníci z Arena Fight club 
Brno předvedli ukázku thajského boxu. Vystoupila 
také mistryně světa ve stepu, teprve desetiletá Sára 
Titzová. Viděli jsme akrobacii na šále v podání Martiny 

SlAVnOSTní finále  
lOOK bellA  
2016 A GAlA 
PleS bRnO 

The 8th event of the annual beauty contest LOOK 
BELLA 2016 took place at the Brno Laser Show Hall 
on 3rd December 2016. The amazing evening, held in 
the spirit of the upcoming Christmas, was organized 
by the Prestige Models agency. For the first time, the 
grand final of the Look Bella contest and the Gala 
Ball took place at the same time. The gala evening, 
during which twenty finalists competed for the overall 
victory, was excellently hosted by Kateřina Brožová 
and Ondřej Blaho.

A really rich programme was prepared for the 
guests of the gala evening. They were welcomed 
by a violin trio in the foyer. There was also a singing 
performance by Monika Bagárová and Jitka Boho, 
the patron of Look Bella 2016 and a Thai boxing 
show presented by members of the Arena Fight Club 
Brno. Other interesting performers were Sára Titzová, 

MOniKA bAGáROVá, JiTKA 
bOHO, úžASní MODeRáTOři 
KATeřinA bROžOVá, 
OnDřeJ blAHO A SPOuSTA 
DAlŠíCH!

MOniKA bAGáROVá, JiTKA 
bOHO, exCellenT HOSTS 
KATeřinA bROžOVá AnD 
OnDřeJ blAHO AnD MAny 
OTHeRS!

THe GRAnD finAl Of 
lOOK bellA 
2016 wiTH  
THe GAlA bAll
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Ilichové a dále Tomáše Oivu a Andreu Kramecovou 
z TŠ Kometa Brno. 

Celý večer se nesl ve znamení ženské krásy a ele-
gance doplněné neméně přitažlivými mužskými 
protějšky. Dívky oblékly nádherné modely návrhá-
řek Sandry Markové a Miriam Janásové. Muži před-
stavili obleky značky Ceremoni. Lifestyle zastoupily 
značky Wayfarer, Reserved a dívky obuly třpytivé 
boty Shoozers. Přitažlivá těla soutěžící předvedli 
ve spodním prádle značek Werso a Simi Secret.  
Zapomenout nesmíme ani na první představení celé 
kolekce plavek Relleciga pro rok 2017.

Netradiční zážitek zajistila krásná baletka a dále 
hudebníci Lukáš Janota a Marco Čaňo, kteří 
doprovázeli přehlídky na hudební nástroje saxofon 
a housle.

a 10-year-old tap dance world champion, Martina 
Ilichová with her scarf acrobatic show, and Tomáš 
Oliva and Andrea Kramecová from the Brno Kometa 
Dance Studio. 

The evening full of beauty and elegance was ac-
companied by fashion shows presenting exclusive 
clothing by fashion designers Sandra Marková and 
Miriam Janásová, men’s suits by the Ceremoni 
brand, lifestyle fashion by Waywarer and Reserved, 
glittery shoes by Shoozers, underwear by Werso and 
Simi Secret, and the 2017 swimsuit collection by the 
Relleciga brand.

Among entertainers at the gala evening were also 
a charming ballet dancer and musicians Lukáš 
Janota and Marco Čaňo who played the saxophone 
and violin during the fashion shows.

O vzhled soutěžících se postaraly make-up artistky 
ze společnosti MATIS PARIS a kadeřnice ze salonu 
PETRA´S HAIR FASHION.

V porotě zasedla spousta významných osobností, 
jako například modelka, Česká Miss 2014 a zároveň 
finalistka Look Bella 2009 Gabriela Franková, Česká 
Miss World 2013 Lucie Kovandová, modelka, hereč-
ka a fashion designerka Lenka Vacvalová, muž roku 
2014 Tomáš Dumbrovský, návrhářky Miriam Janá-
sová a Sandra Marková či fotograf a cestovatel Jiří 
Kolbaba, fotograf Zbyněk Maděryč. Své nástupce 
vybírala pečlivě i loňská vítězka Markéta Konopás-
ková a patronka Look Bella – zpěvačka a modelka 
Jitka Boho. Samozřejmě nemohl chybět ředitel sou-
těže a pořádající agentury Prestige Models Martin 
Špaček s jednatelem agentury Ondřejem Špačkem 
a další porotci z řad partnerů soutěže.

The contestants were attended to by make-up 
artists from MATIS PARIS and hairdressers from 
PETRA´S HAIR FASHION studio.

The panel of judges was made up of many interest-
ing people: model, Czech Miss 2014 and finalist of 
Look Bella 2009 Gabriela Franková, the Czech Miss 
World 2013 Lucie Kovandová; model, actress and 
fashion designer Lenka Vacvalová; Man of the Year 
2014 Tomáš Dumbrovský, fashion designers Miriam 
Janásová and Sandra Marková, the winner of LOOK 
BELLA 2015 Markéta Konopásková, singer and 
model Jitka Boho, traveller and photographer Jiří 
Kolbaba, photographer Zbyněk Maděryč and others. 
The director of the Prestige Models agency Martin 
Špaček and the executive head of Prestige Models 
Ondřej Špaček were also among the judges.
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Velkým překvapením pro všechny hosty byl 
křest kalendáře finalistů a finalistek, který nafotil 
Zbyněk Maděryč a na němž se graficky podílel 
Jan Peschl. 

K poslechu a tanci hrála v rámci plesových 
bloků známá kapela Golden Delicious.

Neodolatelný Ladislav a krásná  
Helena, to jsou jména vítězů  
xIII. ročníku LOOK BELLA 2016!
Absolutními vítězi LOOK BELLA 2016 se stali fi-
nalista Ladislav Danics z Brna a Helena Nejtková 
z Prahy. Vítězky a vítězové si odnesli speciálně 
navržené korunky od Roman Matouš Jewelry 
and Bijoux a získali hodnotné dary za více než 
500 000 Kč. Absolutní vítězka si tak může užívat 
hodnotné dary za více než 210 000 Kč. 

Kromě tradičně udělovaných titulů se již 
druhým rokem volil vítěz titulu LOOK BELLA IN-
TERNATIONAL 2016. Ve spolupráci s anglickým 
webem Portal 4 Models se jím stala Monica So-
fia Duarte z Kapverdských ostrovů, která přijala 
pozvání a přiletěla převzít cenu osobně.

Záznam z Galavečera Look Bella bude odvysílán 
na TV Barrandov začátkem roku 2017. Doplňu-
jící informace a fotografie z průběhu galavečera 
naleznete na facebookových stránkách LOOK 
BELLA a také na www.look-bella.cz  
a www.prestigemodels.cz

O soutěži LOOK BELLA:
Cílem již xIII. ročníku projektu LOOK BELLA 
2016 je zvolit nejzajímavější tvář roku 2016 a ote-
vřít začínajícím modelkám a modelům dveře 
do světa modelingu. Vítězové získali atraktivní 
a hodnotné ceny a také nabídku spolupráce 
s modelingovou agenturou Prestige models. 

Od podobných modelingových „soutěží krásy" 
se tato soutěž liší především tím, že dává šanci 
nejenom mladým dívkám, ale přihlásit se a sou-
těžit mohou také mladí muži.

Vítězky a vítězové minulých ročníků soutěže 
Look Bella jsou úspěšní v celorepublikových 
i světových soutěžích krásy. Naší soutěží prošli 
například Gabriela Franková, Lucie Hadašová, 
Peter Menky, Jan Pippinger, Jakub Šmiřák či 
Antonín Beránek a další.

Více informací na www.lookbella.cz nebo  
www.prestigemodels.cz

A big surprise for all guests was the launch of 
a calendar with the finalists’ photos taken by 
Zbynek Maděryč, graphically edited by Jan 
Peschl.

The music at the ball was provided by popular 
band Golden Delicious.

Irresistible Ladislav and charming 
Helena – the winners of LOOK BELLA 
2016!
Ladislav Danics from Brno and Helena Nejtková 
from Prague became the ultimate winners of 
LOOK BELLA 2016. The winners in each category 
received specially designed crowns by Roman 
Matouš Jewellery and Bijoux and gifts worth more 
than 500,000 CZK. The prizes for the overall win-
ners were valued at over 210,000 CZK. 

In 2016, the title of LOOK BELLA INTERNATION-
AL was awarded for the second time in collabora-
tion with the English Portal 4 Models. Monica 
Sofia Duarte from Cape Verde won this title and 
came to collect the award in person.

The recording from the Look Bella gala evening 
will be broadcast on TV Barrandov at the begin-
ning of 2017. More information and photographs 
from the event are available on the LOOK BELLA 
Facebook profile and at www.look-bella.cz and 
www.prestigemodels.cz

About the LOOK BELLA Beauty 
Contest:
LOOK BELLA 2016 was the 8th event of a suc-
cessful series of annual beauty contests. The aim 
of this project is to choose the most interesting 
faces of the year and introduce new young people 
to the world of modelling. The winners received 
attractive and valuable prizes and were offered 
collaboration with the Prestige Models agency.

The event differs from traditional beauty contests 
in the fact that it not only gives a chance to girls 
and young women but also to young men who 
want to enter the world of modelling. 

The winners of the past years’ Look Bella compe-
titions were also successful in nationwide beauty 
contests. For example, Gabriela Franková, Lucie 
Hadašová, Peter Menke, Jan Pippinger, Jakub 
Šmiřák and Antonín Beránek have all successfully 
taken part in the contest.

More information available at www.lookbella.cz 
and www.prestigemodels.cz.
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Udělené tituly /  
The Awarded Titles: 

• LOOK BELLA SILUETA
Dívka: Tereza Lašanová

• LOOK BELLA ELAN
Muž: Lukáš Oleják
Dívka: Helena Nejtková

• LOOK BELLA INTERNET
Muž: Jakub Jágl
Dívka: Gabriela Gašpárová

• LOOK BELLA WORLD
Dívka: Kristýna Faitová

• LOOK BELLA INTERNATIONAL
Dívka: Monika Sofia Duarte

• LOOK BELLA BIKINI RELLECIGA
Dívka: Tereza Kopečková

• LOOK BELLA 2016 – MUŽI / MEN
1. místo / 1st place: Ladislav Danics
2. místo / 2nd place: Lukáš Oleják
3. místo / 3rd place: Eduard Diakov

• LOOK BELLA 2016 – DíVKY
1. místo / 1st place: Helena Nejtková
2. místo / 2nd place: Eliška Skácalová
3. místo / 3rd place: Eliška Gráblová

... 61



62 ...

Corriander
and riCe noodle soup

Koriandr
a polÉvka rÝŽovÝch nudlí
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Vězte, že vietnamské kulinářství netvoří podivné slá-
taniny gyrosu s čínskými nudlemi nebo „smažák“ 
s rýží.

