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Milí čtenáři,

do možná prokřehlých rukou se vám dostává další zimní vydání 
časopisu Flying Mag, aby prostoupil vaše chvíle strávené 
nejen cestováním příjemnou teplou atmosférou zajímavých 
témat. Vydejte se tedy s námi prostřednictvím jeho stránek do 
příjemného italského Bergama, kde zimy nebývají tak urputné. 
Nahlédněte prostřednictvím fotoreportáží Richarda Boudy 
do nádherných jeskyní ve vzdáleném Novém Mexiku nebo 
zatopených solných dolů na Ukrajině. 

Prostřednictvím rozhovoru objevte dynamický a pulzující život 
významné hudební instituce Filharmonie Brno očima její ředitelky 
Marie Kučerové. Dozvíte se také, že nekonečný vesmír se dá 
vtěsnat do malého šperku a to konkrétně v rozhovoru s Ondřejem 
Baslerem z firmy Helioring. V neposlední řadě se vydejte na pouť 
s těmi, pro které je cestování prostředkem, jak pomáhat druhým.  

Přejeme vám tedy šťastnou cestu naplněnou zážitky 
a jedinečnými setkáními!  

Vaše Flying Mag parta

Dear Readers,

In your chilly hands is the winter issue of Flying Mag. We hope 
the articles and interviews we’ve included will bring warmth 
and comfort to your travel time. Leaf through the pages and 
find yourself in the Italian town of Bergamo where winters are 
not so harsh, or visit the breathtaking caves of New Mexico or 
the old salt mines of Ukraine, now filled with water, in the photo 
documentaries of Richard Bouda. 

Further on, Marie Kucerova, Director of the Brno Philharmonic 
Orchestra, reveals in an interview the dynamic, vibrant life of this 
major musical institution.

And in another interview, Ondrej Basler of Helioring explains 
how our infinite universe may be compressed into a tiny piece of 
jewellery. Finally, you have the opportunity to set out on a journey 
with people for whom travelling is a way to help others.  

We wish you a pleasant trip full of wonderful experiences and 
unique encounters!  

Your Flying Mag team   
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Bergamo, located 40 km northeast 
of Milan, is the capital of Lombardy, 
Italy. For many people, the name 
Bergamo is synonymous to a 
low-cost airline airport. But it is so 
much more than that: a pictur-
esque town full of historical sites. It 
is considered to be the secret pearl 
of the region.

Città Alta 

For starters, you should know 
that the town is divided into two 
sections: Città Bassa and Città 
Alta. Città Bassa is located at the 
foot of the local hill and it is more 
contemporary of the two. If histori-
cal sites are what interests you, go 
to the top of the hill to enjoy Città 
Alta. Both these neighbourhoods 
are connected by a cable car.

Bergamo

The SecreT TreaSure of LomBardy

tajný poklad lombardie

Bergamo je hlavní město italské 
Lombardie a leží 40 km severový-
chodně od Milána. Je považová-
no za pravou skrytou perlu této 
oblasti. Pro mnoho lidí je známé 
jen jako letiště nízkonákladových 
aerolinií. Přitom jde o nádherné 
historické město plné památek 
a úchvatných scenérií.

Centrum Città Alta

Pro začátek je dobré vědět, že 
město je rozdělené na dvě části 
– Città Bassa a Città Alta. Città 
Bassa se nachází pod kopcem 
a je modernější. Pokud vás lákají 
především památky, zamiřte do 
historického centra, které se 
nachází na kopci v Città Alta. 
Obě místa jsou spojena lanovkou 
i silnicí.



In the heart of the historical centre 
is Piazza Vecchia, the old square 
featuring a lot of beautiful medieval 
and renaissance architecture. 
Particularly notable is Palazzo della 
Ragione from 1199. From there, 
you can climb Torre del Campa-
none, a 12th century tower that 
provides a breath-taking view of the 
surrounding countryside.  Every 
night at 10 pm, the tower bells ring 
100 times. In the past, the bells an-
nounced that the gates to the Old 
Town had been closed. Through 
arcades at Piazza Vecchia then you 
can walk to Piazza del Dumo.

There too are many buildings 
worth your attention. The square is 
dominated by Cappella Colleoni, 
a chapel that belongs to the Santa 
Maria Maggiore basilica. Over 
time, it has undergone several re-
constructions which resulted in its 
current baroque style and neoclas-
sical facade. The Duoamo square 
also features the Bergamo neo-
classicist cathedral. Its current look 
was formed in the late 19th century. 
Nearby, the square you visit Rocca, 
ruins of a former fortress.

Historickému centru dominuje 
náměstí Piazza Vecchia. Je tu 
soubor velmi pěkných architekto-
nických staveb ve středověkém 
a renesančním stylu. Za pozornost 
stojí především městský palác 
Palazzo della Ragione z roku 1199. 
Z něj se dostanete na věž Torre del 
Campanone ze 12. století. Nabízí 
nádherný výhled do okolí. Vždy 
v 10 hodin večer odbíjí sto úderů. 
Dříve odbíjení zvonů oznamovalo 
uzavření bran Starého města.

Z Piazza Vecchia se podloubím do-
stanete na Piazza del Dumo. I zde 
jsou objekty, které by bylo škoda 
minout bez povšimnutí. Dominan-
tou je kaple Cappella Colleoni 
(součást baziliky Santa Maria Ma-
ggiore). V historii prošla několika 
přestavbami. V současné době je 
v barokním stylu a má neoklasicist-
ní průčelí. Další důležitou stavbou 
na náměstí Duamo je bergamská 
katedrála v neoklasicistním stylu. 
Dnešní podobu dostala na konci 
19. století.

Nedaleko odtud také najdete pev-
nost Rocca, respektive její trosky. 
Pochází ze 14. století a sloužila 

• Město se skládá ze dvou 
částí: Città alta (Horní město), 
středověké město na vrcholu 
kopce obklopené obrannými 
zdmi ze 17. století a Città 
Bassa (Dolní město), založené 
počátkem 20. století. Obě 
části města jsou propojeny 
ulicí Viale Roma a následně 
lze použít do Horního města 
lanovku, která je v provozu 
celý týden.

• Jižně od centra města se 
nachází mezinárodní letiště 
Orio Al Serio, jenž je využíváno 
především nízkonákladovými 
aeroliniemi.
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k obraně města. Stojí nad bývalým 
klášterním komplexem San Ago-
stino. Toto místo vám poskytne 
příjemný výhled na město.

Výhled na město

Poznali jste jednotlivé památky 
historického centra a rádi byste si 
vychutnali celkový pohled na Città  
Alta? Krásný pohled na něj vám 
nabízí úbočí kopce San Vigilio. 
Dostanete se sem z Città  Alta po-
zemní lanovkou Funicular. A když 
už budete na vrcholu San Vigilio, 
můžete navštívit hrad Castello, 
který je ze všech stran obestavěn.

Oblast Citta Bassa

Nejzajímavější historické památky 
si prohlédnete v centru Città Alta, 
ale vaše cesta za poznáním Berga-
ma by nebyla kompletní, kdybyste 
vynechali dolní část města Città 
Bassa.

Centrem čtvrti je náměstí Piazza 
Matteotti. Jsou tu galerie, parky 
i různé památky, například válečný 
památník Torre dei Caduti či neo-
klasicistní brány Porta Nuova. Città 

It was originally built in the 14th 
century to protect the town. It tow-
ers of the San Agostino monastery 
grounds. There, you can enjoy a 
beautiful view of the town. 

View of Bergamo

Have you enjoyed the historical 
centre and would like a view of 
the entire Città Alta? If you climb 
San Vigilio Hill your wishes will be 
granted grant your wish. You can 
reach the top by using Funicular, 
an underground cableway from 
Città Alta. Once you have reached 
the top, you can explore the forti-
fied Castello castle. 

Citta Bassa 

The most attractive historical sites 
are undoubtedly located in Città 
Alta but your Bergamo tour would 
hardly be complete without walking 
through Città Bassa.

The centre of the district is formed 
by Piazza Matteotti. There are gal-
leries, parks, and historical sites, 
too. For instance, Torre dei Caduti 
to commemorate war victims or 

• The city consists 
of two parts: Città 
Alta (Upper Town), 
a medieval town 
on top of a hill 
surrounded by 
defensive walls of 
the 17th century 
and Città Bassa 
(Lower Town), 
founded in the 
early 20th century. 
Both parts of the 
city are connected 
via Viale Roma and 
then a cable car 
can be used in the 
Upper City, which 
is open all week.

• South of the city 
center is Orio Al 
Serio International 
Airport, which is 
used mainly by low 
cost airlines.

6 ...
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and Academy of Sciences that 
features a large library. 

 You will definitely enjoy strolling 
through old shops where you can 
buy delicacies to remind you of 
Bergamo when you return home. 
Or, you might rest in a stylish cafe 
and sweet shop, such as Pastic-
ceria Caffetteria Cavour and get 
ready to walk on and get to know 
other interesting places. 

Botanical Garden 

If you like unusual flowers and 

Porta Nuova built in neo-classicist 
style. Città Bassa is most appreci-
ated by art lovers who can explore 
a number of galleries there, chief 
among them Galeria Dell Ac-
cademia Carrara. It displays works 
by Italian masters from the 15th 
century and many other invaluable 
works of art. 

Culture is prevalent: altar paintings 
by Lorenza Lotta, the local painter 
from the late 15th and early 16th 
century, are displayed in the local 
churches of Santo Spirito, San 
Bernardino, and Sant´Alessandro, 
in the architecture in Via Pignolo, 
and on the local beautiful theatre 
scene. 

In addition, Città Bassa is the home 
of the Bergamo Municipal Authority 

Bassa si oblíbí především všichni ti, 
kteří mají rádi umění. Jsou tu různé 
umělecké galerie – například Galeria 
Dell Accademia Carrara. Uvidíte tu 
především díla italských mistrů z 15. 
století a mnoho dalšího. Jste celkově 
kulturně založení? Zajděte si do 
italského divadla.

Oltářní obrazy Lorenza Lotta (ta-
mějšího malíře žijícího na přelomu 
patnáctého a šestnáctého století) 
si prohlédnete v kostelech (Santo 
Spirito, San Bernardino a Sant´A-
lessandro) nacházejících se v této 
části města. A jsou tu i některé další 
historické budovy. Nejvýznamnější je 
Via Pignolo.

Kromě památek se v Città Bassa na-
chází městský úřad a Akademie věd 
s velkou knihovnou. Zajímavá bude 

také procházka starými obchůdky, 
ve kterých si můžete koupit něco 
dobrého domů jako připomenutí 
vaší cesty do Bergama. Nebo pose-
díte ve stylové kavárně a cukrárně, 
kterou je třeba Pasticceria Caffette-
ria Cavour? Načerpejte nové síly na 
poznávání dalších památek.

Botanická zahrada

Pokud máte rádi zajímavé květiny či 
jiné rostliny, navštivte bergamskou 
botanickou zahradu Lorenzo Rota 
založenou již v roce 1972. Nachází 

TRAVELtraVel
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se v Citta Alta a zabírá plochu 
2 400 m2. Prohlédnete si tu venkov-
ní i skleníkové květiny, herbářové 
sbírky a laboratoře.

Do botanické zahrady se dostanete 
z ulice Via Beltrami. Celý prostor 
je pěkně strukturován do několika 
částí. Pokud vás květiny „zmůžou“, 
odpočiňte si na některé lavičce. 
Také se vám odtud otevírá výhled 
na severní část Bergamo a na Alpy.

Okolí Bergama

Rádi lyžujete? Pak vás potěší, že 
v okolí Bergamo jsou ski areály. Ly-
žování a další zimní radovánky na 
vás čekají především v oblastech 
Val Brembana, Val Seriana či Valle 
di Scalve. A proč vyjet za lyžováním 
zrovna do Itálie? Hlavními lákadly 
italských lyžařských areálů je mno-
ho upravených sjezdovek, kvalitní 
ubytovací kapacity se širokým 
zázemím, pěkně upravené sjezdov-
ky, nadstandardní služby a dlouhá 
lyžařská sezóna.

Pokud zrovna nepreferujete zimní 
sporty, nebo se do Bergama chys-
táte mimo sezónu, a přesto byste 
si chtěli udělat výlet mimo město, 
vyjeďte se podívat k okolním jeze-
rům. Za pozornost stojí především 

plants, you should not miss the 
Bergamo Botanical Garden named 
Lorenzo Rota founded in 1972. It 
is located in Citta Alta and covers 
2400 m2. Both garden and green-
house plants are on display along 
with herbarium collections and 
specialized laboratories. 

The Botanical Garden is accessible 
from Via Beltrami. The grounds are 
divided into several sections all of 
which offer pleasant sitting areas 
with a beautiful view of the north of 
Bergamo and the Alps.   

Bergamo Surroundings 

Are you an avid skier? There are 
several ski resorts outside Ber-
gamo. Chief among them are Val 
Brembana, Val Seriana, and Valle 
di Scalve. Why go skiing in Italy? 
Italian ski resorts are attractive 
for the number of well treated ski 
slopes, quality accommodation 
with many amenities, premium 
services, and the long and great 
skiing season. 

And if winter sports are not your 
cup of tea, or if you are planning 
to see Bergamo outside the skiing 
season, you might want to go to 
see its nearby lakes. For instance, 

Už víte, kdy letíte? /  
So, do know when you  
are flying? 

Brno – Milán/Bergamo
středa 08.35 
neděle 17:55

Milán/Bergamo – Brno 
středa 08.25 
neděle 17:30
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Lago di Lugano, Lago di Como 
a Lago Maggiore, která vznikla 
ledovcovou činností. Jsou úžasné 
čistá a celkově je krajina kolem 
nich velmi malebná. Vlakem to sem 
trvá zhruba 1,5 hodiny.

Dalším oblíbeným jezerem je 
Lago di Garda. Odpočinete si tu, 
vypravíte se na procházku do okolí, 
projedete se se lodí, ale také se 

Lago di Lugano, Lago di Como, 
and Lago Maggiore. They were 
created by glacier activity and, as 
a result, are crystal clear and set in 
the heart of gorgeous countryside. 
It will take you approximately 
1.5 hours by train from Bergamo 
with panoramatic views. 

Another popular lake is Lago di 
Garda. There you can get rest, go 

můžete podívat do zábavního parku 
Gardaland. Rozkládá se na cca 
700 000 m2 a užijí si to tam dospělí 
i děti. Čeká vás mnoho atrakcí, 
adrenalinové zábavy, dobrodružství 
a dalších prožitků. A odtud už to 
máte jen kousek (cca 20 minut) do 
města Verony. Nemusíte být zrovna 
velký příznivci Shakespeara, abyste 
věděli, že odtud pochází Romeo 
a Julie. 

Italské město Bergamo má celkově 
příjemnou atmosféru. Líbit se tu 
bude všem milovníkům památek 
i romantických vycházek. Užívejte si 
město plnými doušky a nezapomí-
nejte: Jste v Itálii. Až vám při vašich 
toulkách po Bergamu vyhládne, 
dejte si něco chutného z proslulé 
italské kuchyně. Šťastnou cestu 
a dobrou chuť.

hiking, take a boat ride or enjoy 
the Gardaland amusement park. 
It spans 700,000 m2 and offers 
lots of things to do for both adults 
and children.  There are fun and 
adrenalin rides, adventure, and 
lots to see. In addition, you can 
reach Verona from the park in 
about 20 minutes. You need not 
have read a lot of Shakespeare to 
know his Romeo and Juliet play is 
set there.  

The Bergamo region is a very 
pleasant place to be for anyone 
who loves history, architecture and 
romantic walks. Enjoy it fully and 
remember: you are in Italy! Take 
your time! When you get hungry, 
treat yourself to the renown Italian 
cuisine. Bon voyage and bon 
appetit! Zd
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Always Good Times

Skvělá zábava je to hlavní, co Elan charakterizuje. Nejlepší chvíle jsou 
ty, které strávíme s přáteli a rodinou na horách. Ať už je to víkendový 

pobyt s rodinou ve vašem oblíbeném středisku v blízkém okolí nebo 
dobrodružství na skialpech v odlehlých horách s vašimi nejlepšími 

kamarády. Vždy se jedná o ten nejlepší čas, kdy se obklopíte 
lidmi, kteří jsou vám nejbližší.



Brno Bych nevyměnila za 
žádné jiné město

i would never replace Brno for 
any other city

MARie
KučeROVá
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Čím jste chtěla být jako dítě? 

To bylo různé podle věku – první, co si vybavuji, 
byla ředitelka ZOO, už jsem si plánovala lovy anti-
lop v savaně a zřízení krásných výběhů v brněnské 
ZOO. Pak přišlo okouzlení Vinnetouem a rozhodnutí 
jet pomáhat Apačům do Ameriky. No a kolem pat-
nácti to byla klavíristka. Pak už to byly vize reálnější, 
i když bez konkrétní představy – něco kolem hudby.

Je pozice ředitelky Filharmonie Brno Vaše vysně-
ná práce? 

Je nejen vysněná, ale i nejnáročnější, nejzodpo-
vědnější a nejreálnější z toho, co jsem v životě 
dělala. Po prvních pěti úspěšných letech jsem byla 
potvrzena na další období a doufám, že si mi podaří 
dokončit to, o co v této roli usiluji.

Co bylo Vaším cílem na tomto postu dokázat 
během svého působení? Daří se to?

Velmi obecně to bylo a je posílení značky a pozice 
Filharmonie Brno na českém i mezinárodním 
hudebním trhu. V detailu je to spousta věcí, které se 
na takový výsledek skládají – špičkový šéfdirigent 
s mezinárodním dopadem, promyšlená, kvalitní 
a oceňovaná dramaturgie sezón, orchestr, který 
obsahuje a přitahuje skvělé hudebníky, hudebníci, 
kteří jsou dobře ohodnoceni, skvělý manažerský 
tým, který dýchá pro filharmonii, prestižní festivaly, 
dobře vedené, udržované a atraktivní sídlo, tedy 
Besední dům. A k tomu všemu naše největší, histo-
rické téma – nový koncertní sál.

Jaká jste podle Vás šéfová? Spíše benevolentní 
nebo direktivní?

To byste se měla raději zeptat kolegů. Nevnímám 
se ani tak ani tak. Myslím, že jsem důsledná, ctím 

What did you want to become when you were 
a child? 

That depends on my age at the time. The first thing 
I remember is wanting to be the director of the zoo. 
I was already planning to bring back antelope from 
the savanna and create a beautiful area for them to 
run at the Brno Zoo. Then I became enchanted with 
Vinnetou and decided to go help the Apaches in 
America. Then at around age 15, I decided I wanted 
to be a pianist. That turned into a more practical 
vision, even if not very concrete, that I would like to 
do something related to music.

Is being Director of the Brno Philharmonic your 
dream job? 

It’s not just my dream job. It’s the toughest job I’ve 
ever had, the job with the most responsibility and 
the greatest impact. After my first successful five-
year run, I was reappointed, and I hope I’ll be able 
to get done what I’ve been trying to do in this role.

What did you set out to accomplish in your role? 
Have you been able to achieve it?

In broad strokes, what I’ve been trying to do is 
strengthen the brand and position of the Brno 
Philharmonic on the Czech and international music 
markets. The details centre on the many things that 
go into this result—a top conductor with interna-
tional exposure, a well thought out, quality, award-
winning season, an orchestra filled with excellent 
musicians and that attracts other such musicians, 
all well remunerated, a top-flight management team 
that lives and breathes for the Philharmonic, pres-
tigious festivals, and a well-run, well-maintained, 
attractive home in Besedni Dum. Added to which is 
the biggest, most historic factor of all—the move to 
a new concert hall.

MARIE KUČEROVá SE UJALA VEDENí FILHARMONIE BRNO V BřEZNU 2013. 
JE ABSOLVENTKOU OBORů HISTORIE A MUZIKOLOGIE FILOZOFICKé FAKULTY 
MASARYKOVY UNIVERZITY, ZNALKYNí DíLA LEOŠE JANáČKA A DLOUHOLETOU 
NěKDEJŠí PRACOVNICí ČESKOSLOVENSKé A POSLéZE ČESKé TELEVIZE BRNO. 
JAKé TO JE BýT řEDITELKOU VýZNAMNé HUDEBNí INSTITUCE?

MARIE KUCEROVA TOOK OVER LEADERSHIP OF THE BRNO PHILHARMONIC 
IN MARCH 2013. A MASARYK UNIVERSITY GRADUATE IN HISTORY AND 
MUSICOLOGY OF MASARYK UNIVERSITY, ExPERT ON THE WORK OF LEOS 
JANACEK, AND LONGTIME CONTRIBUTOR TO CZECHOSLOVAK TELEVISION AND 
LATER CZECH TELEVISION BRNO, SHE TALKS ABOUT WHAT IT’S LIKE TO BE IN 
CHARGE OF A RENOWNED MUSICAL INSTITUTION.
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pravidla a vymáhám je, ale doufám, že slušně. 
Jsem docela detailistka, vím, že ďábel se tam rád 
skrývá a občas tím asi kolegy otravuji. Stejně tak 
možná i množstvím nápadů, které si někdy musím 
zakazovat, abychom se z jejich provádění poté 
nezbláznili. Ale na obranu sama sebe musím říct, 
že podobní jsou i moji kolegové. U hudebníků je 
to trochu složitější, jiná psychologie je u celého 
velkého tělesa, jiná u jednotlivců. Ale snažím se mít 
o každém aspoň nějaký přehled a vnímat je jako 
individuální bytosti, byť fungují jako celek.

Jak těžké je vést instituci, která výsostně pracuje 
s kreativními lidmi, tj. velmi svobodomyslnými 
možná i někdy rozevlátými, jež se často velmi 
těžko něčemu podvolují?  

Hudebníci jsou samozřejmě umělci se vším všudy, 
ale jejich působení v orchestru je určováno velmi 
podrobnými pravidly a mechanismy. Jinak by to ani 
nebylo možné při množství koncertů a programů. 
Vše musí běžet jako na drátkách a běda, když se 
něco zadrhne. Logistika orchestrálního provozu je 
docela fascinující od výběru programu, dirigenta, 
sólisty, zajištění notového materiálu, naplánování 
zkoušek a obsazení, zajištění nástrojů, marketing, 
prodej, média. Vše je detailně naplánováno a pro-

What kind of boss are you in your opinion? 
Benevolent or directive?

You’d do better to ask that of the people I work 
with. I don’t see myself one way or the other. I think 
I follow through on things. I respect the rules and 
enforce them, but I hope I do so nicely. I’m a detail 
person. I know the devil is hiding there, and some-
times that may get on the nerves of the people I 
work with. Another thing that may be irritating is that 
sometimes I have too many ideas, and I have to 
suppress them so that people don’t go crazy trying 
to implement them. But I think my coworkers are 
basically the same. It’s a little more involved when it 
comes to musicians—there’s a different psychologi-
cal dynamic within the orchestra as a whole than 
there is for particular individuals. I like to have at 
least some familiarity with every individual and be 
able to perceive them as distinct people, even if 
they function as part of the whole. 

How difficult is it to lead an institution that works 
exclusively with creative people, people who are 
very freethinking, sometimes maybe to the point 
of being unanchored?

Musicians are, of course, artists through and 
through, but their work with the orchestra takes 
place in keeping with detailed rules and mecha-
nisms. It simply wouldn’t be possible otherwise, 
when you take into account the number of concerts 
and programs. Everything has to run like clockwork, 
and god help us if something jams up the works. 
The logistics of running an orchestra are fascinat-
ing, from choosing the program, the conductor, and 
the soloist to acquiring the sheet music, planning 
rehearsals, deciding who will occupy which chair, 
finding the instruments, taking care of marketing, 
sales, contacting the media. It’s all planned out in 
detail, and there’s only minimal room for improvisa-
tion. Being in management is creative in another 
sense—we spend a lot of time on the program, 
but we also deal with marketing, titles, slogans, 
the visual style, and reaching out to specific media 
outlets. We try to listen to each other and act on the 
basis of a majority view.

The new concert hall is something that’s really 
getting a lot of attention. What makes it so impor-
tant to the cultural and artistic life of Brno?

Brno is a city of culture. It has lots of galleries, 
museums, festivals, and theatres. Particularly over 
the past several years, there has been even more 
art on offer, and it’s fascinating to see everything 
that’s going on here. In light of all this, it’s odd that 

14 ...



stor pro improvizaci je minimální. V managementu 
to bývá kreativní jinak, hodně řešíme program, ale 
i marketing, názvy, slogany, vizuální styly, oslovení 
konkrétních médií. Snažíme se vzájemně poslou-
chat a dáme na většinový názor.

Nový koncertní sál je velmi diskutovaným téma-
tem. Proč je tak důležitý pro kulturní a umělecký 
život Brna?

Brno je kulturní město se spoustou galerií, muzeí, 
festivalů a divadel. Zvláště v posledních letech 
se umělecká nabídka ještě zvýšila, je opravdu 
fascinující vidět, co vše se tady děje. Ve světle toho 

something as fundamental as a decent concert 
hall for the large, well-known Brno Philharmonic 
has been lacking, and that’s something that’s been 
talked about for at least a hundred years. This year 
the city was awarded the title of City of Music by 
UNESCO. The main reason was the announcement 
that a new concert hall was going to be built. It will 
primarily be a venue for acoustic symphonic music 
with no limitations, which will enable us to resolve 
the sad situation we currently have with concerts 
in Brno, in which we have to play at the stadium or 
at the Janacek Theatre and where, aside from the 
poor acoustics, we have neither a large enough 
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space nor enough available dates. In a large, im-
portant institution like this, we plan years in advance 
to be able to book attractive artists and coproduc-
ers. Otherwise, we’d be picking up the crumbs left 
behind by everyone else. For the orchestra itself, 
it’ll be an enormous step forward. We’ll finally be 
able to both rehearse and play in the same building 
and to mature in terms of acoustics and technol-
ogy. And that’s not to mention the audience, which 
will finally be able to not only hear but see as well, 
and to enjoy the comfort of a 21st century concert 
hall with all the amenities. I feel it will immeasurably 
advance the cultural importance not only of the city 
but of the entire country, because right now there is 
no such hall.

What do you think is a real jewel in the upcoming 
program of the Brno Philharmonic?

The whole season’s a jewel in terms of how it’s been 
put together by Conductor and Artistic Director 
Dennis Russell Davies and Dramaturge Vitezslav 

všeho je zvláštní, že něco tak zásadního, jako je 
odpovídající koncertní sál pro velkou a oceňovanou 
Filharmonii Brno stále chybí, a to se o něm mluví 
asi tak sto let. Letos město získalo titul Město hudby 
UNESCO, mimo jiné a především díky tomu, že 
oznámilo záměr stavby nového koncertního sálu. 
Bude se v něm hrát prioritně a především akustická 
symfonická hudba s neomezenými možnostmi, což 
umožní vyřešit tristní situaci stávajícího koncertního 
provozu v Brně, kdy musíme hrát na Stadionu nebo 
v Janáčkově divadle a kde se kromě nevyhovující 
akustiky nevejdeme ani velikostně ani nabídkou ter-
mínů. V tak velké a významné instituci se plánuje na 
roky dopředu, kdy můžete získat zajímavé umělce či 
koprodukce, jinak jen sbíráte zbytky po jiných. Pro 
orchestr samotný to bude neskutečný krok kupředu, 
konečně bude moci zkoušet a hrát na stejném místě 
a zrát tak zvukově a technicky. A to vůbec nemluvím 
o publiku, které bude konečně vše nejen slyšet ale 
i vidět, a ještě k tomu zažije komfort koncertního 
sálu 21. století se všemi službami. Jsem si jistá, že 
to neskutečně posune nejen kulturní význam města 
ale i republiky, kde se zatím takový sál nenachází.

Co považujete za skutečnou perlu v nadcházející 
programové nabídce Filharmonie Brno?

Celá sezóna je perla sama o sobě, tak jak je 
složená, což je dílo pana šéfdirigenta a uměleckého 
ředitele Dennise Russella Daviese a dramaturga Ví-
tězslava Mikeše. Největším hitem jsou všechny kon-
certy šéfdirigenta, kde už zbývají jen poslední lístky, 
a kde bych si určitě nenechala ujít jeho listopadový 
večer s Brittenem, Stravinským a Bernsteinem 
na Stadionu, březnového Schuberta a Brucknera 
v Besedním domě anebo Corigliana a Berlioze na 
Stadionu v květnu.  Lákavé jsou i koncerty pana 
Daviese v roli klavíristy, které se odehrají v březnu 
v Besedním domě. Doporučuji také koncerty stálého 
hostujícího dirigenta Roberta Kružíka, třeba lednový 
Glinka, Suk a Rimskij-Korsakov, z koncertů dalších 
hostujících dirigentů pak Brahmse, Wagnera a Ri-
charda Strausse s Alexanderem Liebreichem nebo 
Offenbacha a Prokofjeva s Case Scaglionem. A to 
nemluvím o festivalech, již teď zvu na oceňovaný Ve-
likonoční festival duchovní hudby s řadou lahůdek.

Jaký hudební styl je Vám blízký? Je hudba záro-
veň i Vaším koníčkem?

Mám to velké štěstí, že moje práce je mým 
koníčkem, takže hudbu ráda poslouchám nejen 
na našich koncertech, ale i na koncertech jiných 
pořadatelů a kromě toho i v soukromí. Co se týče 
klasiky, poslouchám všechno, už jsem se propo-
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Mikes. The biggest hit would be all the concerts 
featuring the conductor, for which only a few tickets 
remain, and I certainly wouldn’t miss his November 
evening with Britten, Stravinsky, and Bernstein at 
the Stadium, his March concert of Schubert and 
Bruckner in Besedni Dum, or Corigliano and Berlioz 
at the Stadium in May. Other attractive concerts 
include those in March in which Mr. Davies himself 
will be the piano soloist in Besedni Dum. I also 
recommend the concerts of our permanent guest 
conductor Robert Kruzik, for example featuring the 
music of Glinka, Suk, and Rimsky-Korsakov, as well 
as other guest conductors. Alexander Liebreich 
will be presenting the music of Brahms, Wagner, 
and Richard Strauss. Case Scaglione will feature 
Offenbach and Prokoviev. And that’s not counting 
festivals—I’m already sending out invitations to the 
award-winning Easter Festival of Spiritual Music with 
lots of musical delicacies.

What style of music is closest to your heart? Is 
music a hobby for you, too?

I’m very lucky in that my work is my hobby. I love lis-
tening to music not just at our concerts, but also at 

slouchala i do současné moderny, což překvapivě 
obohatilo moje vnímání starší klasiky. V soukromí 
si ráda poslechnu i příbuzné žánry, jazz a world 
music, ale pop nemusím.

Zajímá Vás i jiný druh umění?

Velmi, je to pro mě nepostradatelná součást života 
a relaxace. Snažím se sledovat v kinech poslední 
produkce z velkých festivalů, stíhat operní a baletní 
premiéry, na cestách chodím do galerií a muzeí. 
Architektura je přítomná všude, hodně ji vnímám 
jako každodenní kulisu.

Jak ráda trávíte svůj volný čas?

Záleží na hladině energie, když je jí míň, tak totální 
útlum, spánek, procházky, vnoučci, četba, když víc, 
tak kolo, přátelé, cestování.