Tržnice na Olomoucké se člení na dva areály. První 
s názvem Vinamo je rozlehlejší; druhý vzdálenější 
od města je mnohem menší.  Oba však mají své 
kouzlo. V hlavním areálu naleznete asi pět malých 
bister se zimními vyhřívanými zahrádkami, kde 
vás obslouží velmi rychle a nepatrně levněji. Menší 
areál skýtá méně bister na výběr, ale zato většího 
restauračního charakteru. řekla bych, že ve 
druhém areálu své chuťové pohárky pohladíte ještě 
o něco něžněji.

Polévka jako hlavní chod

Pokud chcete ochutnat a přivonět k Vietnamu, 
zkuste si dát kromě tuhé stravy zkrátka polév-
ku. Dostane se vám téměř bezedné mísy plné 
dokonalé směsi ingrediencí, které neochutnáte 
nikde jinde. Tou tradiční je kuřecí nebo hovězí 
PHO. Neváhejte však také okusit její krevetí, 
kachní, šnečí nebo rybí obdobu. Dobré je i vědět, 
že pokud máte citlivější žaludek, tak pravý vývar 
z kostí, který tvoří základ každé z polévek, se vaří 
nejméně 10 hodin, takže na strach z mikrobů nebo 
nedostatečné hygieny můžete zapomenout. Vývar 
tvoří opravdu velké hovězí kosti, osmažená cibule 
a zázvor, badyán a skořice. Po dlouhé alchymii 
jeho přípravy se do něho přidává další maso 

AREáL NA OLOMOUCKé ULICI V BRNě ZNá MNOHO BRňANů, KTEří 
ZDE ZA VELKOOBCHODNí CENY NAKOUPí MOŽNé I NEMOŽNé. AVŠAK 
UŽ JEN NěKTEří Z NICH NAVŠTíVILI ZDEJŠí VIETNAMSKá BISTRA ZCELA 
VYMYKAJíCí SE NABíDCE RáDOBY ASIJSKýCH RYCHLOOBČERSTVENí 
V CENTRU, JEŽ BOHUŽEL SE SKUTEČNOU NEODOLATELNOU CHUTí 
PRAVýCH VIETNAMSKýCH JíDEL MAJí PRAMáLO SPOLEČNéHO. 

MANY BRNO RESIDENTS ARE FAMILIAR WITH THE OLOMOUCKá MARKET 
GROUNDS WHERE THEY CAN BUY EVERYTHING UNDER THE SUN AT 
WHOLESALE PRICES. BUT ONLY SOME OF THEM STOPPED AT THE LOCAL 
VIETNAMESE BISTROS THAT DEFY THE ExPERIENCE YOU’VE GAINED 
WITH THE WANNABE ASIAN FAST FOOD JOINTS IN THE CITY CENTRE. 
UNFORTUNATELY, THE LATTER HAVE ONLY VERY LITTLE IN COMMON 
WITH THE IRRESISTIBLE FLAVOUR OF TRUE VIETNAMESE MEALS. 

Note that Vietnamese cuisine does not include 
strange mixes of gyros and Chinese noodles, or 
fried cheese with rice.

The Olomoucká market place comprises two 
sections. Vinamo, the first one, is larger than the 
second, smaller section located further from the city 
centre. Both of them are charming in their own way.  
Vinamo includes approximately five small bistros 
featuring heated outdoor sitting areas where you 
will be served very quickly and at slightly cheaper 
prices. The smaller market place offers a smaller 
selection of bistros whose character, however, ap-
proximates that of a restaurant. In my opinion, there 
you can pamper your taste buds with a bit finer 
flavours than in the first location.

Soup as the main course

If you’d like to taste and smell Vietnam, try a simple 
soup instead of a regular meal. You’ll get almost 
a bottomless bowl of a perfect mixture of ingredients 
you can taste nowhere else. Chicken or beef PHO 
is the traditional choice. But there are prawn, duck, 
snail or fish variants that are worth trying.  If you have 
a sensitive stomach, note that the true broth made 
of bone, the basis of each of these soups, must be 
cooked for at least ten hours so any fear of microbes 
or poor hygiene is unjustified. The broth is prepared 
large beef bones, fried onion and ginger, star anise 
and cinnamon. After a long and complex prepara-
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podle druhu polévky, rýžové nudle, velké množství 
zelených bylin a cibulovin, ve kterých nesmí chybět 
zelená nať koriandru. Nezapomeňte si celou porci 
pokropit čerstvou šťávou z limetky nebo citronu 
na zvýraznění vůní i chutí a pro neutralizaci tuků. 
Pokud fandíte pikantnímu apetitu, sáhněte také po 
čerstvých nasekaných chilli papričkách nebo na-
loženém česneku. Do různých druhů polévek vám 
vietnamské kuchařky přidají krevety, šneky nebo 
smažené rybí kousky, ale i tofu nebo bambus. Zla-
tým hřebem může být posypání polévky nazlátlou 
drobenku, která není nic jiného než sušená cibule 
nebo česnek.

Tajemství rýže, čaje a kávy

Vězte, že štíhlost Vietnamců vězí v neustálém 
pohybu a v rýži. Kdo navštívil Asii, poznal, že rýže 
jsou desítky druhů – podle země původu, stupně 
lepivosti, tvaru zrna, období sklizně, barevnosti. 
Možná budete překvapeni, ale v Asii platí jedno 
pravidlo – čím lepivější rýže, tím lepší. Není to 
jen kvůli tomu, že sypkou rýži byste hůlkami 
pravděpodobně jedli jen stěží, ale také proto, že 
lepivá rýže si zachovává intenzivněji svou vůni. 
Nejčastější používanou ve vietnamské kuchyni je 
rýže jasmínová.  

Rýže se zásadně nesolí a může se zdát pro český 
jazyk mdlá, ale pokud se uvaří dobře, má svou 

tion, another type of meat is added, depending on 
which kind of soup you’re making, a large amount 
of green herbs and bulb, including green coriander. 
Remember to sprinkle lime or lemon juice over your 
soup to bring out smells and flavour and to neutralize 
fats.  If you enjoy spicy foods, add in freshly cut chilli 
peppers or marinated garlic. Vietnamese cooks will 
use these various types of soups and add prawns, 
escargot or fried chunks of fish, tofu or bamboo in 
them. The final highlight may consist in sprinkling 
your soup with goldish crumbs: dried onion or garlic.

The secret of ricem tea and coffee

Bear in mind that the Vietnamese are slender thanks 
to continuous movement and rice. Anyone who 
has been to Asia knows there are dozens types of 
rice, depending on the country of origin, degree of 
adhesiveness, shape of grain, harvest time and col-
our. You may be surprised but the rule in Asia is the 
‘stickier’ the rice is the better. Not only because you 
would find it difficult to eat loose rice with chopsticks, 
but also because adhesive rice maintains its inten-
sive aroma better. Basmati rice is the most frequently 
used type of rice in Vietnamese cuisine. 

In principle, no salt is added to rice so Czech people 
may find it bland. However, if cooked well, it has its 
very own pure flavour and serves as an excellent 
complement to mixtures of meat, vegetables, rolls, or 



INSPIRATION

... 65

čistou ryzí chuť, která výborně doplňuje kořeněné 
směsi masa, zeleniny, závitky nebo jiné hlavní 
chody. Když si s její přípravou doma nebudete 
vědět rady, kupte si zkrátka rýžovar, třeba zrovna ve 
vietnamské tržnici. S nudlemi je to podobné. Pocti-
vé vietnamské nudle jsou buď rýžové, nebo sójové. 
Nenechte se zmást, nažloutlé obdoby hrubších 
špaget, jsou spíše přesolené čínské polotovary, 
které v pravé vietnamské kuchyni nemají své místo. 
Rýžové jsou výrazně bílé – široké a ploché, nebo 
tenčí kulaté. Sójové jsou průsvitné, tzv. skleněné. 
Pro některé možná bude překvapením, že právě 
skleněné nudle tvoří základ směsi do vietnamských 
závitků. Ty se obalují do rýžového papíru, což je 
kulatý tenounký plát z rýžového těsta, který má za 
sucha křehkou konzistenci. Teprve až se navlhčí, 
může se stáčet do pověstných plněných ruliček, 
tzv. závitků NEM. Ty se mohou podávat zcela čers-
tvé, nebo naopak smažené.

K jídlu zkuste ochutnat zelený čaj. Není to sice 
japonská excelence, čínská kvalita nebo indická 
svéráznost, ale zelený čaj z Vietnamu vám pomůže 
jednoduše trávit. Pokud si chcete dopřát ještě 
jeden zážitek, objednejte si vietnamskou kávu. 
Dostane se vám pronikavě voňavého nápoje, velmi 
hutného skoro až mastného, což způsobuje spe-
cifická forma pražení. Možná vás zaujme také serví-
rování, protože na stůl vám přinesou důmyslný 
překapávací strojek, nebo-li nástavec na skleničce, 

other dishes. If you’re at a loss as to how to prepare 
it at home, just buy a rice maker, maybe at this very 
Vietnamese market place. The situation is similar with 
noodles. True Vietnamese noodles are rice- or soya-
based. Be aware that any yellowish spaghetti-shaped 
noodles are more likely to be over salted Chinese 
processed products that in no way belong to Viet-
namese cuisine. Rice noodles are bright white –  
wide and flat or thin and round. Soya noodles are 
see-through, i.e., ‘glass’. Someone may be surprised 
that these glass noodles are used as the basis of Vi-
etnamese roll filling. Rolls are wrapped in rice paper, 
which is a round, very thin sheet of rice dough, very 
fragile if dry. Only after it has been made wet, can it 
be rolled to make NEM rolls, the famous stuffed rolls. 
These may be served either entirely fresh or fried.

To accompany your meal, try green tea. It is not 
Japanese excellence, Chinese quality or Indian pe-
culiarity: Vietnamese tea will simply help you digest. 
And, if you’re ready for yet another experience, 
order Vietnamese coffee. Because of the spe-
cific way of roasting, you’ll get a strong, aromatic 
beverage; very thick, and almost fatty. You may be 
intrigued by the way it is served: a sophisticated 
filter machine will be brought to you, or a special fil-
ter extension on top of a glass with a layer of sweet 
condensed milk on the bottom. Coffee is gradually 
filtered into a glass and has time to steam up a bit. 
The very fine wholes on the bottom of the filter will 
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na jejímž dně čeká sladké mléko – salko. Káva se 
tak překape postupně do skleničky, stihne se mír-
ně zapařit a tenké dírky na spodku strojku nepustí 
tzv. lógr dolů. Můj osobní tip je, dejte si ji bez salka, 
vietnamská káva je totiž oříškově nasládlá sama 
o sobě. Jen málokdo ví, že Vietnam patří mezi pět 
největších vývozců kávy na světe.

Kdo jsou lidé, kteří vás obsluhují

Kromě jídla by vás ale mohlo zajímat, kdo jsou 
vlastně lidé, kteří vás na tržnici obsluhují. Abych je 
lépe poznala, nejen jako jeden z častých zákazní-
ků, rozhodla jsem se strávit v  restauraci den, a to 
na opačné straně „břehu“, tedy v kuchyni. Přijala 
mě vlídná šéfová, které česky říkají Eva. V kuchy-
ni měla pomocnici, ještě drobnější Vietnamku 
Hanu. Obě ženy pracují 7 dní v týdnu. Ačkoliv mají 
v pondělí zavřeno, tento den využívají pro nákupy 
surovin či úklid kuchyně. Manžel paní Evy pracuje 
v dalším bistru, které nedávno otevřel v centru 
města. Jejich pracovní den začíná obvykle v 7.00 
a končí mezi 21.00 až 22.00 h., takže pracují bez 
přestávky patnáct hodin denně. Já zde strávila pro 
našince obvyklou osmihodinovou pracovní dobu. 
Paní Eva je matkou tří dětí. Nejstarší dvanáctiletý 
syn, mluvící již plynně česky, tráví v restauraci 
každé odpoledne po škole, pokud nemá kroužky. 

let no coffee grains into your drink. My tip for you 
is to have it without the condensed milk since only 
then can you enjoy its sweet nutty flavour. Only few 
people know that Vietnam ranks among the five 
largest coffee exporters in the world.

Waiters

Food aside, you may be interested who the waiters 
at the market place actually are. To get to know 
them better than a regular customer, I decided to 
spend a day in one of the restaurants and see eve-
rything from the ‘other’ side, i.e., from the kitchen. 
I was welcomed by a kind chef, who goes by her 
Czech name: Eva. She was working in the kitchen 
with a petite Vietnamese woman called Hana. Both 
women work seven days a week. Although the 
restaurant is closed on Mondays, they use this day 
off to buy ingredients and clean up the kitchen. 
Eva’s husband works in another bistro he has 
recently opened in the city centre. Their work day 
usually begins at 7 AM and ends between 9 PM-10 
PM, so they work fifteen hours per day, without 
any break. I spent what we would consider a usual 
eight-hour shift there. Eva has three children. On 
days when he has no after-school activities, the old-
est, twelve-year-old son who speaks fluent Czech 
now, spends his afternoons in the restaurant. He 
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Udělá si úkoly a poté pomáhá obsluhovat zákazní-
ky. Protože byla sobota, syn Tonda pomáhal matce 
celý den, a to nejen s obsluhou, ale i s chováním 
teprve tříměsíčního brášky. Prostřední tříletá dcerka 
tráví většinu času doma s českou chůvou. Péče 
a výchova dětí se tak odehrává tak nějak „za 
pochodu“, avšak velmi přirozeně.

Co se týče mě, za svou vlastně jen poloviční 
kuchařskou „směnu“ jsem nakrájela několik 
kilogramů česneku, bambusu, masa i papriček. 
Dostalo se mi pocty a šéfkuchařka, žijící na Moravě 
již 7 let, mi svěřila dokonce svůj hlavní krájecí nůž, 
jež se dá přirovnat spíše k malé mačetě. Nahlédla 
jsem do tajů přípravy rybí polévky, kterou Eva vaří 
jen v sobotu, protože jinak na ni nemá čas. Co 
mě však ještě víc dostalo, bylo umývání stovek 
talířů, podnosů, mís, misek a mističek holýma 
rukama bez myčky. Po celou dobu se obě ženy na 
zákazníky usmívaly a ani jedinkrát se nepodívaly 
na hodiny, zda už budou mít „padla“. Na rozdíl ode 
mě, která jsem jediná hypnotizovala ručičky hodin, 
abych si po pouhých osmi hodinách mohla koneč-
ně vyložit nohy nahoru, protože mě neskutečně 
bolely. Na otázku, kdy měly dovolenou, odpově-
děly neurčitě, že možná napřesrok, kdy pojedou 
do Vietnamu za rodinou v době oslav asijského 
lunárního nového roku TET. O to více vám snad 
nyní bude chutnat pravé vietnamské jídlo, protože 
to, co se za ním skrývá, je zkrátka tvrdá práce.   

does his homework and then helps serve custom-
ers. Since it was a Saturday, Tonda helped his mum 
all day, not only waiting tables but also holding his 
only three-month-old brother. His three-year-old sis-
ter spends most of her time at home with a Czech 
nanny. Children are looked after and brought up in 
a very natural way, kind of “on the go”.

 During my half shift in the kitchen, I cut several 
kilograms of garlic, bamboo, meat and peppers. 
I was praised and the chef ,who had been living 
in Moravia for seven years, even let me use her 
main cutting knife, something that reminded me of 
a small machete. I was introduced to the prepara-
tions of fish soup Eva makes only on Saturdays, be-
cause on other days not enough time is left. But the 
thing that got to me the most, was the washing up 
of hundreds of plates, trays, bowls big and small, 
with my bear hands without the help of a dish-
washer. During the whole time both women smiled 
at their customers and did not check their watches 
even once to see whether the closing time was 
drawing near – unlike me, the only person who tried 
to hypnotise the watch, to be able to put my feet 
up, because they ached incredibly. When I asked 
when they’d had a holiday, the women said nothing 
specific, just that maybe in two years they might go 
to Vietnam to see their families and celebrate the 
TET Asian lunar new year. Perhaps you’ll enjoy true 
Vietnamese food even more now, since you see 
there is so much hard work behind it.    
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Ingredience:
1 nakrájená cibule
3 cm dlouhý kousek čerstvého zázvoru
1 kg hovězích kostí
6 hvězdiček badyánu
2 tyčinky skořice
1 lžička soli
1 lžička cukru
500 g libového hovězího (roštěnec nebo svíčková)
250 g plochých rýžových nudlí

Obloha:
3 jarní cibulky nakrájené na tenké plátky
1 velká cibule – červená nebo bílá
10 snítek koriandru
1 šálek výhonků (mungo nebo sojových)
10 snítek thajské bazalky
1 čerstvá zelená nebo červená chilli paprička
1 limetka nebo citron
případně pikantní asijská chilli pasta nebo omáčka

Postup:
Na rozpálené pánvi za sucha opražte nadrobno 
nakrájený zázvor a cibuli úplně dohněda 
a rozmačkejte je. Omyjte kosti, dejte je do velkého 
hrnce a zalijte vodou. Přiveďte vše k varu a první 
vývar slijte. Kosti opět zalijte 3 litry čerstvé vody 
a uveďte znovu do varu, přičemž sbírejte z povrchu 
pěnu. Přidejte osmahnutou cibuli a zázvor, badyán, 
skořici, sůl a cukr. Na opravdu mírném ohni vařte  
8–10 hodin, vodu přilévejte.
Poté čerstvé hovězí maso nakrájejte na tenké 
nudličky a spařte ho horkou vodou, poté slijte přes 
sítko. Z vývaru vyndejte kosti, koření a zeleninu, 
aby byl čirý. Nudle připravte podle návodu na obalu 
a poté je omyjte ve studené vodě.
Nudle rozdělíme do 4 až 6 velkých misek. Na ně 
položíme proužky masa, cibulku, cibuli, bazalku 
a koriandr. Zalijeme vařicím vývarem, ozdobíme 
výhonky a ihned podáváme.

Užitečné rady:
Polévka musí být co nejvíce horká, jinak ztrácí 
chuť i glanc. Chilli papričky a limetku nebo citron 
servírujte ke každé porci zvlášť na malou mističku. 
Chilli papričky nastříhejte nůžkami, je to rychlejší. 
Polévku neservírujte do klasických talířů, nudle v ní 
se pak nedají jíst hůlkami. A ano, čtete dobře, v Asii 
se i polévka jí hůlkami, v kombinaci se lžící, nejlépe 
keramickou. Dobrou chuť!

Broth:
1 chopped onion
3 cm piece of fresh ginger
1 kg of beef bones
6 pieces of star anise
2 cinnamon sticks
1 teaspoon of salt
1 teaspoon of sugar
500 lean beef (sirloin or tenderloin)
250 g flat rice noodles

Garnish:
3 thinly sliced spring onions
1 large onion – red or white
10 coriander sprigs
1 cup of sprouts (mung bean or soy)
10 sprigs of Thai basil
1 fresh green or red chilli pepper
1 lime or lemon
or a spicy Asian paste or sauce

Procedure:
Heat up a pan and without any oil roast chopped 
ginger and onion until completely brown, then 
crush them up. Wash beef bones, put them in 
a large pot and pour water until they are covered. 
Bring to boil and pour the water out. Once again, 
pour 3 litres of water over the bones, bring it to boil 
and remove any foam from the top. Add roasted 
onion and ginger, star anise, cinnamon, salt and 
sugar. Let simmer for 8–10, add water as necessary.
Cut the fresh beef into thin slices and pour hot 
water over it, drain the water.  Remove bones, 
spices and vegetables out of the broth to make 
it clear. Prepare noodles as indicated on the 
packaging and then wash them in cold water.
Divide the noodles into 4 to 6 large bowls. Place 
meat slices, spring onion, onion, basil and 
coriander on top of therm. Pour boiling broth over, 
garnish with sprouts and serve.

Useful tips:
The soup must be as hot as possible, otherwise 
it losses both flavour and force. Chili peppers 
and lime or lemon are to be served in little bowls 
independently for each portion. Use scissors to 
cut chili peppers, it’s faster. Don’t serve the soup 
in classical, flat bowls - you can’t use chopsticks 
to eat the noodles then. Yes, this is correct: in 
Asia, you eat soup with chopsticks and a spoon, 
a ceramic one, in the ideal case. Bon appetite!    Au
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hovězí pho  
neboli phở bò 
aneb polévka, která se jí hůlkami

pho or phở bò
aka the soup you eat with 
chopsticks
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Západ usa JaKo tĚžCe vYdŘeNÝ 
CestovatelsKÝ seN

POSLEDNí PRáZDNINY SE STATUSEM STUDENTA 
JSME SE ROZHODLI UŽíT KřIŽOVáNíM ZáPADU 
SPOJENýCH STáTů V PRAVéM AMERICKéM 
KABRIOLETU. CESTA NáM DALA SKUTEČNě ZABRAT, 
ALE TěŽKO PřEDSTAVITELNé KRáSY, KTERé SE 
NáM POSTUPNě ODHALOVALY, SE DAJí JEN TěŽKO 
POPSAT. TOHLE V ŽáDNéM FILMU NEUVIDíTE!