Jak si udržujete hranice mezi prací a životem?    

Docela si to hlídám, myslím, že se mi daří vypínat, 
ale i v největším relaxu se občas vynoří myšlenka, 
nápad spojený s filharmonií. Pravidelně si plánuji 
víkendové mini-dovolené i ty pořádné delší, a tam 
už si opravdu odpočinu.





Co Vám naposledy udělalo opravdovou radost 
v profesním životě i v tom soukromém?

Mám obrovskou radost z nástupu šéfdirigenta 
Denise Russella Daviese, je to skvělý umělec 
i člověk. A průběžnou velkou radost, ale i starost 
mi dělá realizace našeho nového sálu. V soukromí 
mám stálou radost ze svých dětí, kterým se v životě 
daří a v posledních letech ze dvou vnuků, kteří jsou 
naprosto úžasní.

Jaký vztah máte k Brnu? Co na něm považujete 
za hezké a co mu naopak chybí nebo nesvědčí? 

Brno je moje město, které bych za žádné nevymě-
nila, a které se po desetiletích umělého spánku pro-
budilo do podoby neskutečně příjemné, dynamic-
ké, kosmopolitní a přitom stále moravské metropole 
se silnou identitou. Jen mám trochu obavy, aby se 
to nepřepálilo a abychom se v atraktivitě nedostali 
do podobných problémů, jakým čelí Praha a jaké 
zamezují normálnímu životu ve městě, což jsou 
airbnb, neomezené otvírací doby nočních klubů 
a všechny problémy s tím spojené.

concerts put on by other organisers as well as when 
I’m at home. When it comes to classical music, I 
listen to everything including contemporary music, 
which has surprisingly broadened my apprecia-
tion of the older classics. At home I like to listen to 
related genres like jazz and world music, but I can 
do without pop.

Are you also interested in other kinds of art?

Very much so. Art is a vital part of life and leisure 
for me. I try to see the latest productions from the 
big festivals in the cinema, I catch ballet and opera 
premieres. When I travel, I go to the galleries and 
the museums. Architecture is all around us, and I 
very much treat it as an everyday art show.

How do you like to spend your leisure time?

It depends on my energy level. When I don’t have as 
much, I totally tune out, sleep, go on walks, spend 
time with my grandchildren, read. When I have more 
energy, I ride my bike, see friends, travel.

What sort of boundaries do you maintain between 
work and the rest of your life?    

I think I’m pretty good at guarding my ability to 
switch off. But sometimes in the deepest state of 
relaxation, thoughts surface about the Phliharmonic. 
I regularly plan weekend mini-holidays and longer 
ones as well, and it is then that I can truly relax.

What were the most recent things that really 
made you happy, both in your professional life 
and in your private life?

I take great joy in the arrival of our new conductor 
Dennis Russell Davies. He’s a fantastic artist and 
a fantastic person. And I’m also happy about the 
construction of our new hall, even if it adds to my 
workload. In my private life, I continue to take great 
joy in my children, who are doing well in life, and 
over the past couple of years, in my two amazing 
grandchildren as well.

What’s your relationship to Brno? What do you 
like about it and what don’t you like? 

Brno is my city. I wouldn’t trade it for anyplace else. 
After decades under anaesthesia, it’s awakened 
in a form that’s unbelievably pleasant, dynamic, 
cosmopolitan, and yet that retains its solid identity 
as the capital of Moravia. I worry a bit that we could 
go overboard, that we could become so attractive 
we begin to suffer the kinds of problems that Prague 
faces, things that limit normal life in the city, like 
airbnb, unlimited opening hours for nightclubs, and 
all the problems that are connected with that.
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vítáme nového šéfdirigenta
welcome the new chief conductor

23, 24 a/and 25I1I2019
Besední dům, 19:30 

DVOŘÁK, MOZART, 
VOŘÍŠEK

Filharmonie Brno 
Dennis Russell Davies

26I1I2019 
Besední dům, 19:00

PLES FILHARMONIE BRNO /
REPRESENTATIVE BALL 
OF FILHARMONIE BRNO

Filharmonie Brno 
Dennis Russell Davies

20, 21 a/and 22I3I2019 
Besední dům, 19:30 

SCHUBERT/WINBECK, 
BRUCKNER

Martin Achrainer
Maki Namekawa 
Filharmonie Brno 
Dennis Russell Davies

23I3I2019 
Besední dům, 19:30 

REICH, ADAMS, GLASS

Maki Namekawa 
Dennis Russell Davies

26I3I2019 
Besední dům, 19:30 

DEBUSSY, SCHUMANN, 
HARRISON

Yumi Hwang-Williams
Dennis Russell Davies

28 a/and 29I3I2019 
Besední dům, 19:30 

BRAHMS, ADÈS, KABELÁČ

Yumi Hwang-Williams
Filharmonie Brno 
Dennis Russell Davies

9 a/and 10I5I2019 
Stadion, 19:00

CORIGLIANO, BERLIOZ

Hila Plitmann 
Filharmonie Brno 
Dennis Russell Davies

16I6I2019 
Stadion, 17:00

SLAVNOSTNÍ KONCERT
MOZARTOVÝCH DĚTÍ /
CEREMONY CONCERT 
OF „MOZART´S CHILDREN“

Filharmonie Brno 
Dennis Russell Davies
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Důvěryhodné zpravodajství

Původní informace

Kvalita a nezávislost

V trafikách od pondělí do pátku
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Unikátní rozhledna

Díky přírodním a kulturně-historickým hodnotám 
byl v roce 2002 vyhlášen kopec Výhon přírodním 
parkem. Daří se zde především raným bílým odrů-
dám vinné révy a meruňkám, které tu mají opravdu 
dlouholetou tradici. Chráněné území je podrobně 

židlochovice

aneb mě100 židlí

Unique Lookout Tower

The town of Zidlochovice is nestled at the foot of 
Vyhon, a hill where nature, history, and culture came 
together. It is home to early white wines and apricots 
whose production has had a truly long tradition there. 
In 2002, it was declared a natural park. Detailed infor-

PřI SOUTOKU SVRATKY A LITAVY, NAZýVANé Též CéZAVA, LEží TéMěř NA DOHLED 
OD BRNA MěSTO žIDLOCHOVICE, KTERé JE PLNé NEOBYČEJNýCH PAMáTEK, Z NICHž 
NěKTERé JSOU SPOJENY SE ZAJíMAVýMI LEGENDAMI. A POKUD PO JEJICH PROHLíDCE 
DOSTANETE CHUť NA PROCHáZKU, MůžETE SE PUSTIT PO NAUČNé STEZCE 
NA TAMNí NEJVYŠŠí VRCHOL VýHON. NAJDETE NA NěM ROZHLEDNU AKáTOVOU Věž 
S ORIGINáLNí KONSTRUKCí NABíZEJíCí PANORAMATICKý VýHLED DO KRAJE.

AT THE CONFLUENCE OF SVRATKA AND LITAVA ALSO CALLED CEZAVA, LIES ALMOST 
IN SIGHT FROM BRNO THE TOWN OF žIDLOCHOVICE WHICH IS FULL OF ExCEPTIONAL 
MONUMENTS SOME OF WHICH ARE CONNECTED WITH INTERESTING LEGENDS. AND IF 
AFTER A TOUR YOU GET A TASTE FOR A WALK, YOU CAN TAKE A NATURE TRAIL TO THE 
HIGHEST PEAK - VýHON. YOU WILL FIND THE ACACIA TOWER WITH ORIGINAL DESIGN, 
WHICH OFFERS PANORAMIC VIEWS OF THE REGION.
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popsáno na 11 tematických panelech k samotnému 
vrcholu Výhonu, který dosahuje výšky 355 m n. m. 
s nádherným výhledem do rovinaté krajiny Dyjsko-
-Svrateckého úvalu. Nápad postavit na nejvyšším 
bodě rozhlednu se zrodil v hlavách příznivců turisti-
ky. Realizace se chopilo město židlochovice, které 
s pomocí grantů EU rozhlednu zrealizovalo.

Vítězný projekt pochází z dílny brněnského architek-
ta ing. arch. Pavla Jury. Dnes se téměř osmnáctime-
trová AKáTOVá Věž VýHONU, slavnostně otevřená 
1. srpna 2009, stala jednou z nejvíce turisticky atrak-
tivních a navštěvovaných míst regionu. Přístupové 
cesty ze židlochovic jsou pouze pěší a vedou po 
zelené nebo žluté turistické značce s informačním 
systémem „Výhon, turistický okruh s rozhlednou“. 

Dominanta Slunečného města

V samotném centru židlochovic se nachází atypický 
a nadčasový lanový most přes řeku Svratku, jehož 
ocelová lana tvoří jakési sluneční paprsky. Stavba, 
která trvala 3 roky, byla dokončena v roce 1993. 
I když jeho stáří je pouhých 25 let, tvoří nepřehléd-
nutelnou dominantu celého města. Nedávno byla 
objevena informace, že kopie stejného mostu se na-
chází ve městě Calgary, ve státě Alberta v Kanadě, 
ten byl zprovozněn v roce 2009. Z textu odborného 
časopisu pro stavebnictví vyplývá, že předlohou 
konstrukce byl právě náš židlochovický most.

Návštěvník projíždějící městem jej nemůže, stejně 
jako pohled na tyčící se Akátovou věž, minout. 
Na pravém břehu, severně od mostu, se nachází 
pamětní deska židlochovických mostů, která je 
umístěna na kamenech, které pocházejí z břeho-
vých pilířů mostu z roku 1897.

mation on the protected area is available to hikers on 
11 thematic boards located along the way to Vyhon’s 
top at 355 metres above the sea level. Hikers will be 
rewarded with a beautiful view of the planes that make 
up the Dyje–Svratka Valley. 

A design competition was published and a project 
by Pavel Jura, a Brno architect, was selected.   The 
almost 18 m tall VYHON ACACIA LOOKOUT TOWER 
was ceremoniously opened to public on 1 August 
2009.  Today, it is one of the most popular tourist sites 
in the region. It may be accessed only on foot from 
Zidlochovice following either the green or yellow-
marked routes. These are part of an information sys-
tem entitled ‘Vyhon: Tourist Route and Lookout Tower’. 

Landmark of Slunecne Mesto

The very heart of Zidlochovice features an unusual 
but classy steel rope bridge. Its steel ropes are spread 
out like sun rays as it spans the Svratka River and 
its. The construction had taken three years and was 
completed in 1993. Along with Zidlochovice historical 
buildings, it is one of the key landmarks of the town 
despite the fact it is only 25 years old. Recently we 
have learnt an interesting fact: a copy of the bridge 
was built in Calgary, the city on Aberta, Canada in 
2009. A text published in a construction journal makes 
it clear that the Canadian bridge was modelled by the 
one in Zidlochovice.

No visitor driving through the town can miss it, just as 
it is impossible to miss the Accacia Lookout Tower that 
stands over the town. On the right bank of the Svratka 
river, to the north of the bridge, a memorial of all Zidlo-
chovice bridges has been placed on stones that used 
to be part of the 1897 bridge pillars.
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Tradiční akce města

• Březen – Tradiční výstava vín
• Duben – říjen – žerotínské farmářské trhy
• Červen - židlochovice živě, pivní košt Jihomorav-

ských pivovarů
• Červenec – Meruňkobraní aneb festival meruněk
• Druhý víkend v září – tradiční židlochovické hody
• Poslední sobota v září – Slavnosti burčáku
• Prosinec – pochod rakouských čertů
• 26. prosince - Štěpánská výstava vín

Mě100 židlí, aneb oslavy sta let republiky

Starosta města židlochovice, Jan Vitula (TOP 09), 
se rozhodl oslavy sto let od vzniku Československé 
republiky pojmout poněkud netradičně. židlocho-
vice, kterým se hovorově přezdívá „židle“, totiž po 
celém městě rozmístí celkem 100 židlí. Se židlemi 
v nejrůznějším technickém i barevném provedení se 
tak mohli setkávat obyvatelé i návštěvníci židlocho-
vic na různých místech ve veřejném prostoru. Akce 
Mě100židlí vyvrcholila 28.10. Do té doby byly židle 
rozmístěny na různých místech, k 28.10. se soustře-
dily na zábradlí mostu. Tam setrvaly cca 
14 dní k obdivu kolemjdoucích.

Jedná se o natolik mimořádné datum, proto se ve-
dení města rozhodlo připomenout si jej zajímavým 
a kreativním způsobem. „Využili jsme přezdívky 
židle, které se pro město vžilo. A protože jsme již 
delší dobu uvažovali nad tím, jak si s touto slovní 
hříčkou pohrát, vznikla myšlenka na provázání to-
hoto pojmenování s letošním výročím. A tak budete 
letos potkávat v našem městě židle v nejrůznějších 
podobách. Malé, velké, barevné, prostě všelijaké. 
S cílem udělat něco výjimečného, stejně, jako byl 
vznik našeho státu opravdovou událostí i pro naše 
město,“ popisuje oslavy v židlochovicích starosta 
Jan Vitula.

A tak se mnozí pustili do částečných i zásadních 
přestaveb a úprav současných židlí. Za použití 
vrtání, řezání, spojování, lepení, malování, lakování 
a dalších postupů získaly mnohé židle nový tvar 
a některé i nové využití podle názoru, že židle nemu-
sí být jen na sezení, ale může sloužit i k propagaci 
nebo jako dekorační předmět.

Oslavy jsou pro město významné i z další stránky 
- Prezident Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 
v roce 1850 v Hodoníně. V židlochovicích pobýval 
v pravidelných tří až čtyřtýdenních intervalech v le-
tech 1924, 1928, 1929, 1930, 1931 a 1933. V roce 
1930 se stal dokonce čestným občanem města 
židlochovice.
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Traditional city events
• March - Traditional židlochovice Wine Exhibition
• April - October - Zerotin Farmer Product Market
• June - židlochovice Live, beer tasting organized 

by South Moravian breweries
• July - Apricot Festival in židlochovice
• The second weekend in September - the traditional 

židlochovice Feasts
•  Last Saturday in September - Young Wine Festival
• December - parade of Austrian krampuses
• December 26 - St. Stephen exhibition of wines

Mě100 židlí - celebrations of 100 years of the 
Republic

Jan Vitula (TOP 09), Mayor of Zidlochovice, decided 
to organize the 100th anniversary of Czechoslovakia 
in a special way. The municipality of Zidlochovice, 
called „Zidle“ by locals (play on words: „zidle“means 
“a chair”/”chairs” in Czech) were set up 100 chairs all 
over the town.  Locals and visitors had an opportunity 
to encounter chairs of various types, sizes, and colour 
at a number of locations in the public space. The event 
Mě100 židlí culminated 28.10. until then the chairs 
were placed in different places, on 28.10. the chairs 
were concentrated on the rail of the bridge. There they 
stayed for about 14 days to admire the passers-by.

The municipal council decided to do something 
unique on this extraordinary occasion.  „As you all 
know, people sometimes use „Zidle“ as a nickname 
for Zidlochovice. We‘d been wondering for some 
time how to make use of this play on words and 
then we got the idea to tie the name with this year‘s 
anniversary. So, during this year, people will be able 
to encounter chairs of various types and forms in 
our town. Small, large, colourful, simply all sorts. Our 
objective was to do something special, to remember 
the extraordinary origin of our country as celebrated in 
our town,“ said Vitula.

Many people took part in the workshops to modify 
and re-work chairs they had at their disposition. They 
drilled, cut, bonded, glued, painted, lacquered, and 
used other techniques to give chairs a new shape and 
sometimes even a new use: chairs don‘t necessarily 
have to serve for sitting but can be used for promotion 
or just as items of decoration.

Celebrations are important for the city from other sites 
as well - President Masaryk was born in Hodonin in 
1850. He came to Zidlochovice regularly to spend 
three to four weeks at a time in 1924, 1928, 1929, 
1930, 1931, and 1933. In 1930, he was presented with 
honorary citizenship of Zidlochovice.
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Změny klimatu, rostoucí průměrné teploty, velké 
sucho a prakticky neexistující jaro a podzim po-
ciťujeme bezpochyby všichni. Všechny problémy 
však spojuje jeden jmenovatel - voda. Zastavěné 
plochy ve městech a jeho okolí jednoduše nedo-
káží zadržovat srážky a vše se odvádí kanalizací 
ven z města a mimo území státu. Důsledkem jsou 
přehřáté plochy, které zvyšují teplotu objektu 
uvnitř i v jeho okolí. 

Má-li však objekt zelenou střechu nebo fasádu, 
dokáže zadržet vodu v místě dopadu a ta zby-
tečně neodtéká do kanalizace. Místo toho se při 
teplých slunných dnech začne odpařovat a ochla-
zuje tak nejen plášť budovy, a tedy i její interiér, ale 
i své nejbližší okolí. Teplota střechy pod vegetační 
vrstvou v letních měsících obvykle nepřesáhne 

KAžDý ROK PRůMěRNé TEPLOTY 
ROSTOU. KAžDý DEN SE U NáS 
ZASTAVí 10 HA PLOCHY. JAK BOJOVAT 
SE VZNIKAJíCíMI TEPELNýMI 
OSTROVY A JAK OCHLADIT NEJEN 
INTERIéR SVéHO DOMU NEBO 
KANCELářE, ALE POZITIVNě 
OVLIVNIT I CELé SVé OKOLí?

EVERY YEAR THE AVERAGE TEM-
PERATURE RISES. EVERY DAY 10 HA 
OF LAND IS BUILDED UPON. HOW 
TO DO WE COMBAT THE EMERG-
ING HEAT ISLAND PHENOMENA AND 
COOL DOWN THE INTERIOR OF YOUR 
HOME OR OFFICE, AND ALSO POSI-
TIVELY AFFECT THE ENTIRE NEIGH-
BORHOOD? 

Everyone certainly feels the climate change, 
rising average temperatures, severe drought and 
practically non-existent spring and autumn. All 
these issues are caused by just one common 
denominator - water. Developed areas in the 
cities and their surroundings are simply unable 
to retain rainfall. It is discharged directly to the 
sewer, away from the city, and out of the state. 
As a result, the temperature of building in these 
localities or areas are increased.

When buildings are adorned with green roofs or 
green facades, it ensures that water is retained 
in the neighborhood and surrounding localities, 
without unecessary watse to the sewer. On warm 
and sunny days the water starts to evaporate 

Přírodní tePelná 
stabilizace budov

natural thermal stabilization of buildings
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25°C, a je tak až o 55° nižší než teplota povrchu 
vystaveného přímému slunci, který se v létě může 
rozpálit i na 80°C.

Jak zelené střechy fungují?

Zelené střechy fungují jako přírodní ekologická 
klimatizace. Nejenom, že ochlazují a zvlhčují okol-
ní vzduch a tím narušují jev městských tepelných 
ostrovů, ale mimo to zachycují polétavý prach, 
okysličují okolí, chrání konstrukci a izolaci střechy, 
čímž výrazně prodlužují její životnost. Hydroizo-
lace je tak chráněna před UV zářením a dalšími 
vnějšími vlivy. Podle druhu vegetace a potřebné 
výšky substrátu, dělíme střechy na extenzivní 
a intenzivní. 

through the vegetation and cools not only the 
cloak of the building and it´s interior, but also its 
immediate surroundings. The roof temperature 
under the vegetation layer in the summer months 
usually does not exceed 25 ° C, and is 55 ° lower 
than the temperature of the standard surface 
exposed to direct sunlight , which may heat up to 
80 ° C in the summer. 

How does green roofs works?

The green roofs acts as a natural ecological air 
condition. Not only that they cool and humidify 
the surrounding air, disrupt urban thermal island 
phenomena; but, also capture the dust, oxidize 
the environment, protect the construction and 
insulation of the roof, significantly prolonging its 
life. The waterproofing is protected from the UV 
radiation and other external influences. We typi-
cally classify green roofs into two types, exten-
sive and intensive.The classification is based on 
the types of vegetations and the required height 
of the substrate.

Green roofs are just the tip of the glacier

The Green building is not just about the green 
roofs. The continuous fight with overheating of 
cities forces us to think further. We also devel-
oped our own solutions of green facades or verti-
cal gardens which can be applied as anchored to 
a perimeter wall, or to a self-supporting structure. 
The advantages of the facades are capturing 
airborne dust, air purification, and overall noise 
absorption. 

Our development Center LIKO-Noe demonstrates 
the functionality of our all green systems. It 
shapes the natural thermal stabilization of the 
building and the principles of its advantages. 
We have developed and measured everything in 
recent years, and will show the world our new 
revolutionary Living Building in the form of our 
new production hall „LIKO-Vo“ in 2019. This new 
hall is an example of how we see the future of 
building in the 21st century, in conjunction with 
nature.

Zelené střechy jsou jen špičkou ledovce

Zelené stavění není jenom o střechách. Velký boj 
s přehříváním ve městech nás nutí přemýšlet dále. 
Vyvíjíme tak i vlastní řešení zelených fasád, tedy 
vertikálních zahrad, které je možné aplikovat jako 
kotvené do obvodové zdi nebo na samonosné 
předsazené konstrukce. Velkými přednostmi fasád 
je zachycování polétavého prachu, celkové čištění 
vzduchu a pohlcování hluku. 

Vývojové centrum LIKO-Noe, je důkazem funkč-
nosti našich zelených systémů. Ztvárňuje přírodní 
tepelnou stabilizaci budov a jejich principů ke 
svému prospěchu. Na něm jsme v posledních 
letech vše vyvíjeli a měřili, abychom v roce 2019 
mohli světu ukázat revoluční živou stavbu v po-
době výrobní haly LIKO-Vo. Nová hala je ukázkou 
toho, jak my vidíme stavitelství v 21. století, a to ve 
spojení s přírodou.
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Investujte s námi 
do průmyslových nemovitostí

www.accolade.cz

Invest with us 
into industrial real estate
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lidé bRnA
bRnO PeOPle

SAndRA Silná
fARářKA CíRKVe čeSKOSlOVenSKé huSiTSKé
Pastor of the CzeChoslovak hussite ChurCh
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Do Brna jsem šla „za hlasem srdce“, takže pře-
sun, pominu-li tu praktickou stránku stěhování 
domácnosti, těžký nebyl, naopak! Na Brnu mám 
ráda zatím asi všechno, jsem tu necelé tři roky. 
Fakt. No, vlastně jednu věc ráda nemám, a to je 
křižovatka u Staré osady, která je věčně ucpaná 
a já tudy bohužel denně potřebuju projet. 

Při mé službě chovám včely kvůli lásce k příro-
dě, prostě proto, že chci a můžu. Práce farářky 
pro mě není jen o mluvení či kázání a bytí 
s lidmi, kteří něco potřebují, ale i o realizaci 
Božího slova a já si tu realizaci našla v práci pro 
přírodu. Pivo jsem začala vařit během studia 
pivovarnictví, což je zase spojené s mojí touhou 
umět nějaké řemeslo, umět něco rukama, 
časem se tím třeba i živit, nebo mít prostě 
zajímavý koníček jako relax při duševně náročné 
práci. Brunche a další aktivity ve farnosti jsou 
vyjádřením toho, jak rozumím evangeliu „pojďte 
ke mně všichni ...“. Víra, naděje, láska jsou 
hodnoty, které hledáme sice každý sám, ale re-
alizují se teprve ve společenství s druhými lidmi, 
když vykročíme ze svého pohodlí, ven, směrem 
k druhému.

životních mott mám víc - Try to do your best and 
God will do the rest! Máš na míň! život je krátký 
- porušuj pravidla, odpouštěj rychle, miluj celým 
srdcem!

I followed my heart to Brno, so if I set aside the practi-
cal aspects of moving house, coming here wasn’t 
difficult at all! Quite the contrary. I guess I like every-
thing about Brno and I’ve been here three years now. 
Honestly. Well, there’s one thing I don’t like, and that’s 
the intersection at Stara Osada. It’s always jammed 
with traffic, and unfortunately, I have to drive through 
it everyday. Aside from my pastoral work, I also raise 
bees, just because it’s something I can do and that I 
want to do. The work of a pastor is more than preach-
ing or talking to people who need something. It’s also 
about realizing God’s Word, and I’ve found a way to 
put it into practice by working with nature. I began 
brewing beer during the period that I was studying the 
process, which was tied to my desire to get involved 
in some kind of craft, to be able to do something with 
my hands. Maybe someday even to make a living at it, 
or just to have an interesting hobby to relax with in my 
spiritually demanding work. Brunch and other parish 
activities are an expression of how I understand the 
gospel when it says, “Come to me all you…”. Faith, 
hope, and love may be values we all seek out individu-
ally, but they are realized only in communion with 
other people, when we step out of our comfort zone, 
when we go out in the direction of the other.

I have plenty of maxims to live by—Try to do your best 
and God will do the rest! Be happy with less! Life is 
short—break the rules, be quick to forgive, love with 
all your heart.
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lidé bRnA
bRnO PeOPle

libOR hOření
POdniKATel A AuTOR PROJeKTu dObROKáVA
Businessman and Creator of the doBrokava ProjeCt
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Na Brnu mám rád mladistvou energii a místa 
se skvělou a přátelskou atmosférou. Napří-
klad Zelný trh, Jakubské náměstí a spousty 
podniků, které nefungují jen jako prodejní místa 
nějakých produktů, ale i jako příjemné poseze-
ní v přátelském prostředí.

Dobročinný projekt DOBROKáVA nejen naplnil 
mé očekávání, ale i předčil. Rozdali jsme přes 
20 000 káv za dobrý skutek a lidé nám nasdíleli 
tisíce nádherných příběhů, jaké dobré skutky 
se kolem nás dějí, a věříme, že budou dít i 
nadále. Cítím, že je správné se o nadbytek 
čehokoli rozdělit se svým okolím. Kéž by si 
každý člověk našel svou vlastní cestu, jak 
zlepšit prostředí kolem sebe. Nemusí přitom 
věnovat peníze. Stačí věnovat úsměv, vděč-
nost, kompliment... Brzy bychom se tu tak měli 
všichni krásně. 

Snažím se žít tak, abych si na smrtelném 
houpacím křesle upřímně odpověděl, že jsem 
žil užitečný život a nic bych na něm neměnil. 
Zároveň si neustále připomínám, že všechno 
je přesně tak, jak má být. I když se nám občas 
něco nelíbí, tak je všechno přesně tak, jak má. 
To mi dodává jistotu, že ať se mi stane cokoli, je 
to vždy pro mě ta nejlepší cesta.

What I like about Brno is the youthful energy and all 
the places with a great, friendly atmosphere. Zelny 
Trh, for example, or Jakubske Nameesti, and all 
the businesses that are as much about providing a 
friendly place to sit as they are about selling some 
product. The charitable project DOBROKAVA has 
not only met my expectations, it’s exceeded them. 
We’ve given out 20,000 coffees in exchange for 
good deeds, and people have shared thousands of 
wonderful stories about the good works taking place 
all around us, and I have every confidence those 
stories will keep coming. I feel like dividing up any 
excess is the right thing to do. Wouldn’t it be nice 
if every person could find their own path to making 
their surroundings a better place? They don’t have to 
give money. A smile or gratitude or a compliment is 
all it takes. It wouldn’t take long and we would all find 
it beautiful here.

I want to live in such a way that when I’m in my 
rocking chair next to death, I can honestly answer 
that I’ve lived a useful life and there’s nothing I would 
change. At the same time, I always remind myself 
that everything is as it should be. Even if there’s 
something we don’t like, everything is just as it 
should be. That gives me the sense of certainty that 
whatever may happen to me, it’s always the best 
path for me.
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lidé bRnA
bRnO PeOPle

luděK nAVARA
PubliCiSTA, nOVinář, dOKuMenTARiSTA
Columnist, journalist, doCumentarist
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Brno je pro mě městem, které je dost velké, ale 
ještě dobře přehledné. A nejen z letadla. Jsem 
Brňan, ale mí předkové přišli zčásti z Čech. Můj 
dědeček, prof. Nechleba, který byl odborníkem 
na vodní turbíny, byl jako expert v Indii, kam si 
jednu dobu premiér Néhrú zval odborníky, když 
začal stavět přehrady. Strýc dědečka - Vratislav 
Nechleba byl známým portrétistou - píše o něm 
Ota Pavel ve Smrti krásných srnců. 

Lidé si myslí, že minulost je „to, co bylo“. 
Ale minulost si neseme stále v sobě, ovlivňuje 
naši současnost, budoucnost. A její neznalost 
to nemění. Já se věnuji historickým událos-
tem, jako jsou zločiny komunistického režimu. 
A vím, že i temná minulost může být zdrojem 
nové síly a nové odpovědnosti. To mne napl-
ňuje nadějí.

A životní motto? „Všichni chápou, že za vodu 
se platí vodné. Za bydlení nájem. Za jízdu po 
dálnici mýtné. Ale svobodu chtějí mít všichni 
zadarmo.“ Tak nějak to kdysi řekl Pavel Tigrid 
a dost se mi to líbí. A je to dost dobré připome-
nout zrovna nyní, myslím.

Brno for me is a city that’s big enough but not so 
big that you can’t keep it all in view. And not only 
from the window of an aircraft. I’m from Brno, but 
my ancestors were from Bohemia. My grandfather, 
Prof. Nechleba, was an expert in hydroturbines. He 
served as an expert in India at a time when Nehru 
had invited specialists because he was starting to 
build dams. His uncle, Vratislav Nechleba, was a 
well-known portrait artist—Ota Pavel wrote about 
him in How I Came to Know Fish (Death of Beautiful 
Roebucks). People think the past is just ‘stuff that 
happened’. But we always carry the past with us. It 
influences our present and our future. And remaining 
ignorant of it won’t change it. Quite the contrary. 
Even a dark past may serve as a source of new 
strength and new responsibility, even if we speak 
about the crimes of the communist regime. And that 
fills me with hope.

A life maxim? ‘Everyone understands that you have 
to pay for what you get. Having a home means pay-
ing rent. Driving down the highway means paying 
toll. But we all want freedom for nothing.’ Pavel Tigrid 
said something like that once, and I quite like it. And 
it’s a good thing to keep in mind right now, I think.
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lidé bRnA
bRnO PeOPle

KATeřinA Šedá
VýTVARniCe, SOCiální ARChiTeKTKA
artist, soCial arChiteCt
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Na Brně se mí nejvíce líbí, že v centru města žijí 
pořád ještě „normální“ lidé. Na první pohled to 
vypadá jako banalita, ale takových měst radikálně 
ubývá, centra měst spíš připomínají obchodní 
domy. Je dost zásadní si tohle uvědomit a nepři-
pustit, aby se fungující střed města v budoucnu 
vyprázdnil.

Jednoduše řečeno mě zajímá ukazovat věci 
a vztahy jinak, než se na první pohled můžou 
zdát. Město mě rozhodně neláká víc, než třeba 
vesnice nebo periferie, zásadní je spíš najít v místě 
překážku, která má potenciál proměnit se ve spo-
jující prvek. Když se mi to podaří, dokážu potom 
propojit lidi, kteří by se za normálních okolností 
nikdy nepotkali.

žádné konkrétní životní motto však nemám, ale 
dost často myslím na radu mého učitele Vladimíra 
Kokolii: „Nesnažte se kritéria ostatních naplňovat, 
kritéria musíte sami vytvářet“.