MY FRIEND AND I DECIDED TO ENJOY OUR LAST 
STUDENT HOLIDAYS BY CRISS-CROSSING THE US 
WEST IN A GENUINE AMERICAN CONVERTIBLE. THE 
TRIP WAS NOT EASY BUT THE BEAUTY THAT WAS 
GRADUALLY BEING REVEALED TO OUR EYES IS 
HARD TO DESCRIBE. NO MOVIE CAN DO IT JUSTICE!

a HarD-WoN  
traveller’s dreaMthe ameriCan West



... 71

Work First – Fun Later

To travel around the USA is costly 
and that’s why the majority of 
young people go for the three-
month working visa to earn some 
money and then spend it on up to 
a month travelling experience. We 
got a job in Ocean City, Maryland, 
where we took care of swimming 
pools. But since the very first day 
we started the countdown to the 
beginning of our travel around 
famous American west-coast cities 
and national parks.

The Splendour and Misery 
of the City of Angels

Months of swimming pool cleaning 
and maintenance were finally draw-
ing to an end and, in the early Sep-
tember, our plane touched down 
on the runway of the Los Angeles 
airport. After a long wait for our 
luggage we finally sat on the bus 
headed to a car rental where a car 
was waiting for us. As soon as we 
sat in “our” convertible Mustang, 
our dream of a trip around the – at 
least slightly – Wild West started to 
materialize. It didn’t take long and 
we were driving past Beverly Hills 
estates, past the Walk of Fame and 
saw the famous hillside featuring 
the Hollywood sign. As we soon 
found out, the face of LA is not as 
glamorous after all; in addition to 
luxury homes and endless fun in 
the Universal Studios, the city is 
full of homeless people and dirty 
streets.

Wilderness in the Desert

National parks are as varied as 
the USA itself and attract tourists 
from abroad, as well as Americans 
who come to spend their holiday 
there in huge caravans. Joshua 
Tree National Park with yucca 
tress that remind you of hands 
raised in prayer, was the first on 
our long list of parks to see. There, 

Nejdřív práce, potom 
zábava

Cestovat po USA je nákladná zále-
žitost, a proto většina mladých lidí 
sáhne po variantě, která jim umožní 
tři měsíce ve Spojených státech 
pracovat a za vydělané peníze až 
měsíc cestovat. My získali práci 
v marylandském Ocean City, kde 
jsme se starali o bazény. Už od 
prvního dne jsme ale odpočítávali 
čas zbývající do začátku našeho 
putování po slavných amerických 
městech západního pobřeží a ná-
rodních parcích.

Lesk a bída Města andělů

Měsíce čištění a udržování 
bazénů konečně skončily a naše 
letadlo začátkem září dosedlo na 
ranvej losangelského letiště. Po 
nekonečném čekání na zavazadla 
jsme konečně seděli v autobuse 
směřujícím do autopůjčovny, kde 
jsme měli rezervaci. Jakmile jsme 
přesedli do „našeho“ Mustanga 
se stahovací střechou, sen o cestě 
po alespoň lehce divokém západě 
se začal pomalu zhmotňovat. 
Netrvalo dlouho a projížděli jsme 
okolo rezidencí v Beverly Hills, 
minuli Chodník slávy a zjevily se 
nám kopce, mezi kterými se tyčil 
nápis Hollywood. Jak jsme však 
brzy zjistili, i na tváři slavného LA 
jsou šrámy a kromě luxusních sídel 
a nekonečné zábavy ve filmových 
Universal Studios je bohužel i toto 
město plné bezdomovců a špina-
vých ulic.

Divočina v poušti

Národní parky jsou stejně rozma-
nité jako samotné USA a vybírají 
si je pro místo dovolené nejen 
turisté, ale hlavně Američané se 
svými obrovskými karavany. Park 
Joshua Tree, jehož specialitou jsou 
juky připomínající vztyčené ruce při 

Bryce Canyon
Panorama Bryce Canyonu je 
fascinující svými neuvěřitelnými 
tvary i barvami.
The Bryce Canyon panorama will 
fascinate you by its incredible 
shapes and colours.

Antelope Canyon
Z nejvíce fotogenického kaňonu 
na světě si odnesete perfektní 
snímky i bez profesionální 
výbavy.
Even if you don’t have 
professional camera, you’ll take 
perfect pictures in this most 
photogenic canyon in the world.

Arches National Park
Při pohledu na oblouky v parku 
Arches máte pocit, že se každým 
okamžikem musejí zřítit.
Looking at the arches in Arches 
National Park you have an 
impression they must collapse 
any minute.

Grand Canyon
Chvíle, kdy si člověk uvědomí, 
že je v porovnání s přírodou 
naprosto nicotný.
The moment you realize that 
next to nature, you’re nothing.

Travel
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modlitbě, byl na našem dlouhém 
seznamu parků jako první. Poprvé 
jsme tu také poznali horký a nepo-
hyblivý vzduch Mohavské pouště 
a přežili noc ve stanu – sice mezi 
kojoty, ale zato s bilióny hvězd nad 
hlavou. Už druhý den jsme nocovali 
v úplně jiném stylu, neboť nejbližší 
zastávkou bylo Las Vegas, ale to 
tady popisovat nebudu, protože 
Vegas si musíte zažít. Věřte ale 
tomu, že vše, co se o něm povídá, 
je pravda!

Medvědi tady nejsou! 
Určitě?

Ať už jsme projížděli okolo monst-
rózní skalní stěny El Capitan v Yo-
semitech, obdivovali majestátnost 
a vytrvalost několik tisíc let starých 
sekvojí v Národním parku Sequoia 
nebo žasli nad monstrózností 
opravdu velkého Velkého kaňonu, 
vždy nám sklouzl pohled na cedule 
varující před mlsnými medvědy. 
Každou noc v kempu jsme pak pře-
svědčovali sami sebe, že i kdyby 
se v našem okolí skutečně nějací 
vyskytovali, určitě by se neodvá-
žili jít příliš blízko. Uklidňovali nás 
i dočasní sousedé v karavanech, že 
měsíce žádného medvěda v parku 
nespatřili a ukazovali zbytky jídel 
po grilování. Možná trochu škodo-
libě jsme si v duchu říkali „Dobře, 
tak přinejhorším budou první.“ 
Tyhle myšlenky se nám vymstily 
hned další den, kdy nám pěšinu 
vzdálenou asi padesát metrů od 
nejslavnějšího sekvoje Generála 
Shermana překřížila medvědice 
se dvěma mláďaty. Důkaz, že 
Kalifornie nemá medvěda ve znaku 
skutečně nadarmo, jsme tak na-
konec měli jen pár nebezpečných 
kroků od nás.

Vidět Golden Gate je velké 
štěstí

Čím více jsme se po pobřeží 
lemovaném útesy přibližovali 

we first breathed in the hot and 
still air of the Mojave Desert and 
survived a night in a tent: among 
the coyotes, but with billions of 
stars above our heads. The very 
next night was spent in an entirely 
different way, since our next stop 
was Las Vegas, something I’m not 
going to describe – you simply 
must experience it for yourself. 
But trust me, everything you hear 
about Las Vegas is true!

No Bears around Here! 
Sure?

Driving past the monstrous El 
Capitan monolith in Yosemite Na-
tional Park, admiring the grandeur 
and perseverance of sequoias 
in Sequoia National Park dating 
back several thousand years or 
being amazed of the incredible 
size of the Great Canyon, we were 
always aware of signs featuring 
warnings against bears yearning 
for food. Every night on the camp-
ing grounds we tried to convince 
ourselves that even if there were 
bears around, they certainly would 
not dare come too close. Our 
temporary neighbours in their 
caravans also ensured us they had 
not seen a bear around for months 
and showed us barbecue leftovers. 
“Ok, worse come to worst, we’ll 
at least be the first ones to see 
a bear then,” we thought with a bit 
of a killjoy grin. These thoughts 
backfired at us the very next day 
when a mother bear and her two 
cubs crossed our path about fifty 
meters from the General Sher-
man sequoia, the most famous 
sequoia tree. The evidence of the 
fact that California has a full right 
to have a bear on its flag walked 
just a very few dangerous steps in 
front of us.

You Must Be Very Lucky 
To See the Golden Gate 
Bridge.

sequoia
V Kalifornii medvědi jsou! 
A někdy až nebezpečně blízko...
There are bears in California! 
Sometimes dangerously too 
close...

Horseshoe Bend
Kdo by věřil tomu, že se tahle 
nádhera schovává jen pár stovek 
metrů od silnice?
Who would believe this beauty 
is just a few meters away from 
a road?

Joshua Tree
V noci nad hlavou bilióny hvězd 
a ráno kolem stanu pobíhají 
kojoti. Prostě romantika!
Billions of stars overhead at night 
and coyotes running around in 
the morning. Simply romantic!
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k San Franciscu, tím reálnější byla 
skutečnost, že je tohle město naší 
finální zastávkou. Opravdu už bu-
deme muset odevzdat náš pojízd-
ný „domov“, který nás zodpověd-
ně provedl údolím smrti, ukázal, 
co vše v něm je na úseku Route 
66 a dokonce se stal terénním 
vozem v Monument Valley? Tyto 
myšlenky alespoň na chvíli zahnal 
pohled, který se nám naskytl po 
vyjetí několika opravdu prudkých 
kopečků – pohled na majestátně 
zlatý, vlastně červený Golden 
Gate Bridge. Byli jsme varováni, 
že je většinu času v mlze, což se 
potvrdilo hned další den, kdy  
jsme už kvůli mrakům obdivovali 
jen jeho pilíře. Po neopakova-
telném a díky počasí skutečně 
mrazivém zážitku v Alcatrazu, pro-
kličkování klikaté Lombard Street 
a poobědvání slavné polévky 
v chlebu u ještě slavnějšího Pieru 
39 nám nezbývalo už nic jiného, 
než zamířit na letiště. Vážně tohle 
všechno končí?

Ameriky nemáte dost. 
Nikdy.

Už při zapnutí pásů v letadle smě-
řujícího do České republiky jsme 
si byli jistí, že se musíme vrátit. 
Všechny problémy jako nefungující 
navigace uprostřed pouště, spaní 
ve stanu ve třech stupních Celsia 
nebo nekonečně dlouhé treky 
v nepohodlných botách, totiž vždy 
vystřídaly úžasné výhledy a scené-
rie, které za to stály. Vzpomínáte už 
jen na vyjížďky na koních, doprová-
zené neuvěřitelnými barvami Bryce 
Canyonu, výhled z místa Angels 
Landing, které je prý tak vysoko, 
že tam dokáží přistát jen andělé, 
nebo na krásu neuvěřitelně foto-
genického místa Horseshoe Bend, 
která nám vyrazila dech. Tohle nic 
nenahradí...