The thing I like best about Brno is that ’normal 
people’ still live in the city center. At first glance that 
might seem banal, but cities like Brno are rapidly dis-
appearing. Instead, the center of some other cities 
remind me of shopping centers. It’s very important 
to realize this and not let the city center empty out in 
the future.

To put it simply, I’m interested in showing things 
and relationships in a way other than they appear 
at first glance. The city holds no more attraction 
for me than the village or peripheral areas. What’s 
important is to locate an obstacle with the potential 
to be transformed into a connecting element. If I 
can achieve that, then I can connect people who 
normally wouldn’t ever meet.

I don’t have any particular life maxim, but I often 
think about the advice of my teacher, Vladimir Kokoli, 
who said, ‘Don’t try to fulfill other people’s criteria, 
you have to create your own’.
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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. 33 Top výlet-
ních cílů na jižní Moravě, to je 33 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. 33 Top 
trip destinations in South Moravia mean 33 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  
a Salon vín České  
republiky/ Valtice  
Chateau and Wine 
Salon of the Czech 
Republic
www.zamek-valtice.cz
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
17 Archeopark Pavlov 
www.archeoparkpavlov.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

25 26

28

23

15

12

16

132

8

7

3

4

5

6

18
19

20

2121
22

27

30

31

17

29

32

33
2411

Kláštery a památníky/
Monasteries and Monuments

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

Krásy přírody/Natural Beauty

20 Moravský kras/ 
The Moravian Karst 
www.cavemk.cz
21 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

26 Lodní doprava  
na Brněnské přehradě/ 
Boat trips on the Brno 
Reservoir
www.dpmb.cz
27 Brněnské podzemí/ 
Brno Underground Labyrinth
www.ticbrno.cz
28 ZOO Brno
www.zoobrno.cz
29 ZOO Hodonin
www.zoo-hodonin.cz
30 Aqualand Moravia 
www.aqualand-moravia.cz
31 VIDA! science centrum 
www.vida.cz 
32 Bylinkový ráj Sonnentor/  
SONNENTOR herbal  
paradise
www.sonnentor.cz 
33 Permonium® zábavní park 
s příběhem/Permonium® 

theme entertaiment park
www.permonium.cz  

www.vyletnicile.cz
www.topdestinations.cz

Zábava a zážitky/ 
Entertainment and Experiences

22 Znojemské podzemí/ 
Znojmo Underground
Tel.: +420 515 221 342
www.znojmocity.cz/podzemi
23 ZOO PARK a DinoPark
ve Vyškově/Vyškov ZOO  
and DinoPark
24 Hvězdárna a planetárium
Brno/Brno Observatory  
and Planetarium 
www.hvezdarna.cz
25 Wellness Kuřim
www.wellnesskurim.cz

TRAVEL
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noem arch
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aBouT hoTeL

o hoTeLu
Design Hotel Noem Arch v Brně symbolizuje 
loď zakotvenou v přístavu, kde se můžete 
ubytovat ve 20 stylových kajutách. Vyzkou-
šejte kajuty posádkové, důstojnické, či 
rovnou exkluzivní kapitánskou kajutu, která 
nabízí luxusní ubytování ve velkém stylu. V 
našich kajutách vám leží celý svět u nohou. 
Mazlíčci vítáni! 

Design Hotel Noem 
Arch in Brno reflects 
an anchored ship in 
a dock, where you 
can accommodate 
in 20 stylish cabins 
such as crew,officer 
of captain cabin. 
Pets are welcome!
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Konference

conferenceS

Součástí Design Hotelu Noem Arch v Brně 
jsou konferenční prostory. Nabízíme Vám 
atraktivní, moderní a osobité pojetí interiéru, 
který poskytuje kompletní víceúčelové vyba-
vení s vestavěnou AV technikou. Na veškeré 
akce jsme schopni zajistit dekorace a 
doprovodný program podle vašich představ. 
Jako doplněk k Vašim akcím možnost pro-
nájmu air hockey, stolního fotbálku, šipek 
atd. Všechny prostory jsou klimatizovány.

As part of the Design hotel Noem Arch 
we offer unique conference rooms which 
include a multifunctional equipment with 
built-in audio visual. We can also supply all 
decorations, offer technical equipment and 
programme to make your event special.

aBouT 
reSTauranT

o restauraci
w

w
w.

no
em

ar
ch

.c
z

Restaurace Noem Arch v Brně nabízí menu 
moderní světové kuchyně. Veškerá jídla 
připravujeme vždy z kvalitních surovin s 
důrazem na čerstvost, sezónnost a regionál-
ní dostupnost.

Vedle à la carte připravujeme i obědové 
menu. V letních měsících připravujeme na 
zahrádce speciality z venkovního grilu.

Noem Arch Restaurant in Brno offers 
modern mediterranean cuisine. Our kitchen 
uses high quality local ingredients. We 
prepare a la carte menu as well as daily 
business menu. We use our summer patio 
for BBQ specialities.

Kontakty / Contact: 
Restaurant & Design Hotel Noem Arch | Cimburkova 9 | 612 00 Brno - Královo Pole | Mob.: +420 608 888 316 
Tel.: +420 541 216 160 | sales@noemarch.cz | www.noemarch.cz
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Podívejte se třeba dnes večer z okna. Hvězdy se na 
první pohled zdají strnulé… když se ale vrátíte za hodi-
nu zpátky, určitě si všimnete, že se všechny posunuly… 
Jde o důsledek otáčení Země. Díky němu se pohybu-
jeme – nejrychleji na zemském rovníku, nejpomaleji na 
severním nebo jižním pólu. U nás na Kraví hoře to je 
přesně 1094 kilometrů za hodinu směrem na východ…

To ale není všechno… Země oběhne kolem Slunce jed-
nou za rok rychlostí 100 tisíc kilometrů za hodinu. Celá 
Sluneční soustava putuje vzhledem k okolním hvězdám 
směrem k souhvězdí Herkula rychlostí 68 tisíc kilometrů 
za hodinu. Slunce je jednou ze stovek miliard hvězd 
naší Galaxie, která má podobu plochého rotujícího dis-
ku. Ten se otočí jednou za 240 milionů roků, my se tedy 
kolem jeho středu suneme rychlostí 800 tisíc kilometrů 
za hodinu směrem do souhvězdí Labutě.

A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Ani naše 

 jít tam, kam Předtím nikdo nešel!
odvážně

OBJEVOVáNí MáME V POVAZE. ZAČALI JSME JAKO POUTNíCI A POUTNíKY 
JSME ZůSTALI. DLOUHO JSME SE ZDRžOVALI NA POBřEží KOSMICKéHO 
OCEáNU. KONEČNě JSME PřIPRAVENI VYDAT SE KE HVěZDáM.
CARL SAGAN, KOSMOS

ExPLORATION IS IN OUR NATURE. WE BEGAN AS WANDERERS, AND WE ARE 
WANDERERS STILL. WE HAVE LINGERED LONG ENOUGH ON THE SHORES OF 
THE COSMIC OCEAN. WE ARE READY AT LAST TO SET SAIL FOR THE STARS.
CARL SAGAN, COSMOS

Look out of the window tonight. The stars, at first 
glance, seem motionless… but if you come back 
an hour later, you’ll notice they all have moved…  
It’s because Earth rotates. Thanks to that we move 
– the fastest on the equator and the slowest on the 
North and South Poles. On the hill of Kraví hora 
it’s exactly 1094 kilometres per hour eastwards…

And that’s not all… Earth orbits the Sun once 
a year at a speed of 100 thousand kilometres per 
hour. In relation to the stars the whole Solar Sys-
tem travels towards the constellation of Hercules at 
a speed of 68 thousand kilometres per hour. The 
Sun is one of hundred billion stars in our Galaxy 
with a shape of a flat rotating disc. The disk rotates 
once every 240 million years, so we move around 
its centre at a speed of 800 thousand kilometres 
per hour towards the constellation of Cygnus.

to boldly to go where 
no man has gone before!
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Galaxie totiž nevisí ve strnulém kosmickém prostoru… 
padá jak do gravitační jámy Místní skupiny galaxií, tak 
Skupiny galaxií v Panně, a dokonce i Velkého atraktoru. 

Strnulá však není ani Hvězdárna a planetárium Brno. 
S 3D strojem na zázraky přichází nová představení 
pod umělou i reálnou oblohou. V představení Blíže ke 
hvězdám se přenesete do míst, kde je pohled na noční 
oblohu stále ještě skutečným zážitkem. Dostanete se 
na neuvěřitelná místa, kde dodnes astronomové staví 
ty nejvýkonnější dalekohledy na světě, a představí se 
vám objekty, které jsou oknem do vzdálených končin 
vesmíru.

Od února se pro vás chystá příběh Lucie, která se vydá 
pátrat po tajemství padajících hvězd. A padají na nás 
skutečně? A pokud ano, mohou se trefit i do nás? Od-
povědi na tyto otázky budou hledat Lucie, James a Vla-
dimír – tři odvážní přátelé, kteří se nebojí nastoupit do 
vlastnoručně postavené rakety a podniknou bláznivé 
dobrodružství na Měsíc, mezi planetky a komety.

Anebo dáváte přednost pohledu na skutečnou 
oblohu? Nacházíme se sice v centru půlmilionového 
města, které trpí pod čepicí světelného znečištění, ale 
i tak je na co se dívat. Z pozorovací terasy se nabízí 
téměř magický pohled na denní i noční Brno. Pouhýma 
očima, ale také s pomocí přenosných dalekohledů, se 
odtud podíváte na oblohu. Není sice příliš tmavá, ale 
Slunce, Měsíc, planety Sluneční soustavy a nejnápad-
nější souhvězdí odtud určitě uvidíte. Pozorovací terasa 
je během dne volně přístupná bez výkladu.

Tajemství… Záhady… Koho by nefascinovaly? Jako 
můra slepě letící za plamenem – prahne naše mysl 
po objevech a potěšení z objevování. Hledáme nové, 
neobjevené země. V nich pak s radostným vzrušením 
nalézáme jedinečné a úžasné rostliny a živočichy… 
Už od nepaměti sníme, že jednou navštívíme hvězdy 
a světy, které se zdají být na dosah – jen na dosah naší 
ruky. Na dosah Hvězdárny a planetária Brno.

And we could go on and on like this. Our Galaxy isn’t 
just hanging still in outer space… it’s falling into the Lo-
cal Group of galaxies, as well as into the Virgo Cluster 
of galaxies and even into the Great Attractor.

The Brno Observatory and Planetarium isn’t still, either. 
There are new shows under the artificial and real sky 
coming with the 3D machine for miracles. The show 
“Closer to Stars” will take you to places where the view 
of the night sky is still a real experience.  You’ll get to 
some incredible places where astronomers build the 
most powerful telescopes in the world and you’ll see 
some objects which open a window to remote parts of 
the universe.

From February on, we are preparing a story of Lucia, 
who sets out on a journey in search of the mystery of 
shooting stars. Do they really fall down onto us? And 
if so, can they hit us, too? Three brave friends, Lucia, 
James and Vladimir, are going to look for the answers 
to these questions. They are bold enough to get on 
a spaceship they built themselves and make a crazy 
trip to the Moon, planets and comets.

Or do you prefer looking at the real sky? Although we 
are situated in the centre of a city with a population of 
half a million suffering under a hat of light pollution, 
there’s still something to look at. We offer almost 
magical day and night views of the city of Brno from 
the observation deck. With the naked eye as well as 
through portable telescopes, you’ll look at the sky from 
there. The sky isn’t very dark, but you’ll surely be able 
to see the Sun, the Moon, some Solar System planets 
and the most prominent constellations. The observa-
tion deck is open for all visitors during the daytime, free 
of charge, without a guide.

Secrets…  Mysteries… They fascinate us. Like moths 
drawn to a flame — our minds crave novelty and de-
light in discovery. We seek out new, unexplored lands. 
We thrill to find in these places unique and wonderful 
animals and plants… From time immemorial, we have 
dreamt of visiting the stars and the worlds that seemed 
just out of reach – just beyond our fingertips. Beyond 
the Brno Observatory and Planetarium.

www.hvezdarna.cz
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helioring. 
sen o zastavení 
celého vesmíru 
pro jednu ženu.

helioring. 
halting the 
movement of 
the universe 
for a unique 
woman.

OndřeJ
bASleR
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bASleR

Helioring, co to je?

Helioring je jedinečný šperk, který nese konstelaci 
(postavení) planet pro zákazníka významného 
data. Každé datum má svou vlastní planetární 
konstelaci. Ta je přenesena do designu prstenu 
a dává mu originalitu svou jedinečností. Navíc si 
zákazník může vybrat z více designových možností 
přenesení jeho konstelace. Celý projekt je tedy 
o zastavení vesmíru v jedinečný okamžik života 
a přenesení tohoto kousku vesmíru do prstenu.  

Váš projekt je velmi originální, jak vás to napad-
lo?

První myšlenky o unikátním designu prstenů 
začaly přicházet v období postgraduálního studia 
průmyslového designu na FSI VUT. Dlouhé cesty 
vlakem za svou přítelkyní jsem věnoval myšlenkám, 
jak originálně zaznamenat naši lásku, jak jí ukázat, 
že je jedinečná. Ve skicách, spleti čar a poznámek 

What is the Helioring?

The Helioring is a unique jewel that bears the 
positions of all the planets for a date of significance 
to you. Each date has its own set of planetary posi-
tions. This is replicated in the design of the ring and 
is what gives it its originality, its uniqueness. 

What’s more, the customer can choose from 
among several designs that reflect the planetary 
positions. The entire project is about halting the 
movement of the universe at a unique moment in 
one’s life and transferring it onto the ring.

Your project is highly original. How did it occur 
to you?

I started thinking about how to uniquely design 
rings during my postgraduate work at FSI VUT. 
I was on a long train trip with my girlfriend, thinking 
about how I could represent our love in an original 
way, how to show its uncommon character. In my 

„HELIORING JE ZTVáRNěNí JEDINEČNOSTI, ELEGANCE, LáSKY, A MNOHýCH 
DALŠíCH HODNOT, KTERé DěLAJí VáŠ žIVOT TAK VýJIMEČNý. JEDNá SE O 
PRSTENY, KTERé DOKážOU ZASTAVIT ČAS A ZAZNAMENAT VAŠE JEDINEČNé 
DATUM ORIGINáLNíM ZPůSOBEM.“ říKá DESIGNéR A ZAKLADATEL ZNAČKY 
HELIORING ING. ONDřEJ BASLER.

‘THE HELIORING IS THE EMBODIMENT OF ORIGINALITY, ELEGANCE, LOVE, 
AND MANY OTHER VALUES THAT MAKE YOUR LIFE SO SPECIAL. IT’S A RING 
THAT CAN STOP TIME AND RECORD A DATE UNIQUE TO YOU IN AN ORIGINAL 
MANNER’, SAYS DESIGNER AND FOUNDER OF HELIORING ONDREJ BASLER.
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jsem náhle uviděl sluneční soustavu. A to byl ten 
moment, kdy se zrodil Helioring, sen o zastavení 
celého vesmíru pro jednu ženu.

Jak zjišťujete jednotlivé konstelace pro vaše 
zákazníky? 

Postavení planet počítáme pomocí Keplerových 
rovnic. Ty vychází z Keplerových zákonů, které 
popisují pohyb planet v gravitačním poli Slunce. Při 
výpočtu zohledňujeme vliv Jupiteru, jakožto největší 
planety sluneční soustavy, na ostatní vnější planety. 
Díky tomu je přesnost algoritmu zajištěna v rozmezí 
let 3 000 před naším letopočtem až 3 000 našeho 
letopočtu. Konstelaci po vypočtení přeneseme 
pomocí úhlů na prsten, v podobě dírek, důlků či 
kamínků.