We drove down the coast and 
the closer we were getting to San 
Francisco the more urgently we 
felt this city to be the very last stop 
on our journey. Is it for real that we 
will have to hand over our “home 
on wheels”, a car that safely got 
us through Death Valley, showed 
us its full power on Route 66 
and even turned into an off-road 
vehicle in Monument Valley? The 
view that open in front of us after 
driving up several really steep hills 
pushed these thoughts out of our 
minds, at least for a while: the view 
of majestic, golden – actually red – 
Golden Gate Bridge. We were 
warned it is covered by fog most 
of the time, something that we wit-
nessed the next day. By then, we 
could admire only the bridge’s pil-
lars. After an unrepeatable and, 
owing to the weather, also truly 
chilling experience in Alcatraz, 
driving through the winding Lom-
bard Street and having the famous 
soup served in bread for lunch at 
the very famous Pier 39, there was 
nothing left for us but to head to 
the airport. Is it truly over?

You Can’t Get Enough of 
America. Never.

Already when we were fastening 
our seatbelts on board a plane 
to the Czech Republic we were 
sure we would be going back. 
All the problems, including the 
broken navigation in the middle 
of a desert, camping at 3 °C or 
endless tracking in uncomfortable 
boots, were rewarded by breath-
taking views that were definitely 
worth it. Now, we remember only 
our horse rides on the backdrop 
of the incredibly colourful Bryce 
Canyon; the view from Angels 
Landing, a place located so high 
only angels may land there; or the 
incredibly photogenic Horseshoe 
Bend that really blew our minds. 
Nothing can replace that...

Forrest Gump spot
Ano, i my jsme si proběhli 
slavný cíl cesty Forresta 
Gumpa. řidiči aut to zde 
nemají jednoduché.
Yes, we too ran through the 
famous part of Forrest Gump 
journey. Drivers don’t have it 
easy here.

san Francisco
Vidět Golden Gate Bridge 
se nepoštěstí každému – 
většinou je zahalený v mlze.
You must be lucky to see 
Golden Gate Bridge – most 
of the time it is covered by 
fog.

John Ford Point
Režisér John Ford si tuhle 
scenérii zamiloval a objevila 
se několikrát v jeho 
westernových filmech. 
John Ford well in love with 
this scenery and used it 
several times in his western 
movies.
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UKRAJINA JE U NáS ZNáMá JAKO ŠIRá ZEMě PLNá SRDEČNýCH LIDí A HEZKýCH 
DíVEK. JE 44. NEJROZLEHLEJŠí ZEMí SVěTA. SKýTá KRáSY NA 600 000 km2 
OBýVANýCH TéMěř 45 MILIONY OBYVATEL. 

UKRAINE IS A VAST COUNTRY FULL OF FRIENDLY AND SINCERE PEOPLE AND 
PRETTY GIRLS. WITH ITS AREA OF 600,000 SqUARE KILOMETRES, IT IS THE 44TH 
LARGEST COUNTRY IN THE WORLD, AND IT HAS A POPULATION OF ALMOST  
45 MILLION PEOPLE. 

uKrajina
zeMě zapoMenutÝch snŮ

uKraine
the Country of forgotten dreams

CestovatelsKÁ 
destiNaCe 
pohledeM 
huMaNitÁrNí 
poMoCi

a tourist destiNatioN as vieWed bY 
a huMaNitariaN aid orGaNiZatioN

1.  (LUHANSKE) Na Ukrajině roste celá generace dětí, 
která již několik let postupně prožívá revoluce, nepokoje 
i skutečný vojenský konflikt. Dalším problémem mladých 
je nezkušenost s demokracií, byrokracie a korupce. 
Pašování cigaret či benzínu je pro mnohé z jejich rodičů 
jediným zdrojem živobytí. Letos v září začal platit proti-
korupční zákon. Pomůže nové generaci, aby z nutnosti 
se vymanit z chudoby nepokračovala v šlépějích té 
předchozí?

1.  (LUHANSKE) A whole generation of children have been 
experiencing revolutions, riots and a real military conflict. 
Corruption, bureaucracy and a lack of experience with de-
mocracy are serious problems in Ukraine. The smuggling of 
cigarettes and gasoline is often the only way to make a living 
for many parents of the current children. In September 2016, 
a new anti-corruption law came into effect. Will it help to 
improve the situation so that the new generation can escape 
from poverty?

CestovatelsKÁ 
destiNaCe 
pohledeM 
huMaNitÁrNí 
poMoCi

a tourist destiNatioN as vieWed bY 
a huMaNitariaN aid orGaNiZatioN

1.
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Zakarpatí, k němuž má (určitě) mnoho Čechů vřelý 
vztah, protože za První republiky patřila tato oblast 
k Československu, je turisticky často navštěvo-
vanou destinací. Málokdo však ví, že na Ukrajině 
žije také půl milionu vnitřně vysídlených osob. Je 
to důsledek již dva roky trvajících bojů s Ruskem 
o Doněcko. Diecézní charita Brno proto doručo-
vala humanitární pomoc na východ země v době 
babího léta, kdy na západě Ukrajiny možná mnozí 
trávili bezstarostnou dovolenou.

Many Czechs have a warm relationship with Trans-
carpathia because it was part of Czechoslovakia in 
the era of “The First Republic” (from 1919 to 1938). 
Unfortunately, nowadays Ukraine is home to half 
a million internally displaced people as a result of 
the Russian military intervention in the Donetsk 
Region, which has lasted for two years now. While 
many tourists were spending their holiday in the 
west of the country during the Indian summer 
this year, the Brno Diocese Charity was delivering 
humanitarian aid to the east of the country.

2.  (MYRNE) Spala v letní kuchyni, když zbytek jejího domu 
zasáhla střela z „kaťuše“. Pomoc z Moravy činila 500 000 Kč 
ze sbírky od českých dárců, což je jen kapka a koruna na 
každého z vnitřních uprchlíků. Místní charity však za ně 
každému postupně opravují střechu a jeden pokoj s okny, 
aby lidé přečkali zimu.

3.  (LUHANSKE) Všudypřítomné střelami zničené budovy 
jsou součástí každodenního života lidí na východě Ukrajiny. 
Charitní finanční pomoc z Moravy pomůže obnovit obydlí 
těch, kteří přišli o domovy.

4.  (SLAVJANSK) Poškozené silnice a zbořené mosty prová-
zejí novou historii nezávislosti Ukrajiny. Přerušené dopravní 
tepny jsou odrazem napjatých a narušených vztahů mezi 
Ruskem a Ukrajinou, ale i symbolem rozdělených rodin.

2.  (MYRNE) She was sleeping in her outdoor kitchen when 
her house was struck by a shot from „Katyusha“. Financial 
aid collected from Czech donors by the Brno Diocese 
Charity amounts to 500,000 Czech crowns. It is just a drop 
in the ocean but local charity organizations gradually repair 
the roof and one room in the houses of affected people so 
that they can survive the winter.

3.  (LUHANSKE) Buildings destroyed by missiles are part 
of everyday life for people in eastern Ukraine. Charitable 
financial aid from Moravia will help to repair houses and 
flats of those who lost their homes.

4.  (SLAVJANSK) Damaged roads and ruined bridges mark 
the Ukraine‘s everyday reality. Disrupted transport arteries 
are a reflection of the tense and unstable relations between 
Russia and Ukraine, but also a symbol of divided families.

2.

3.

4.

Travel
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5.  Vojenská nárazníková zóna měří celých 355 km. Region 
mají pracovníci zdejších charit rozdělen. Jeho severní část 
má na starosti Charita Kramatorsk, střední Charita Záporoží 
a jižní Charita Mariupol.

6.  (MIRONOVKYI) Armáda, vojáci, bitevní dobrovolníci, 
vojenští kaplani… to vše patří k dotvoření si představy 
o současném stavu v pohraničí s tzv. Doněckou lidovou 
republikou. Do boje žene Ukrajince hrdost a patriotismus, 
separatisty zase původ a sympatie k Rusku, které pro ně 
znamená zřejmě větší jistotu.

7.  (MYRNE) Uprchlík vyvolává v českém veřejném mínění 
často velmi negativní reakce. Uprchlíci však nejsou v dneš-
ní době jen muslimové prchající před válkou z Blízkého 
východu do západní Evropy. Jsou jimi také vnitřně vysídlené 
osoby na Ukrajině, které stále z kritického území utíkají. 
Málokdo rovněž ví, že největší počet žadatelů o azyl v ČR 
nejsou v žádném případě Syřané nebo Afghánci, ale 
Ukrajinci. 

5.  The military buffer zone is 355 km long. The region is di-
vided among three local charity organisations: Kramatorsk 
Charity (northern part of the region), Zaporozhye Charity 
(the central part) and Mariupol Charity (southern part).

6.  (MIRONOVKYI) The army, volunteer soldiers and cha-
plains play an important part in the border region with the 
so-called Donetsk People‘s Republic. The Ukrainians fight 
out of patriotism and national pride while the separatists 
support Russia as it represents greater economic and 
political security for them.

7.  (MYRNE) Refugees often arouse negative reactions 
among the Czech public. But refugees are not only 
Muslims fleeing war in the Middle East for Western Europe. 
They are also internally displaced people from Ukraine 
leaving the very dangerous eastern part of the country. 
Not many people know that the largest numbers of asylum 
seekers in the Czech Republic are not Syrians or Afghans 
but Ukrainians.

5.

6.

7.
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8.  (MIRONOVKYI) Střepy a slzy, ve kterých 
se odráží rozbité sny mnoha Ukrajinců o bu-
doucnosti. V dohlednu nevidí žádné řešení 
a naděje na ukončení bojů se vzdaluje. 
O konfliktu se přestalo mluvit také ve světě. 
Česká mediální scéna také mlčí. Přestože je 
Ukrajina pro nás téměř „za rohem“, tamější 
situace už zde nevzbuzuje velký zájem. 
Diecézní charita Brno chce však svou pod-
porou poukázat, že Ukrajina si naši pomoc 
a zájem nadále zaslouží 

9.  (MYRNE) Charita brněnské diecéze pod-
pořila zejména činnost Charity Kramatorsk, 
která v terénu poskytuje také zdravotní péči. 
Zdravotnictví je na Ukrajině obecně v tristním 
stavu. Ošetřování zraněných tak znamená 
další problém a často ho řeší jen dobrovolné 
zdravotní sestry.

Diecézní charita Brno pomáhá Ukrajině prostřednictvím své pobočky Charita Znojmo.
Konto pomoci: 107 – 4585900247/0100, v.s. 712.
www.dchb.charita.cz, e-mail: dchb@charita.cz

 � Služby pro seniory
 � Charitní ošetřovatelská služba
 � Péče o nevyléčitelně nemocné
 � Podpora života lidí se zdravotním postižením
 � Pomoc matkám (otcům) s dětmi v tísni
 � Podpora rodin
 � Pomoc lidem bez domova
 � Podpora lidí znevýhodněných na trhu práce

 � Charitní poradenství
 � Pomoc cizincům v nouzi
 � Podpora života menšin
 � Prevence rizikového chování
 � Humanitární pomoc
 � Dobrovolnická činnost
 � Pastorační činnost
 � Vzdělávání

NAŠE sLUžBy: 

8.  (MIRONOVKYI) Shards and tears reflect 
the broken dreams of many Ukrainians about 
the future. They see no solution and their 
hope that the fighting will end is fading. The 
world media (including the Czech) have 
stopped covering the conflict. Although 
Ukraine is almost “around the corner”, it no 
longer arouses much interest in the Czech 
Republic. However, the Brno Diocese Cha-
rity wants to show that this region still needs 
our help and deserves our interest.

9.  (MYRNE) The Brno Diocese Charity supp-
orted the local Kramatorsk charity which, 
along with other activities, provides field 
health care. In general, the level of health 
care in Ukraine is very poor and treatment of 
the injured is often done only by volunteer 
nurses.9.

8.
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říká se, že rychlost je sice dobrá, ale důležitější je 
přesnost. Gymkhana GRiD: European Gauntlets 
oslavila své půlkulaté výročí v historickém městě 
Marathon v řecku. Nemusíme vám říkat, že závo-
dění bylo napínavé a už vůbec vám nemusíme říkat, 
že věž z kouřících pneumatik byla na konci třídenní 
akce téměř stejně vysoká, jako je sama Akropolis. 
Důležité je, že v bitvě, ve které se utkalo celkem 
55 aut, vyhrál v kategorii AWD (pohon všech kol) 
Petter Solberg a v kategorii RWD (pohon zadních 
kol) Luke Woodham.

vynesla na podium 
v maRathonu šampiony!

TROJNáSOBNý SVěTOVý ŠAMPION FIA PETTER SOLBERG, úřADUJíCí 
ŠAMPION GRID LUKE WOODHAM, ZáVODNíK WORLD Rx REINIS NITIŠS, 
NěKOLIKANáSOBNý MEDAILISTA Z x GAMES LIAM DORAN A ZAKLADATEL 
GYMKHANA GRID KEN BLOCK JIŽ POPáTé PSALI HISTORII NA FINáLE 
GYMKHANA GRID: EUROPEAN GAUNTLET. 

PETTER SOLBERG, THREE-TIME FIA WINNER; LUKE WOODHAM, REIGNING 
GRID CHAMPION; REINIS NITIŠS, WORLD Rx RACER; LIAM DORAN, x GAMES 
WINNER OF SEVERAL MEDALS AND KEN BLOCK, FOUNDER OF GYMKHANA 
GRID, WERE THE KEY FIGURES IN THIS YEAR’S GYMKHANA GRID EUROPEAN 
GAUNTLET FINALS FOR THE FIFTH TIME. 

GyMKHAnA  
GRiD 2016

Speed may be good but what really counts is 
precision. Gymkhana GRiD European Gauntlets 
celebrated its anniversary in the historic town of 
Marathon, Greece. It goes without saying that the 
races were exciting. And there is even less need 
to say that by the end of this three-day event, the 
tower made of burning tires was almost as high 
as the Acropolis itself. The important thing is that 
Petter Solberg won the battle of 55 cars in the AWD 
(all-wheel drive) category and Luke Woodham won 
the RWD (rear-wheel drive) category.



... 79

leisure

Přestože se akce odehrála na konci října, vysvitlo 
v den závodu slunce, které ozářilo tribuny naplněné 
fanoušky, jež se mačkali i kolem těsné trati GRiDu. 
Ve chvíli, kdy zapadlo slunce a klesla teplota, 
stoupla naopak intenzita závodění na trati. Luke 
Woodham a Adam Elder se utkali v epické finálové 
bitvě. V prvním vzájemném závodě byl mezi nimi 
rozdíl pouhé tři setiny sekundy. Ve druhém závodě 
už naplno dominoval Woodham, který Eldera 
překonal o 1,64 sekundy. Britský závodník Danny 
Cross porazil Marko Palijana ve svém osobitém E30 
BMW a doplnil tak třetí místo v kategorii RWD.

V kategorii AWD se potkali praví rallycrossoví titáni: 
Petter Solberg, Liam Doran a Reinis Nitišs. Šokující 
zvrat nastal ve chvíli, kdy šampion této série Dmitrij 
Srybnyj byl vyřazen ve čtvrtfinále. Kena Blocka, kte-
rý zajížděl jedny z nejrychlejších časů celý víkend, 
vyřadil ze závodu v semifinále Liam Doran.

Na konci dne čekala diváky ta největší bitva v po-
dání úřadujícího šampiona FIA World Rallycross 
Pettera Solberga a několikanásobného medailisty 
z x Games Liama Dorana – oba závodí ve World 
Rallycross, oba byli vybaveni Citroeny s obrovským 
výkonem a oba chtěli vyhrát. Nakonec vyhrál  
o 1,75 sekundy Solberg. Na třetím místě se umístil 
po dvou skvělých závodech Reinis Nitišs. 

Although the event took place in late October, the 
sun came out on the day of the race and illumina-
ted bleachers full of fans who were also crowded 
along the narrow GRiD track. At the moment when 
the sun set and the temperature dropped, the 
intensity on the racetrack rose. Luke Woodham and 
Adam Elder competed in the final epic battle. After 
the first race, their performance differed by a mere 
three-hundredths of a second. The second race 
was under the full control of Woodham, who beat 
Elder by 1.64 seconds. Danny Cross beat Marko 
Palijan in his iconoclast E30 BMW and thus won the 
third place in the RWD category.

The AWD category saw true rallycross titans: Petter 
Solberg, Liam Doran and Reinis Nitišs. The shock 
came when Dmitrij Srybnyj, the champion of this 
series, was eliminated in the quarterfinals. Ken 
Block, who ranked among the fastest throughout 
the entire weekend, was eliminated in the semi-
-finals by Lian Doran.

At the end of the day, the spectators could appre-
ciate the greatest battle between Petter Solberg, 
the defending champion of FIA World Rallycross 
and Liam Doran, who has won several medals at x 
Games. Both of them compete at World Rallycross 
and came equipped with Citroens featuring a fan-
tastic performance potential. In the end, Solberg 
won by 1.75 seconds. After his two great races, 
Reinis Nitišs ranked third.
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nezBývá, než se začít těšit na další rOčník gymkhana grid 2017.

„Nedokážu vůbec popsat své pocity. Dokázal jsem to 
třikrát po sobě a nikdy to nebylo jednoduché. Adam 
mě trochu stresoval. Měl v kvalifikacích nejrychlejší 
čas, já byl druhý. Na autě jsme udělali pár změn. Moc 
to nefungovalo, takže jsme v pitu celé auto znovu 
předělali. Všichni kluci, atleti Monster Energy a týmoví 
kolegové dali hlavy dohromady a práci dokončili. 
Nebylo to lehké. Jel jsem na maximum. Jsem prostě 
šťastný. Je to jedna z nejlepších akcí, na které jsem 
kdy byl. Diváci jsou tak nadšení, fandí každému 
závodníkovi. Bylo to skvělé a už se nemůžu dočkat, až 
se sem někdy vrátím a budu tady zase závodit!“

“It’s hard to describe my feelings. I’ve been in first 
place three times in a row now, and it was never easy. 
Adam kept stressing me a bit. He ranked the fastest 
in qualifications, I came second. We tweaked the car 
a bit. It didn’t work so we reworked everything once 
again in the pit. All the guys, Monster Energy athletes 
and everyone on the team put their heads together and 
finished the job. It wasn’t easy. I drove to my maximum 
ability. I’m simply happy. It’s one of the best events I’ve 
ever attended. The spectators were so enthusiastic, 
they supported every single racer. It was great, I can’t 
wait to come back one day and race again!”

luKe 
wOODHAM
1. místo RWd
1st place in RWd
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all we can dO nOw is lOOk fOrward tO next year’s gymkhana grid 2017.

„Musím říct, že si nevzpomínám, kdy jsem byl napo-
sledy tak nervózní. Když se začalo závodit a já viděl ty 
trofeje, věděl jsem, že jednu z nich musím mít. Vůbec 
nevím, co říct, jsem prostě šťastný. Na tribunách bylo 
tolik lidí, byl jsem z toho nadšený. Mám pocit, jako 
by to byl světový šampionát. V jednom závodě jsem 
zaspal na startu, což asi značí, jak jsem byl nervózní. 
Tohle auto nemá automatické startování, takže jsem to 
musel udělat manuálně. Myslel jsem, že je po všem. 
Nastartovat mi trvalo 3,5 sekundy a já věděl, že do 
toho musím vletět a hodně riskovat – a nakonec mi 
to vyšlo. V semifinále a ve finále jsem se zase trochu 
zkrotil, protože jsem nechtěl udělat žádné zbyteč-
né chyby, což se mi nakonec vyplatilo. Je to velmi 
speciální závod – chci také poděkovat všem těm, kdo 
se na tom podíleli. To, že mám tuhle trofej, je prostě 
neuvěřitelné, jako na světovém šampionátu!“

“I must say I can’t remember the last time I was so 
nervous. When the race began and I saw the trophies 
I knew I had to have one of them. I just don’t know 
what to say, I’m just so happy. There were so many 
spectators in the bleachers, it was incredible. I feel 
as if this was a world championship. I was slow at the 
start of one of the races. This might have shown how 
nervous I was. This car doesn’t have an automatic start 
so I had to do it manually. I thought the race was over 
at that point. It took me 3.5 seconds to get the car star-
ted and I knew I had to really go for it and risk a lot. But 
in the end it worked out. Then, in the semi-finals and 
finals I held back a bit, because I didn’t want to make 
any useless mistakes and that worked out well for 
me. This is a very special race and I’d like to thank all 
who took part in it. The fact I have this trophy is simply 
amazing, it’s just like at a world championship!”

PeTTeR 
SOlbeRG
1. místo aWd
1st place in aWd



THRILLER / THRILLER:

na zaJímavé knihy 

Já, Poutník
terry hayes
Agent s přezdívkou „Poutník“ 
vypráví svůj příběh v tajných služ-
bách. Zavede vás do prostředí tero-
rismu, islámu a špinavých úplatků. 
Thriller s aktuálním celosvětovým 
tématem, který deník The Guardian 
zhodnotil jako „jediný, který letos 
musíte přečíst.“

I am Pilgrim
A former spy nicknamed “Pilgrim” 
tells his story from the intelligence 
service. He takes the readers into 
the world of terrorism, Islam and 
bribes. I am Pilgrim is a thriller 
dealing with current global issues, 
which The Guardian reviewed as 
“the only thriller you need to read 
this year”.

Vyzvědačka
paulo Coelho
Coelho tentokrát ve své knize 
oživuje příběh slavné kurtizány 
a tanečnice Maty Hari, která byla 
obviněna ze špionáže a nakonec 
popravena za velezradu. Autor 
rekonstruuje její život prostřednic-
tvím fiktivních dopisů, které napsala 
ve vězení před popravou pro svou 
dceru.