Jak dlouho na Helioringu pracujete? A co je při 
přípravě projektu nejtěžší?

Na tomto projektu pracuji zhruba přes dva roky. 
Alespoň tak dlouho nosím tento sen v hlavě. Do 
vývoje jsem se pustil s Romanem, kamarádem ze 
studií na FSI VUT. Věnovali jsme tomu naše večery 
a víkendy. Měsíc až dva, to byl náš odhad, než pro-
jekt zrealizujeme. Když se nyní podívám zpětně na 
celý vývoj, ani nejsem schopen říct, jak se ze dvou 
měsíců mohlo stát 18.

Během vývoje se k nám přidal Pavel, bez kterého 
bychom prsteny nedokázali zrealizovat do současné 
podoby. Celý rok nám poté trvalo vyladit k dokona-

sketchbooks, in the squiggle of lines and notes, 
suddenly I saw the solar system. And that was 
the moment when the Helioring was born, in 
a dream about making time stand still throughout 
the universe for the sake of one woman.

How do you find the individual planetary posi-
tions for your customers?

We find the position of the planets using Ke-
pler’s equation. These are tied to Kepler’s laws, 
which describe the movement of the planets 
within the sun’s gravitational field. We also take 
into account the influence of Jupiter, as the 
largest planet in the solar system, on the other 
planets. Thanks to this, the precision of the algo-

The hardesT parT is 
keeping aT iT, having 
sTrong self-
discipline, when 
oTher people don’T 
share your vision.
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losti design, výpočetní skript a vizuální komunikaci. 
Nechali jsme vyrobit desítky prototypů a skript pro 
výpočet konstelace jsme nejednou změnili. 

Nejtěžší je setrvat a mít silnou sebekázeň, když 
ostatní nevidí co vy. Nápadů je spousta, každý je má, 
ale dokončovat je, to je to nejtěžší. říká se, že nápad 
je 1 % úspěchu. Musím s tímto tvrzením souhlasit. 

Nabízíte veliké množství prstenů. Vyrábíte je 
ručně? Jak dlouho trvá výroba?

Výroba obvykle zabere 3 až 4 týdny práce. Prsteny 
jsou zpracovány kombinací řemeslných zkušeností 
zlatníků s nejnovějšími technologiemi při zpracování 

rithm is high between 3000 BCE and 3000 CE. 
After doing the calculations, we use angles to 
place the set of positions on the ring in the form 
of holes, indentations, and stones.

How long have you been working on the 
Helioring? What’s the biggest challenge in the 
creation process?

I’ve been working at this for about two years. 
At least that’s how long I’ve been carrying the 
idea around in my head. I began developing 
the rings with my friend Roman from university. 
We devoted evenings and weekends to it. We 
estimated it would take about two months to get 
development going. When I look back at that 
period now it’s hard to believe that it those two 
months actually turned into 18 months.

During the development period, we brought 
Pavel on board, without whom we wouldn’t have 
been able to start producing the rings yet. We 
spent an entire year refining the design, the com-
puter script, and the visual promotional material. 
We had a few dozen prototypes manufactured, 
and we altered the script for finding the planetary 
positions more than once.

The hardest part is keeping at it, having 
strong self-discipline, when other people don’t 
share your vision. Ideas flow freely. Everyone 
has them. But to bring them to realization, 
that’s what’s tough. They say that having 
the idea is 1% of achieving success. I think 
that’s true.

You offer a large number of rings. Do you make 
them all by hand? How long do they take to 
make?

Making them usually takes three to four weeks of 
work. The manufacturing process combines gold-
smithing techniques with the latest metalworking 
technologies. This allows us to place the position of 
the planets with precision without losing the human 
aspect that underlies the uniqueness of each piece. 
We want our rings to be one of a kind, like the 
memories they represent. Because of the way we 
make them, we can guarantee the highest quality 
and authenticity.

We know taste is individual. That’s why we offer 
the rings in many variants, whether that be to do 
with the thickness of the ring, its surface treatment, 
or the symbolization of the planets. We have three 
lines of rings: Cavas, Valis, and Lumine.

nejTěžší je seTrvaT 
a míT silnou 
sebekázeň, když 
osTaTní nevidí co vy. 
nápadů je spousTa, 
každý je má, ale 
dokončovaT je, To 
je To nejTěžší.

FACE2FACE
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kovů. Díky tomu dokážeme unikátní konstelaci 
planet přenést do prstenu s přesností, ale zároveň 
neztrácíme lidský aspekt podtrhující unikátnost 
každého kusu. Chceme, aby naše prsteny byly 
jedinečné, jako vzpomínky, které nesou. Díky jejich 
zpracování můžeme garantovat nejvyšší kvalitu 
a ryzost. 

Jsme si vědomi toho, že sto lidí, sto chutí. Prsteny 
proto nabízíme v mnoha variantách, ať už se jedná 
o tloušťku prstenu, povrchové úpravy či symbolizaci 
planet. Rozlišujeme 3 řady prstenů: Cavas, Valis 
a Lumine. 

Jaká jsou podle vás nejtěžší úskalí prodejů 
prstenů online?

Největší úskalí s online prodejem prstenů je výběr 
správné velikosti. Případy, kdy zákazníkovi velikost 
neseděla, by se sice daly spočítat na prstech jedné 
ruky, ale i tak to vnímáme jako jednu z největších 
slabin. řešení našeho problému jsme našli ve 
stereolitografii, jedné z nejpřesnějších metod 3D 
tisku. Plastové kroužky stoprocentně odpovídají 
reálné velikosti prstenu a jsou tisknuty s přesností 
na šířku vlasu. 

What are the biggest pitfalls in selling rings 
online?

The biggest problem in selling rings online is get-
ting the size right. While the number of cases in 
which the rings haven’t fit can be counted on the 
fingers of one hand, I still see it as one of the big-
gest weaknesses. We found the answer to the prob-
lem in stereolithography, one of the most precise 
methods of 3D printing. Plastic rings correspond 
one hundred percent to the size of the real ring, and 
they’re accurate to within a hair’s width.

What date do people choose to put on the rings 
most often?

The most frequent request is for the date of a wed-
ding or engagement, but people also ask for the 
partner’s birthdate, the date of a first kiss, or even 
the birthdate of a pet.

ondřej basler
Absolvent Průmyslového Designu na FSI, 
VUT v Brně. Již 10 let se věnuje designu, 
ať už ve velkých či malých firmách. Je 
milovníkem umění, techniky a historie. 
Design chápe jako snahu o porozumění 
lásky.  

Industrial Design graduate of FSI, VUT in 
Brno. Ondrej has ten years’ experience as 
a designer in both small and large firms. He 
is a lover of art, technology, and history. He 
sees design as an attempt to understand 
love. 
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Jaké datum si nejčastěji lidé na prsten dávají?

Nejvíce se objevuje datum svatby a zásnub, ale 
také narozeniny partnera, datum prvního polibku 
nebo dokonce i narozeniny domácího mazlíčka. 

Jak hodnotíte první rok na trhu?

Firmu jsme založili na podzim roku 2017, nicméně 
propagaci jsme spustili až na konci letošního léta. 
Napříč končící svatební sezóny jsme získali krásnou 
zpětnou vazbu. Nakonec se mnoho páru rozhodlo svůj 
jedinečný den zaznamenat v našich prstenech. Každý 
vyrobený kus a následné nadšení od našich klientů 
byla pro nás ohromná odměna. 

How do you assess your first year on the 
market?

We set up the company in autumn of 2017, but 
we didn’t start advertising until the end of this 
summer. At the end of the wedding season, we 
received highly positive feedback. A lot of couples 
decided to record their special day on our rings. 
Each piece we manufactured and the subsequent 
enthusiasm of our clients was a huge reward 
for us.

What does design mean to you? 

To be honest, I’ve asked myself that question 

inzerce
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pavel hovádek
Od ukončení studií na Fakultě strojního 
inženýrství svou profesní cestu směřuje 
do oblasti podnikání ve strojírenství, 
a to zejména ke koordinaci technických 
záležitostí výroby, výzkumu a vývoje. Svůj 
komplexní a vizionářský postoj přináší i do 
Helioringu, kde má na starost technologii 
a výrobu.

Since finishing his studies at the Faculty 
of Mechanical Engineering, he has been 
involved professionally in entrepreneurial 
activity in the mechanical engineering area, 
particularly in coordinating the technical 
aspects of manufacture and R&D. He brings 
a sophisticated vision to Helioring, as well, 
where he is in charge of technology and 
manufacture. 

roman kozák
Strojař, programátor a fotograf. Absolvoval 
automatizaci na Fakultě strojního inženýrství 
VUT v Brně, 8 let se věnuje programování 
především webových aplikací a jeho 
největším koníčkem je klasická i digitální 
fotografie. Miluje výzvy a Helioring je zatím 
ta největší.

Machinist, programmer, and photographer. 
Has a degree in Automation from the 
Mechanical Engineering faculty of VUT in 
Brno. Has worked as a programmer for 
eight years, focused on web applications. 
His number one hobby is photography, both 
classical and digital. He loves a challenge, 
and right now, Helioring is the biggest of the 
bunch.

Co pro vás znamená design?

Abych byl upřímný, nejednou jsem si položil otázku, 
co pro mě znamená design. Díky Helioring jsem si 
uvědomil správnou odpověď. Vždy jsem tvořil v duchu, 
že design je porozumění. Skutečný design ale vychází 
z lásky. Nedokážu bez lásky tvořit, vše co dělám je z ní. 
Nyní už tvrdím: Design je snaha o porozumění lásky.

Na čem pracujete teď?

Pracujeme na nové řadě prstenů Amare. Tyto prsteny, 
jak už název napovídá, nesou poselství ze všech 
nejkrásnější, poselství lásky. Jedná se o řadu zásnub-
ních prstenů. Těšit se také můžete na náušnice a další 
šperky, ale o tom někdy příště.

more than once. Thanks to Helioring, I’ve found 
the right answer. I’ve always created with the 
notion that design is about understanding. But 
real design grows out of love. I couldn’t create 
without love, everything I create, I create from 
love. So now I say: design is about trying to 
understand love. 

What are you working on right now?

Right now we’re working on the Amare ring line. 
These rings, as the title indicates, bear the most 
beautiful gospel of love. They’re engagement 
rings. You can also look forward to earrings and 
other jewels, but more about that next time. 
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Always Good Times

 

Technologie Amphibio 4D je nejmodernější inovací v 
konstrukci lyží. Základem 4D konceptu firmy Elan jsou tradiční 
strukturální vrstvy materiálu, které jsou speciálně tvarované 
- konvexně na přední a konkávně na zadní části lyže. Toto 
dvojité tvarování v kombinaci s profilem Amphibio zaručuje 
bezkonkurenční univerzálnost, pevnost a skvělý výkon.

AMPHIBIO 16 TI2 

              PŘESNÉ NASAZENÍ OBLOUKU      

         RYCHLÝ VÝJEZD

SNÍŽENÍ VIBRACÍ & HMOTNOSTI 
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Trekingové vrcholy ve světě

Jebel Toubkal (4 167 m) 
Morocco

Ararat (5 137 m)
Turkey

Jebel Toubkal (4 167 m)
Maroko

Ararat (5 137 m)
Turecko

„Vysoké hory jsou jen pro horo-
lezce.“ Taky jste to již slyšeli? Pře-
svědčíme vás o opaku. Vyrazte 
s námi alespoň prostřednictvím 
následujících řádků na snadno 
dostupné trekingové vrcholy, kde 
vám bude stačit dobrá kondi-
ce a případně zkušený místní 
průvodce.

High mountains are only for 
mountaineers. „Did you already 
hear that? We will convince you 
otherwise. Come with us at least 
through the following lines to 
discover easy-to-reach trekking pe-
aks, where the only thing you need 
is a good condition and eventually 
an experienced local guide. 

Nejvyšší hora Vysokého Atlasu i celé severní Afriky (4 167 m) 
leží zhruba 60 km jižně od Marrákeše v národním parku Toubkal. 
Očekávejte spíše „choďák“ než horolezení, od jara do podzimu 
zdolatelný pro každého, kdo je v dobré fyzické kondici. Zázemí při 
výstupu poskytuje chata Toubkal ve výšce 3 207 m.

Pokračování článku najdete na www.v-tour.cz. Cestovní kancelář V-tour je specialista na trekingové vrcholy a další horská dobrodružství!

The highest mountain of the High Atlas and all of North Africa 
(4,167 m) lies about 60 km south of Marrakesh in the Toubkal 
National Park. Expect more of a „walker“ than mountaineering, 
from spring to autumn feasible for anyone who is in good physical 
condition. The hinterland for the ascent provides hut Toubkal 
situated at an altitude of 3 207 m above sea level. 

Nejvyšší vrchol Turecka a Arménské vysočiny při hranici Turecka 
s Arménií. Dle biblických vyprávění právě zde přistála po potopě 
světa Noemova Archa. Na vulkánu není žádná chata a je nutné se 
spolehnout na vlastní stany a zásoby. V nejvyšších polohách pak 
najdeme zbytky ledovce a sníh často vyžadující použití maček a 
cepínu. 

The highest peak of Turkey and the Armenian Highlands at 
the border of Turkey and Armenia. According to the biblical 
narratives, this is the land where the Noah‘s Arch has landed 
after the biblical flood. There is no chalet on the volcano and it is 
necessary to rely on your own tents and supplies. In the highest 
positions, we find glacial remains and snow often requiring the 
use of crampons and ice axe.
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Damávand (5 671 m),
Iran

Kazbeg (5 047 m)
Georgia

Stok Kangri (6 153 m)
India - Ladakh

Kazbeg (5 047 m)
Gruzie

Damávand (5 671 m)
Írán

Stok Kangri (6 153 m)
Indie – Ladakh

Nejvyšší asijský vulkán a zároveň íránský vrchol ležící v pohoří 
Elborz, cca 3h jízdy autobusem z hlavního města Teheránu. 
Aklimatizovaný jedinec zvládne výstup a sestup za 2-3 dny, 
s přespáním na horské chatě ve výšce cca 4 200 m. Překvapit 
vás mohou sirné fumaroly, ledovec zde nehledejte.

Patrně nejpopulárnější a nejdostupnější gruzínská pětitisícovka. 
Počítejte se dnem chůze z vesnice Stepancminda (1 740 m) 
k Betlemi Hut (3 670 m), kde lze nocovat v chatě i ve stanu a 
odtud následující den vyrazit přes ledovec k samotnému vrcholu. 
Kompletní ledovcové vybavení je nezbytné.

Trekový vrchol v indickém Himálaji nedaleko Lehu často tvoří 
třešničku na závěr putování údolím Markha. Pro výstup potřebujete 
permit, vybavení na stanování, mačky a cepín – se vším vám ochotně 
pomohou místní agentury v Lehu. Po výstupu z tábora v 5 000 met-
rech (nebo předsunutého tábora v 5 350 m) se vám otevře výhled na 
nekonečné hřebeny a při dobré viditelnosti i na samotný vrchol K2.

Continue to visit www.v-tour.com. V-tour travel agency specializes in trekking peaks and other mountain adventures!

The highest Asian volcano and also the Iranian peak lying in the 
Elborz Mountains, about 3 hours by bus from Tehran. The accli-
mated individual can handle the ascent and the descent in 2-3 
days, sleeping in a hut at an altitude of about 4,200 m. Sulfur 
fumaroles can surprise you, do not look for a glacier here.

Probably the most popular and accessible Georgian five-thou-
sandther. Count on with the day of walking from the village of 
Stepancminda (1,740m) to Betlemi Hut (3,670m) where you can 
stay in the hut or in the tent and go from there across the glacier 
to the very top next day. Complete glazing equipment is essential. 