The Spy
In his new novel, Paulo Coelho 
brings to life one of history’s most 
enigmatic women, Mata Hari. This 

tipy

hu je zapojena milenka ženatého 
muže, ale i jeho manželka, její se-
stra, neteř či třeba matka milenky. 
Každá z nich se potýká s různými 
problémy, pro které hledají řešení. 
Humorný příběh prozkoumává 
lidské vztahy i svět, který všichni 
známe.

Bábovky
Twelve different women who 
have something in common: the 
mistress of a married man, his 
wife, her sister, niece and the mis-
tress’s mother. Each of them has 
to cope with various problems and 
is trying to find solutions to difficult 
life situations. A humorous story 
which explores human relation-
ships and depicts the problems of 
life today.

Playground
lars Kepler
Poručík švédské armády Jasmin 
Pascal-Andersenová je v boji těžce 
zraněná. Během čtyřiceti vteřin, 
kdy se jí zastaví srdce, se ocitne 
v tajemném přístavním městě, které 
představuje přechod mezi životem 
a smrtí. Po probuzení je Jasmin 
rozrušená a zmatená. Jak moc 
byl tento přístav s nespravedlivým 
systémem reálný? 

Playground
Swedish Army Lieutenant Jasmin 
Pascal-Andersen is seriously 
injured in action. Within forty sec-
onds after her heart stops beating, 
she finds herself in a mysterious 

famous dancer and courtesan 
was convicted of being a spy and 
executed for espionage. Her life 
story is revealed in a series of 
letters to her daughter, which were 
written from prison on the eve of 
her death.

Harry Potter a prokleté dítě
j. K. roWling
Knižní zpracování divadelní hry 
o dospělém Harrym Potterovi – 
zaměstnanci Ministerstva kouzel, 
který se svou ženou vychovává tři 
děti a žije všední život. Ukazuje se 
však, že temnota a minulost nikdy 
nespí a nejmladší syn Albus se 
bude muset nedobrovolně vydat 
po otcových stopách.

Harry Potter and the Cursed 
Child
Based on a story by J.K. Rowling, 
this new play by Jack Thorne is the 
first Harry Potter story to be pre-
sented on stage. Harry Potter is an 
overworked employee of the Min-
istry of Magic and a husband and 
father of three school-age children. 
While Harry grapples with a difficult 
past, his youngest son Albus must 
struggle with the weight of a family 
legacy he never wanted.

Bábovky
radka tŘeštíková
Dvanáct odlišných žen, které mají 
přesto něco společného. Do příbě-

BIOGRAF. ROMáN / BIOGRAPHY

FANTASY

ČESKý ROMáN / CZECH NOVEL

PSYCHOLOGICKé / PSYCHOLOGY
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foR inteResting bookstips

CESTOPIS / TRAVEL BOOK

ESOTERIKA / ESOTERIC

EROTIKA / EROTIC STORIES

POLITIKA / POLITICS

DETEKTIVKA / CRIME

PRO DěTI / CHILDREN’S

port city, which represents the 
transition between life and death. 
After waking up, Jasmin is upset 
and confused. How real was this 
port with an unjust system?

Pěšky mezi buddhisty 
a komunisty

ladislav ZiBura
Mladý a excentrický český cestova-
tel se tentokrát vydává prozkou-
mat Himaláje, údolí čínských řek 
a neobjevené nepálské vesničky. 
Jeho příběh o 1 500 km dlouhé 
pěší výpravě má být svědectvím 
o jednoduchosti života i půvabu 
svobody.

Walking Amongst Buddhists 
and Communists
An eccentric young Czech traveller 
sets off to explore the Himalayas, 
the valleys of Chinese rivers and re-
mote Nepalese villages. This story 
about a 1,500 km hiking expedition 
is a testimony on the simplicity of 
life and the charm of freedom.

Naše třídní je mimozemšťan
jiŘí šandera
Když spolužáci objeví v knihovně 
tajemnou knihu o mimozemské 
civilizaci, dostanou šanci odletět na 
planetu Majusa. Podmínkou je však 
splnění nelehkých úkolů. Podaří 
se jim to?

Our Teacher Is an Alien
A group of four school friends dis-
cover a book about extra-terrestrial 
civilization in the library and get 
the chance to fly to the planet 
of Majusa. But first they have to 
complete several difficult tasks. Will 
they be able to do this?

Tajný život stromů
peter WohlleBen
Autor byl celý svůj život lesníkem 
a dává nahlédnout do prostředí od-
počinku, ticha a nedotčené přírody. 
Wohlleben odhaluje, že stromy mají 
paměť, cítí bolest, komunikují mezi 
sebou a tvoří se jim i vrásky. Při pří-
ští procházce lesem budete vnímat 
okolní svět novým pohledem.

The Hidden Life of Trees
The author, who worked all his life 
as a forester, takes readers into the 
world of peace and quiet, relaxa-
tion and untouched nature. Wohlle-
ben has discovered that trees 
have memory, can feel pain, and 
communicate with each other. After 
reading this book you will never 
view trees the same way again.

Tiché dívky 
eriC riCKstad
Soukromý detektiv Frank Rath dou-
fal, že poté co odevzdal odznak, 
tak nebude mít s vraždami už nic 
společného. Stane se však sou-
kromým vyšetřovatelem v zapadlé 
vesničce, kde začnou  záhadně 
mizet mladé ženy.

The Silent Girls 
Frank Rath thought he was done 
with murder when he turned in 
his detective‘s badge to become 
a private investigator in a remote 

rural community. Unfortunately, 
young girls start to disappear 
without a trace.

Příběhy z parní lázně
herBert sChWarZ
Legendární erotické příběhy od 
různých indiánských kmenů jako 
jsou Odžibwejové, Mohawkové 
nebo kmen Naskapi z východní 
Kanady. Začíst se můžete do 
kontroverzních povídek plných 
polygamie, kastrace nebo i incestu.

Tales from the Smokehouse
A collection of erotic tales from vari-
ous Native American tribes such as 
the Ojibwa, Mohawk and Nasapi 
from eastern Canada. The book 
contains controversial stories deal-
ing with such topics as polygamy, 
castration and incest.

Vraťme Americe její velikost
donald j. trump
Donald Trump ještě jako prezident-
ský kandidát sepsal svou vizi, ve 
které chce navrátit Ameriku „jejím 
právoplatným majitelům“, tedy ame-
rickému lidu. Uvádí nejen jak podle 
něj uzdravit americkou ekonomiku, 
ale také své nápady na podobu 
reformy zdravotního systému, pře-
budování armády či vzdělání.

Great Again: How to Fix Our
As presidential candidate, Donald 
Trump wrote this book summing up 
his vision of what should be done 
to make America great again: he 
wants to bring the country back to 
its “rightful owners“- the American 
people. He indicates how to heal 
the US economy and presents his 
ideas on reforms of the health-care 
system, the army and education.Au

to
r a

 fo
to

: r
ed

ak
ce

, z
dr

oj
e:

 w
eb

... 83

INSPIRATION



VAnilKOVý 
ObCHOD

Domů si dovezla spoustu vanilkových dobrot: 
mletou vanilku, lusky, extrakty, vanilkovou pastu... 
Netrvalo dlouho a vanilka došla. V té chvíli se v její 
hlavě zrodila myšlenka přivézt tohle výjimečné 
koření také k nám do Čech. 

Spolu se spřátelenými farmáři z Mauritia, Madagas-
karu a Indonésie začal vznikat Vanilkový obchod. 
„Z ostrova Mauritius se mnou přiletěla domů nejen 
vanilka, ale také jeden zajímavý nápad. Ochutnali 
jsme na ostrově tamější víno, do kterého nám před 
podáváním farmáři vhodili přepůlený vanilkový lusk. 
A bylo opravdu úžasné,“ říká Veronika. 

U nás na Moravě se skvělému vinaři Stanislavu 
Mádlovi z Velkých Bílovic nápad s luskem ve víně 
zalíbil. Vanilkové víno se vyrábí tak, že se sekané 
vanilkové lusky dají přímo do vinného kvasu. Víno 
se pak vyrobí tradičním způsobem a krásně voní 
vanilkou. Na závěr se do každé láhve přidá jeden 
lusk pro zachování chuti i vůně. Receptura je chrá-
něná a víno je k dostání jen pod značkou Vanilkové 

VANILKOVý OBCHOD ZAČAL PSáT 
SVůJ PříBěH PřED PěTI LETY 
NA OSTROVě MAURITIUS, KDE 
POZNALA VERONIKA ŠTAUDOVá 
BěHEM SVATEBNí CESTY POPRVé 
VůNI PRAVé VANILKY. 

vanilce rozumí, vanilku milují!

Svatební cesta na Mauritius změnila majitelce Vanilkového obchodu Veronice Štaudové život.
Veronika’s honeymoon to Mauritius has changed the Vanilla Shop owner´s life. 

She brought home several vanilla treats: ground va-
nilla beans, whole beans, extracts, vanilla paste…. 
It had not taken long and Veronika had run out of 
all her supplies. At that moment an idea entered her 
head: she will import this exceptional spice to the 
Czech Republic. 

Along with befriended farmers of Mauritius, Mada-
gascar and Indonesia Veronika started to work on 
her Vanilla Shop. “I’ve managed to import not only 
vanilla from Mauritius, but also one particular idea. 
On the island we were offered local wine into which 
the farmers had inserted a vanilla bean cut into 
halves. And that was really amazing,” says Veronika. 

A great winemaker Stanislav Mládek from the 
South Moravian town of Velké Bílovice fell in love 
with the idea of vanilla beans in wine. When making 
vanilla wine, the cut up beans are added directly 

vanilla we understand, vanilla we love! 

THE VANILLA SHOP STARTED TO 
WRITE ITS STORY ABOUT FIVE 
YEARS AGO ON THE ISLAND OF 
MAURITIUS WHERE VERONIKA 
ŠTAUDOVá, DURING HER 
HONEYMOON, ExPERIENCED 
THE AROMA OF REAL VANILLA 
FOR THE VERY FIRST TIME. 

VAnillA SHOP
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víno – víno jako lusk! Hodí se výborně k dezertům, 
odpolední kávě, vanilkové Panna Cottě, nebo když 
chcete překvapit milovanou ženu hezkým romantic-
kým večerem. 

Všechny dobroty jsou k dostání na  
www.vanilkovyobchod.cz. 

Recept na vanilkovou Panna Cottu: 
3 plátky želatiny, 50 g moučkového cukru, 500 ml 
40% smetany ke šlehání, 1 lžička vanilkového 
extraktu z ostrova Mauritius, vanilkový sirup 
a jahody, kapka oleje

Plátkovou želatinu dejte do misky se studenou 
vodou a nechejte nabobtnat. Připravte si čtyři malé 
formičky nebo skleničky, které zlehka vymažte 
olejem. Smetanu vlijte do rendlíku, přidejte cukr 
a vanilkový extrakt. Směs přiveďte k varu a pak 
odstavte z ohně. Za stálého míchání přidejte 
vymačkanou želatinu. Směs vlijte do připravených 
formiček a dejte na 4–6 hodin chladit, aby ztuhla. 
Těsně před podáváním vyndejte z lednice, vyklopte, 
ozdobte rozmačkanými jahodami a přelijte vanilko-
vým sirupem.

Vanilkové víno – Víno jako lusk! Jemná vůně 
vanilkového vína vás v létě osvěží a v zimě zahřeje 
vzpomínkami na letní exotickou dovolenou.

Vanilla wine: Vanilkové víno – Víno jako lusk! The 
gentle aroma of vanilla wine will refresh you in 
summer and warm you up in winter, bringing up 
memories of summer exotic holidays.

Vanilková Panna Cotta: Dezert lehoučký jako pírko, 
sametově jemný a andělsky voňavý. Vanilková Panna 
Cotta vypadá složitě, ale je tak jednoduchá na 
přípravu, že si ji dopřejete každý víkend.

Vanilla Panna Cotta: a dessert as light as a feather, 
smooth as silk and oozing angelic aroma. While it 
seems extremely complicated to make, it is, in fact, 
so easy to cook that you will indulge yourself with 
this treat every weekend.

Vanilkové lusky, které koupíte ve Vanilkovém 
obchodě, se sklízí ručně, úplně zelené a téměř bez 
vůně na vanilkových plantážích.

Vanilla beans available at the Vanilla Shop are 
harvested on vanilla plantations as green beans, 
without any aroma. 

to the wine during the fermentation process. Then 
the wine is produced in the traditional way and 
acquires a beautiful vanilla bouquet. At the final 
stage of the production, a vanilla bean is inserted 
into every bottle to keep the characteristic taste 
and aroma. The recipe is protected and is available 
under the label “Vanilkové víno – víno jako lusk!” 
(Vanilla wine – a treat in a bean). It is best to be 
served with desserts, afternoon coffee, vanilla 
panna cotta or when you want to surprise your 
beloved wife with a lovely romantic evening. 

All our vanilla treats are available at  
www.vanilkovyobchod.cz. 

Vanilla Panna Cotta recipe: 
3 sheets of gelatine, 50 g powdered sugar, 
500 ml 40% whipping cream, 1 teaspoon of 
vanilla extract from the Mauritius island, vanilla 
syrup and strawberries, a drop of oil

Place the gelatine sheets into a bowl with cold 
water and let them soak. Carefully grease the 
insides of four small moulds or glasses. Pour the 
cream into a saucepan together with the sugar and 
vanilla extract. Let the mixture come to boil and 
then take it off the heat. Stir and add the wringed 
out gelatine sheets. Pour the finished mixture into 
the moulds and refrigerate for 4–6 hours. Before 
serving, release the panna cotta out of the moulds 
and decorate with squashed strawberries and 
vanilla syrup. 
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že se na Moravě v žádném případě ženy na 
mateřské dovolené nenudí, dokládá inspirativní 
obchodní příběh Veroniky Konečné z Újezda 
u Brna. Veronika ve volném čase často vařila 
a připravovala různé domácí dobroty v podobě 
džemů a marmelád, až kvůli čím dál většímu zá-
jmu nejen členů rodiny, ale také známých z celé 
České republiky jednoho dne sebrala odvahu 
a přihlásila své marmelády do mezinárodní sou-
těže ve Velké Británii. Uspěla, a tak její motivace 
vzrostla a rozjela živnost, která je zároveň její 
radostí. 

Když se řekne U Tří Berušek, co by se mělo zákaz-
níkovi vybavit za předmět podnikání? 

Zabývám se výrobou přírodních domácích produktů. 
Jsou jimi například domácí sirupy, džemy, pesta, 
chutney, pečené čaje a jiné. Tyto produkty vyrábím 
v devadesáti procentech pouze z domácího ovoce 
i zeleniny, které si buď sama nebo s pomocí rodiny 
(někdy i sousedů) vypěstujeme. Pro produkty 
z exotického ovoce samozřejmě suroviny kupuji. 
Druhou složkou výrobku je pak cukr, který používám 
zásadně jen třtinový. 

oceňované moravské 
marmelády a další domácí 
produkty vyráběné 
s láskou 

  Tří beRuŠeK

The inspiring business story of Veronika Konečná 
from Újezd u Brna is evidence of the fact that 
some south-Moravian women on maternity leave 
are very active. Veronika often cooked and made 
jams and preserves in her free time. The growing 
demand for her products and positive feedback 
from her relatives and friends from all over the 
Czech Republic encouraged her to take part at 
international competition in the United Kingdom. 
she succeeded and the motivation to fulfil her 
dream grew stronger. she started her own busi-
ness, which is her hobby at the same time.

Can you tell us more about your business?

I make various homemade products such as syrups, 
marmalades, jams, pesto, chutney and other things. 
Ninety per cent of my products are made from home-
grown fruit and vegetables – I grow them myself or 
with help from my family, friends and neighbours. Of 
course I have to buy some ingredients, especially 
tropical and subtropical fruit. An important ingredient 
in my products is sugar – I only use cane sugar.

award-winning preserves 
and other homemade 
products from moravia 
made with love

(THRee lADybiRDS)
u
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Jak vás napadlo pracovat z domu a věnovat se 
právě této činnosti? 

Přišlo to postupně úplně samo. Pochopitelně k tomu 
přispěla mateřská dovolená, kdy jsem měla více 
volného času. Začala jsem nejprve produkty vyrábět 
pro vlastní potřebu, potom pro známé a ti mě přivedli 
na myšlenku prodeje. 

Vaše marmelády slaví mezinárodní úspěch. Ne-
dávno jste dostala významné ocenění. O jaké šlo? 

Ano, zaznamenala jsem v roce 2016 pro mě dopo-
sud největší úspěch, a to hned v celosvětové soutěži 
„Marmelade Awards“ ve Velké Británii. V kategorii 
začínajících jsem se umístila na krásném druhém 
místě s meruňkovou marmeládou s levandulí. 

Zúčastníte se dalšího kola? 

Ano, této soutěže se opět zúčastním na začátku příš-
tího roku, a to s novými druhy marmelád, které zatím 
nebudu prozrazovat. Uvidíme, až jak dopadnou, pak 
se pochlubím :-). 

Daří se vám při zvyšující se poptávce udržovat 
pořád stejně kvalitní marmelády a další produkty? 
Je pravda, že udržet kvalitu i přes zvyšující se kvan-
titu je velice obtížné.  Mám podporu rodiny, která 
se mi snaží se vším pomáhat. A abych si mohla za 
svými výrobky a jejich kvalitou dál hrdě stát, nic se 
na tom nezmění.  

Jaký džem nebo další z vašich domácích produk-
tů patří mezi vaše oblíbené? 

Je jich mnoho. Převážně vše, co vyrábím, mi musí 
chutnat, abych uznala, že zrovna tento produkt může 
jít do prodeje. Mezi džemy jsou mými oblíbenci 
například jahodovo-malinový s mátou, mezi sirupy 
skořicový a jablečný s hřebíčkem, u pečených čajů 
je to šípek s heřmánkem a z chutney například 
cibulové.

Plánujete nějaké novinky? 
S novinkami problém nemám. Pořád vymýšlím a vy-
rábím nové produkty. Někdy je jich až moc a potom 
mám obavu, jak vše stačím vyrobit, protože sezona 
je převážně od jara do podzimu, a to je dost krátká 
doba vše natrhat, uskladnit a zpracovat.

Jak vás mohou lidi sledovat a komunikovat s vámi, 
mají-li o něco z vašeho sortimentu zájem? 
Facebook: U Tří Berušek
E-mail: verunkakonecna@email.cz 
Webové stránky mám ve výstavbě, ale určitě 
o nich taky budu informovat na Facebooku.

Why did you decide to work from home and start 
this business?

It was a slow and gradual process. I had more free 
time when I was on maternity leave so I started mak-
ing jams, marmalades and syrups for my family, and 
later also for my friends who encouraged me to start 
selling my products.

Your marmalades are internationally successful 
and you have received a major award. Can you 
tell us something about it?

Yes, receiving the “Marmalade Award” at the inter-
national competition in Great Britain in 2016 was 
my greatest success so far. I won second place in 
the beginner’s category with my apricot jam with 
lavender.

Are you going to participate in this competition 
again?  

Yes, I’m going to take part in this competition in 2017 
with new kinds of marmalades but I’m not going to 
reveal any details now. If I succeed, I’ll tell you :-).

Are you able to maintain the high quality of your 
products with the growing demand for them?

It is true that maintaining high quality with the 
increased quantity is very difficult. Luckily, my family 
supports me and helps me a lot. And I want to keep 
the high standard of my products so that I can be 
proud of them.

Which of your products are your favourites?

There are many. I simply have to like most of my 
products to be able to sell them. I love for example 
my strawberry and raspberry jam with mint, cin-
namon and apple syrup with cloves, camomile and 
rosehip tea, and onion chutney - to name but a few.

Are you planning to launch any new products?

In fact I am continuously inventing and making new 
products. Sometimes there are too many of them 
and then I’m afraid I won’t manage to make them all 
because the season is quite short and there is a lot 
of work with harvesting the ingredients and process-
ing them.

How can potential customers get in touch with 
you if they are interested in your products?

On Facebook: U Tří Berušek
By e-mail: verunkakonecna@email.cz 
My web pages are currently under construction 
but you can find all the necessary information on 
my Facebook profile.

... 87



airpOrT



www cz.aqualand-moravia.

SVĚT VODNÍCH ZÁŽITKŮ 

WORLD   WATER EXPERIENCES OF  

Poštovská 1, 602 00 Brno
www.skyicebar.cz

sKy ICE BAR
Ice Bar & Café-Bar

www.contimex.cz

Contimex, spol. s r.o.
Vážného 15  |  621 00  Brno

+420 541 213 361  |  info@contimex.cz
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Díky 4 dimenzím výkonu tyto lyže excelují ve všech podmínkách a terénech.

Více informací najdete na: amphibio4d.elanskis.com

KONKÁVNÍ KONVEXNÍ ROCKER ROCKER CAMBER

AMPHIBIO 4D
NAPROSTÁ VŠESTRANNOST

Díky 4 dimenzím výkonu tyto lyže excelují ve všech podmínkách a terénech.

Více informací najdete na: amphibio4d.elanskis.com

KONKÁVNÍ KONVEXNÍ ROCKER ROCKER CAMBER

AMPHIBIO 4D
NAPROSTÁ VŠESTRANNOST