The trekking peak in the Indian Himalayas near Leh often makes 
the highlight at the end of the wandering through Markha valley. For 
the ascent you need a permit, camping equipment, crampons, and 
ice-axe – local agencies in Leh will willingly help you. After leaving 
the camp at 5,000 meters (or forward camp at 5,300 meters), you 
will see a view of the endless ridges and with good visibility also the 
very top of K2.
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1.       Jeskyně Cottonwood. Tato krásná jeskyně se 
širokou škálou různých typů útvarů má vstupní dóm zaplněn 
obrovskými stalagmity rozmanitých tvarů a velikostí. 

2. Cottonwood Cave. This cave, with diverse kinds of open-
ings, has an entry dome filled with gigantic stalagmites of 
varied shapes and sizes.

Bývalé území indiánského kmene Apačů v jižní části 
USA není jen nekonečně se táhnoucí zdí rozdělující 
jednu zem na dva světy, ale i místem s nespočtem 
přírodních krás. Pod povrchem se neukrývá pouze 
bohatou zásobu černého zlata, ale i místo utajené 
běžnému návštěvníkovi, kde najdeme nádherně 
zdobené jeskyně plné gigantických stalagmitů, 
modravě průzračných jezer a pohádkově tvarova-
ných, vzácných sádrovcových útvarů.

The mountain range that sits in the former territory 
of the Apache tribe in the southwestern USA is 
not only an endless wall that bisects a single 
land and makes of it two worlds. The earth below 
conceals not only rich deposits of black gold but 
also caverns kept secret from the everyday tourist, 
beautifully decorated caves full of gigantic stalag-
mites, transparent blue lakes, and rare fairy-tale 
gypsum formations.

2.
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3.       V pouštích Nového Mexika, zejména pak východně 
od Carlsbadu, najdeme rozptýlené mezi ropnými věžemi 
ukrytá ložiska soli. V hlubinných dolech se uvažuje o skla-
dování radioaktivního odpadu, v těch povrchových byla již 
těžba zastavena. A právě v nich se díky eroznímu působení 
tvoří nádherné jeskyně. 

In the deserts of New Mexico, especially east of Carlsbad, 
salt deposits are hidden between the oil derricks. The salt 
beds are being considered as nuclear waste storage sites. 
Surface drilling for salt has already come to a halt. But it is in 
these very slat beds that erosion has wrought such superb 
caves.

3.

Jeskyně zde, v oblasti národního parku Carlsbad, 
jsou považovány za jedny z nejkrásnějších nejen 
v USA, ale dokonce na celém světě. Vápencový 
masiv, ve kterém jsou jeskyně utvářeny, leží nad 
hladinou podzemních vod. Hlouběji pod nimi 
pak najdeme obrovská úložiště ropy, ze kterých 
je uvolňován sirovodík, který prochází spodními 
vodami a naleptává tím vápenec. Díky tomuto pro-
cesu dochází ke krasovatění, vzniku jeskyní a sád-
rovcových útvarů v nich. Foto: Richard Bouda

These caves in   Carlsbad National Park are among 
the most beautiful in America or anywhere else in 
the world. The limestone massif from which the 
cave is formed lies above the surface of under-
ground lakes water table. Deeper down are huge 
reservoirs of oil from which hydrogen sulphide is 
released, passing through the lower depths of the 
water and calcifying the limestone. This process 
is what has created the caves and the gypsum 
formations in them. Foto: Richard Bouda

4.

4.
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6.

5.

5.  Carlsbad Cavern - turi-
sticky nepřístupná spodní 
patra. 

Carlsbad Cavern.  The 
lower levels are closed to 
tourists.

6.  Hell bellow cave - unikát-
ní sádrovcové „květy“.

Hell Below Cave. One-of-a-
kind gypsum ‘flowers’.
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7.  Rozkvetlý Ferokaktus. V minulosti byly jeho trny využívá-
ny jako drobné nástroje, rydla, hroty harpun, rybářské háčky. 
Dužina se po úpravách kandováním prodává jako sladkost.

Growth of the Ferocactus. In the past, its thorns were used 
as little tools, diggers, harpoon tips, fishing hooks. The pulp is 
now candied and sold.7.

9.

8.
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8.  Krajina v pohoří Guadalupe. Již před 
10 000 lety se v portálech jeskyní ukrývali 
první lovci. Kmen Apačů zde lovil a pásl 
stáda koní. Potom přišel bílý člověk, nalezl 
ropu, začal těžit minerály v posvátných 
horách a postavil zeď, čímž neprodyšně 
rozdělil zem na dva státy.

10.  12.  Hell bellow Cave. Parta kovbojů hle-
dající zatoulaný dobytek v pohoří Guadalupe 
objevuje vstup do této jeskyně. Nejodváž-
nější z nich se za pomocí lasa uvázaného 
ke koňskému sedlu spouští a zdolává 
první vertikální stupeň do temnoty jeskyně. 
Nedočkavý kamarádi na něj pokřikují: „What 
the hell“? Z útrob jeskyně zazní s mocnou 
ozvěnou kovbojův povzdech: „Hell bellow“.

11.  Bob Cat. Jednou z utvořených jeskyní 
po těžbě je právě Bob Cat. Její červeně 
zbarvený povrch kontrastuje s bílými krápní-
ky. Najdeme zde velmi zajímavé speleotémy.

9.  Těžební věže. Jejich mohutná ramena, 
„mávající“ v pravidelném rytmu, čerpají čer-
né zlato z hlubin bývalých apačských území.

The countryside in the Guadalupe Moun-
tains. As early as 10,000 years ago, the earli-
est hunters were already hiding inside the 
portals to the caves here. First the Apaches 
hunted to the land to pasture their horses. 
Then came the white man, who struck oil 
and began to extract the minerals from the 
sacred mountains and built a wall by which 
to divide the land into two states.

Hell Below Cave. A bunch of cowboys 
looking for stray cattle in the Guadalupe 
Mountains discovered the entrance to this 
cave. Tying his lasso to his saddle, the 
boldest of the bunch descended to the first 
underground level into the darkness of the 
cave. His fellow cowboys shouted at him 
with surprise, ‘What the hell...?’ From the 
depths of the cave, a powerful echo called 
back, ‘Hell below!’

Bob Cat. This is one of the caves formed 
after drilling. The red tint of its surface 
contrasts with the white stalagmites and 
stalactites. Very interesting speleothems are 
located here.

Oil Derricks. Their powerful shoulders rising 
in a regular rhythm, the oil derricks draw 
black gold up from the depths of former 
Apache territory.

10.

11. 12.
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Od prosince do března zde můžete lyžovat na 
sjezdovce dlouhé 500 m s převýšením 100 m 
zasněžované sněhovými děly a každodenní 
úpravou rolbou. 

Na co se můžete těšit?
• Zrekonstruovaná a vylepšená Restaurace 

U Svahu
• Neplacené parkoviště
• Upravené běžecké stopy
• Lyžařská a snowboardová škola
• Dětský koutek
• Možnost ubytování v blízkém hotelu
• Půjčovna a nový servis lyží

SPORTOVNí AREáL NAJDETE V JEDNOM Z NEJKRáSNěJŠíCH KOUTů VYSOČINY 
U MěSTEČKA OLEŠNICE NA MORAVě. AREáL NABíZí ADRENALINOVé SPORTOVNí 
VYžITí PRO DěTI I DOSPěLé PO CELý ROK. 

THIS SPORT COMPLEx IS LOCATED IN ONE OF THE MOST BEAUTIFUL PARTS 
OF THE HIGHLANDS, NEAR THE TOWN OF OLEŠNICE. THE SPORTING COMPLEx 
OFFERS ADRENALINE SPORTING ACTIVITIES FOR BOTH CHILDREN AND ADULTS 
THROUGHOUT THE YEAR.

From December until March you can ski on 
a 500-meter slope with a 100-m difference in 
height. The ski slope is maintained using snow 
guns and a resurfacer on a daily bases. 

What are you going to enjoy?
•  Renovated and improved restaurant U Svahu
• Free parking
• Well maintained cross-country ski tracks
• Ski and snowboard instruction
• Children’s play area
• Accommodation in a nearby hotel
• New Ski rental and servicing facility

Hospůdka u Caesara, the local pub operates 
throughout the day, and offers 40 seats and exten-
sive offer of hot meals and drinks. The ski slope is 
lit and so even night skiing is available. 

We think of disabled skiers, too. We’re the only 
facility in the area with barrier-free access to the 
slope, the restaurant, and toilets. 

SKi AReál OleŠniCeski resort
nA
MORAVě
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Po celý den je v provozu Hospůdka u Caesara s ka-
pacitou 40 míst na sezení a rozšířenou nabídkou 
teplých jídel a nápojů. Díky osvětlení sjezdovky je 
možné i večerní lyžování. 

Myslíme i na tělesně postižené lyžaře. Máme již 
několik let, jako jediní v širokém okolí, bezbariérový 
přístup jak na svah, tak do restaurace i na WC. 

Dětská školka
Jedná se o intenzivní a individuální výuku těch nej-
menších lyžařů (max. 2 děti na jednoho instruktora –  
strejdu nebo tetu). V naší pohádkové školce, je pro 
vaše dítko připravený program plný her a zábavy.

Pro dosažení maximální bezpečnosti je školka situ-
ována na uzavřené sjezdovce s vlastním lanovým 
vlekem. Tento typ výuky je určen pro malé lyžaře 
od těch, kteří už umí sami chodit až po dvanáctileté 
děti. Délka výuky se určuje individuálně, podle 
výdrže klienta.

Individuální výuka
Chcete pro vás nadstandardní výuku? S usměva-
vým profesionálním instruktorem se budete cítit 
jako v bavlnce. Nenásilnou, hravou, avšak velice 
intenzivní formou výuky naučíme kohokoliv cokoliv 
na lyžích nebo snowboardu.

Ski areál Olešnice na Moravě
Moravská strana 611, 679 74 Olešnice na Moravě 
Mobil: +420 731 333 910, E-mail: info@ski-areal.cz

Provozní doba areálu zima:
Po–Pá: 09:00–21:00
So–Ne: 08:00–21:00

Winter opening hours:
Mo–Fri: 9 AM–9 PM
Sa–Su: 8 AM–9 PM

Children’s Ski School
Intensive and individual instruction for the youngest 
skiers (max. 2 children per instructor). At our fairy-
tale school you child will enjoy a program full of 
games and fun.

To ensure maximum safety, ski instruction takes 
place on an enclosed portion of the slope with its 
own lift. This type of instruction is designated for 
small children who started to walk up to 12-year 
old children. The length of lessons is arranged as 
necessary, depending upon each individual client.

Individual instruction
Are you interested in extra instruction? You’ll feel 
absolutely at ease with one of our professional 
instructors. We can teach whoever to do whatever 
they wish on skis or a snowboard: in an intensive 
but playful manner, and with a smile.

www.ski-areal.cz
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Pokud máte potřebu být skutečně hýčkaným zákazní-
kem a zajistit kvalitní péči svému vozu ŠKODA, svěřte 
se do péče odborníků z firmy AUTOS, spol. s r.o., která 
sídlí v Kunštátě. Služby zahrnují klempířské i lakýrnic-
ké práce a měření emisí všech typů motoru. „Jsme 
autorizovaní prodejci nových i ojetých vozů ŠKODA. 
Poskytujeme komplexní nabídku servisních služeb na 
vysoké profesionální úrovni. Tuto skutečnost dokládá mj. 
ocenění od společnosti ŠKODA AUTO a.s., které nám 
udělila za vynikající obchodní výsledky v roce 2017, kdy 
jsme v kategorii Servisní služby obsadili 1. místo. Zajiš-
tujeme také pojištení a financování. Prodej vozu je přece 
počátkem našeho odpovědného vztahu k zákazníkovi, 
i jeho vozidlu!“ nastiňuje firemní politiku vedoucí prodeje 
Jiří Oujezdský. 

V areálu společnosti nechybí stanice technické kontroly 
s moderní technologií a diagnostikou značky BOSCH. 
A neprohloupíte, budete-li mít uložené telefonní číslo 
na NON-STOP SERVIS mobil kvůli odtahům nejen 
v rámci ČR, ale také v Evropě. Příjemným bonusem 
je bezpochyby možnost zapůjčení jiného automobilu 
v době opravných prací na vašem autě. „Naši proškolení 
zaměstnanci jsou připraveni splnit všechna vaše přání 
a potřeby. Přijeďte se přesvědčit, budete u nás vítáni,“ 
vyzývá k návštěvě Oujezdský. 

If you want to be a pampered customer and provide 
your ŠKODA car with high quality care, AUTOS com-
pany based in Kunštát is the best place to choose. The 
services provided include body work, re-spraying as 
well as emission tests for all types of engines. „We are 
authorized dealers of new and used SKODA cars. We 
provide a complete range of maintenance services at 
a very high level. This is proved by the fact that we got 
an award from SKODA AUTO Company for outstanding 
business results in 2017, when we won the category 
of Maintenance Services. We also arrange insurance 
and financing for our customers. The sale of a car is 
the beginning of our responsible relationship with our 
customers and their vehicles,” says Jiří Oujezdský, the 
sales manager at Autos Kunštát.

On the premises of the company there is a technical 
inspection point (MOT) with cutting edge technologies 
and BOSCH diagnostics. We strongly recommend 
saving the phone number of our NON-STOP SERVICE, 
which is available not only in the Czech Republic but 
also all over Europe. As a bonus to our customers, we 
offer the option of a courtesy car during the repairs on 
their cars. “Our trained staff are ready to fulfill all your 
wishes and needs. Come and see for yourself, you’ll be 
very welcome at Autos,” adds Jiří Oujezdský.
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AUTOS, spol. s r.o. | Palackého 157 | 679 72 Kunštát na Moravě | tel.: +420 516 462 180 | www.autos-kunstat.cz 

a modern car Showroom
            with a Family atmosphere 

moderní autosalon
s rodinnou péčí a atmosFérou 



Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již od roku 2001. 
Její výtěžek pomáhá lidem v nouzi, kteří si sami pomoci 
nemohou či neumějí.

SBÍRKU MŮŽETE PODPOŘIT:
– zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60, 90 

na číslo 87777. Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
– odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 

VS 777, u České spořitelny. DĚKUJEME!

3. 1. 2019, od 16.00 
PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ A ŽIVÝ BETLÉM 
(Brno, nám. Svobody)

6. 1. 2019, v 18.00
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
(přímý přenos na ČT 1, vystoupí Ilona Csáková, Mirai, 
Pavel Callta, Futurum & Roman Dragoun, Zrní)

1. - 14. ledna

Trikralova
sbirka

www.dchb.charita.cz/sbirky                              www.facebook.com/trikralovasbirka
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U první branky rodinného domu, u které zazvoní 
v tento den, ji vrtěním ocásků vítá pes. Je zřejmé, že 
Janu zná. I když je tu hostem, je už vlastně součástí 
rodiny. Otevřít jí přijde starší pán Josef, manžel 
paní Markéty. Jana si přehodí na druhé rameno 
těžkou tašku, ve které má všechno potřebné. Josef 
ji doprovodí do ložnice v prvním patře domu. Paní 

cestování 
jako dobročinnost

travel 
as Charity

Jana sedá do auta již v 7 ráno. Čeká ji každý den někdy i pět desítek kilometrů a návštěva 
až v desítce domácností. Není ale návštěva jako návštěva. A není cestování jako cestování. Jana je 
totiž zdravotní sestra. Nepracuje ale v nemocnici, na jednom místě, kde jsou pacienti na jedné chod-
bě jednoho oddělení. Pracuje v ošetřovatelské službě Diecézní charity Brno. Pravidelně jezdí tedy do 
terénu, za každého počasí.

Jana climbs into her car every morning by 7 AM. Ahead of her is a journey of many kilometres 
and visits to perhaps a dozen households. But these are not ordinary visits and this is no ordinary 
journey. Jana is a nurse. Not one who works in the hospital, nor even in a single location where all 
the patients are gathered under one department roof. Jana works for the medical service of the Brno 
Diocesan Charity. That means she’s out in the field every day, in weather fair or foul.  

At the gate of the first house whose doorbell 
she rings on this day, a dog greets her with tail 
wagging. He clearly knows her. Jana may techni-
cally be a guest here but she’s treated as part 
of the family. An older gentleman comes to let 
her in, Josef, husband of Marketa. Jana switches 
a heavy bag over to her other shoulder. The bag 
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„někdy mnohem 
důležiTější než 
zdravoTnické 
úkony, je držení za 
ruku, vyslechnuTí 
a dání najevo, že Tu 
jsme pro ně“ 
Syn je ještě batole. Babička, které je 90 let, má sa-
mostatný pokojíček. Pro mladou rodinu to znamená 
uskromnit se a podělit se o prostor i s ní. Babička se 
ale bez cizí pomoci nenají, bez přemístění z postele 
na vozíček ani nikam jinam nepřesune, problema-
tické je tedy i udržování osobní hygieny.  Kromě 
ošetřovatelské služby je tedy nutné, aby přicházely 
i pečovatelky, které ji umyjí doslova na posteli. Jana 
se stará o kontrolu zdravotního stavu, prohlíží, zda 
se neobjevují proleženiny, převazuje bercové vředy. 
„Tato třígenerační domácnost je ale spíše výjimka, 
mnohem častěji se starám o lidi, kteří jsou úplně 
osamoceni,“ konstatuje smutně Jana. 

’someTimes whaT’s 
more imporTanT 
Than The acTual 
medical work is To 
hold Their hand, 
be a good lisTener, 
and leT Them know 
ThaT we’re here 
for Them’

Markéta je už rok upoutána na lůžko, má umělý 
vývod a cukrovku. Obě ženy se ale vítají s úsmě-
vem a velmi srdečně. Jana změří paní Markétě tlak, 
jemně ji polohuje, vymění váček na vývod, aplikuje 
inzulín. Celou dobu si družně povídají a Jana trpěli-
vě naslouchá. „Někdy mnohem důležitější než zdra-
votnické úkony, je držení za ruku, vyslechnutí a dání 
najevo, že tu jsme pro ně,“ říká Jana. Na odchodu 
se ještě rychle domluví s panem Josefem, kdy jdou 
na kontrolu k lékaři a jaké léky potřebují napsat. 

Další domácnost je v bytovém domě v jiné čtvrti. 
Jana zazvoní na zvonek. Ozve se mladý hlas: 
„Dobrý den, už vás čekáme, ale musíte chvilku 
počkat, než sejdeme po schodech, malý se vzbudil 
a musím ho i malou vzít s sebou. Pokazilo se nám 
automatické otevírání dveří.“ U vstupu domu na 
rušné ulici čekání není nijak příjemné. Po delší 
chvíli přichází mladá žena, Lucie. Pečuje sama 
o svou babičku a navíc o své dvě malé děti. Dům 
má několik pater, ale je bez výtahu. Jana si povídá 
s Luciinou dcerkou, která má teprve necelé 3 roky. 

holds everything she needs. Josef accompa-
nies her to the bedroom on the first floor of the 
house, where she finds Marketa, bedridden 
for a year now with diabetes and wearing an 
ostomy bag. The two women greet each other 
with a warm smile. Jana takes Marketa’s blood 
pressure, gently adjusts her position, changes 
her ostomy bag, and gives her insulin. The 
entire time, Marketa speaks animatedly and 
Jana listens patiently. ’Sometimes what’s more 
important than the actual medical work is to hold 
their hand, be a good listener, and let them know 
that we’re here for them’, says Jana. On her way 
out, she quickly arranges with Josef when they 
should next go for a check-up with the doctor, 
and which prescriptions they need.

The next visit is to an apartment house in 
another quarter. Jana rings the bell and a young 
voice responds: ‘Hi, we’ve been expecting you 
but you’ll have to wait a minute. The baby just 
woke up and I have to take him and my little 
girl with me and get downstairs. The automatic 
door opener’s broken.’ Waiting at the entrance 
of the building, which sits on a busy street, isn’t 
at all pleasant. After a long wait, a young woman 
named Lucie appears. She’s taking care of her 
grandmother all by herself, and on top of that, 
she has two children to care for. The building 
has several floors and no elevator. Jana talks to 
Lucie’s daughter, who’s just turned three. Her 
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Třetí návštěva je u pana Antonína. Je trochu morous, 
nic mu není dost dobré. Bydlí sám, už několik let je 
vdovec, bezdětný. Příbuzní ho vůbec nenavštěvují. 
Jana trpělivě snáší jeho stěžování si. Naservíruje mu 
denní dávku léků a domlouvá mu, aby neotevíral už 
žádným podomním prodejcům, ať je opatrný. Kdysi 
si zlomil bederní kloub a od té doby se to už nikdy 
úplně nezahojilo. Pan Antonín se těžkopádně pohy-
buje pouze s oporou chodítka nebo berlí, má bolesti 
a zapomíná. „Někteří lidé nejsou úplně příjemní, ale 

son is still a toddler. The grandmother, who is 
90, has a small room of her own. For this young 
family, that means living modestly and sharing 
the space with Grandma, too. But Grandma 
can’t eat by herself. Without someone to help 
her out of bed and into her wheelchair, she can’t 
go anywhere, which makes personal hygiene 
problematic. Because of this, in addition to the 
medical service she needs a caregiver to literally 
bathe her in bed. Jana checks her condition, 

není se čemu divit. Pán zůstal úplně sám, kdyby-
chom se na něho vykašlaly ještě my, tak by skutečně 
neměl nikoho,“ říká shovívavě Jana.

Do večera takto navštíví další lidské osudy, rodiny 
a příběhy. Sotva se stihne za celý den sama napít 
nebo najíst. Na otázku, kdo pečuje o ní, se jen 
usměje, nic neodpoví a spěchá po celém dni za svojí 
rodinou. 

Diecézní charita Brno tak zaměstnává přes 120 
sester po celé jižní Moravě a v části Kraje Vysočina. 
V loňském roce vykonaly 250 tisíc návštěv, provedly 
470 tisíc zdravotnických úkonů a ošetřily téměř 7 
tisíc pacientů. A nacestovaly pro dobro druhých více 
než 1 milion kilometrů.  V letošním  roce intenzivně 
rozšířila své služby také o Domácí hospic sv. Lucie 
v Brně, který pomáhá pečovat o nevyléčitelně 
nemocné v domácím prostředí.

makes sure she hasn’t developed any bedsores, 
and changes the dressing on her venous ulcers. 
‘A three-generation household like this is a rari-
ty,’ Jana says with sadness. ‘Usually I find myself 
taking care of people who are utterly alone.’

Our third visit is to Antonin. He’s morose—he 
doesn’t feel good about life. He lives alone, has 
been a widower for many years now, has no 
children. His relatives never come to call. Jana 
patiently hears out his complaints. She gives him 
his daily medicine and tells him not to open the 
door to any salesmen, to be careful. He broke 
his hip some time ago, and it’s never healed 
properly. Antonin gets around with difficulty and 
only with the help of a walker or crutches, has 
pain, and forgets things. ’Some people aren’t en-
tirely pleasant, but it’s no wonder. This man lives 



INSPIRATION

... 71

Filip za svým povoláním nejezdí jen po České 
republice. Na pomoc druhým odjíždí pravidel-
ně do zahraničí. Humanitární a lékařské mise 
jsou jeho denním chlebem. Mezitím, kdy v ČR 
napíše množství grantových žádostí o finanční 
podporu, sestavuje harmonogramy a systém 
opatření pro nejefektivnější pomoc, domlouvá 
spolupráci s partnery, na cestách doprovází na-
příklad dodávky léků, či humanitárních zásilek 
nebo jezdí opakovaně na monitorovací cesty. 

Každá cesta znamená sbalit se do jiných klima-
tických podmínek, vyzbrojit se dávkou odvahy 
a trpělivosti, protože území, kde je pomoc 
potřebná, jsou téměř vždy velmi těžko dostupná, 
mnohdy jde o válečné oblasti, nebo krajiny zasa-
žené nějakou katastrofou. V říjnu takto odjel do 
Iráckého Kurdistánu a navštívil opětovně Sindžár, 
kde se snaží postavit lékařskou kliniku. Toto město 
bylo Islámským státem v letech 2014–2015 zcela 
zničeno a prošlo jednou z největších genocid 
jezídské komunity. Zabito bylo přes 3 200 osob, 
uneseno do otroctví více než 6 300 dětí a žen. Do 
současnosti se jich podařilo vykoupit ze zajetí asi 
3 100. Z oblasti uprchlo 200 000 lidí, z toho 50 000 
do horského tábora vzdáleného asi 50 km od měs-
ta. Do oblasti je velmi složité se dostat. S vízem se 
dostanete na území Iráku, ale do poválečných ob-
lastí Kurdistánu nikoliv.  Další doplňující povolení 
nejsou zárukou k překročení 26 check pointů.

totally alone. If we forgot about him like everyone 
else, he would literally have no one,’ Jana says 
benevolently.

She continues to visit other people with other 
families, other stories, other fates, until evening 
falls. She hardly has time to drink or eat. When 
I ask who takes care of her, she just smiles, does 
not answer, and rushes home after the long day 
to be with her own family. The Brno Diocesan 
Charity employs 120 nurses like Jana in the 
Southern Moravian region and part of the High-
lands region. Last year they made 250 thousand 
visits, carried out 470 thousand health checks, 
and examined almost 7 thousand patients. And 
they drove more than a million kilometres for 
charity.

Filip doesn’t just travel the Czech Republic 
for charity. He also regularly goes abroad to 
help other people. Humanitarian and medical 
missions are his daily bread. In between, he 
spends his time in the Czech Republic ap-
plying for grants, putting together timetables 
and a system of measures to maximize the 
help given, and arranging collaboration with 
partners. On the road, he may accompany 
medication or humanitarian shipments, or 
make repeated monitoring trips.
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Na cestě jedná se svými spolupracovníky, hodnotí 
dosavadní práci a vytváří strategie do budoucnos-
ti. Zejména však vyslechne desítky ne-li stovky 
příběhů lidí, kterým válka zcela vykořenila život, 
hledí tváří tvář k lidskému utrpení, kterému není 
lehké vůbec naslouchat, natož jej prožít. „Vždy 
velmi zvažuji, jaký druh pomoci má skutečný smysl 
a přirozeně i já mám někdy pochybnosti, ale to 
neznamená, že nebudu dělat nic,“ říká Filip. I to 
je důvod, proč kvůli tomu, aby rodiny na druhém 
konci světa nenechal bez povšimnutí, odjíždí na 
nezbytný čas od rodiny své. 

Podpora v oblasti zdravotnictví je tzv. „alfou 
a omegou“. Vždy bývá zvykem, pokud postavíte 
nemocnici, lidé nabydou pocitu bezpečí a začnou 
se v daleko větším počtu navracet do svých domů 
a osídlovat zpět zničená obydlí. Není to klišé, ale 
lety osvědčená praxe. 

„Pokud máme možnost se do oblasti dostávat, 
přinášet do Evropy aktuální informace, které nejsou 
nikterak mediálně dokreslené a mimo to realizovat 
lékařskou činnost, věřím, že to velký smysl má. 
Dnes se jen velmi málo ví, co se v Sindžáru vůbec 

Every journey means packing for another climate 
zone, plucking up his courage, and practicing 
his patience, because the countries where aid 
is needed are almost always difficult to get to. 
Many times, they are in war zones or in regions 
that have been struck by some kind of catas-
trophe. In October, such a trip sent him to Iraqi 
Kurdistan, and he made a repeat visit to Sinjar, 
where he is trying to set up a medical clinic. The 
city was destroyed by the Islamic Republic in 
2014-15 and its Yazidi community subjected to 
genocide on a massive scale. More than 3200 
people were killed; more than 6300 women and 
children were forced into slavery. To date about 
3100 captives have been liberated. 200,000 refu-
gees fled the area, 50,000 of them to mountain 
camps about 50 km away from the city. It’s an 
area that is very difficult to get to. A visa will get 
him into Iraq, but not to the Kurdistan war zone. 
Further permissions are no guarantee he will get 
through the 26 checkpoints. Along the way, he 
has to negotiate with co-workers, evaluate the 
work that has been done to this point, and think 
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insPiration

up a strategy for the future. Mainly, though, he 
listens to the stories of dozens or even hundreds 
of people whose lives have been uprooted by the 
war and comes face-to-face with human suffer-
ing—which is hard enough, but still nothing like 
being the one to suffer. ‘I always try to decide 
what type of aid will actually work, and some-
times I’m in doubt But that doesn’t mean I won’t 
do anything at all,’ says Filip. This is one reason 
not to abandon families living on the other side 
of the world even if it means leaving your own 
family for a while.

Support for healthcare in the so-called ‘alpha 
and omega’. It is always true that once you build 
a hospital, people will develop a sense of secu-
rity and begin to return to their homes in greater 
numbers, rebuilding the damaged areas. This is 
something that has been proven by experience.

‘If we can get into the area and bring current 
information back to Europe that hasn’t been 
distorted by the media and in addition carry 
out medical activity, I think it has great mean-
ing. Today, only a handful of people even know 
what went on in Sinjar—suffering that can’t 
be captured on paper. This is one of the most 
devastated regions in the world, but in contrast 
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www.dchb.charita.cz
www.facebook.com/HumanitarniStrediskoDCHB  

to other cities, there is no humanitarian organiza-
tion present,’ Filip concludes.

When humanitarian workers come back home, 
it’s always a joyful reunion with family members, 
but one is also still full of what one has seen on 
the mission, what one has witnessed. We can 
never again sleep the sound sleep that would 
allow us to forget and not try again and again to 
provide the help that’s needed.

Every year, the Brno Diocesan Charity gives aid 
to almost 25,000 people via humanitarian pro-
jects in Ukraine, in Banat, Romania, and in Iraqi 
Kurdistan. Past help has gone to Zimbabwe and 
to the so-called Balkan Refugee Route.

Czech society has often wondered whether 
charitable activities are better carried out abroad 
or at home. There may be no simple answer. We 
can choose one or the other, but there are or-
ganizations and people who manage to do both 
without arousing any conflict. It is important to 
recognize that Jana and Filip have much in com-
mon even if the number of kilometres they travel 
is markedly different. The work of each makes an 
effective contribution.

odehrálo - utrpení, které ani papír nesnese. Je to 
jedna z nejzničenějších oblastí a na rozdíl od jiných 
měst zde nepůsobí intenzivně žádná velká světová 
humanitární organizace,“ uzavírá Filip. 

Návraty domů humanitárního pracovníka z tako-
vých cest jsou plny radosti ze shledání se svými 
blízkými, ale také plny přemýšlení o tom, co člověk 
na místě viděl, čeho byl svědkem. Už nikdy nespíte 
tím klidným spánkem, který by vám dovolil zapo-
menout a znovu a znovu se nesnažil potřebným 
pomoci. 

Ročně takto Diecézní charita Brno podpoří téměř 
25 000 lidí v rámci humanitárních projektů na Ukra-
jině, v rumunském Banátu či Iráckém Kurdistánu; 
v minulosti také v Zimbabwe nebo na tzv. Balkán-
ské uprchlické cestě.

Často se česká společnost pře o to, zda charitativní 
činnost má větší smysl v tuzemsku nebo v zahrani-
čí. Možná jednoznačná odpověď neexistuje. Máme 
však možnost volby, ale existují i organizace a lidé, 
které zvládají obojí, a vzájemně si tyto druhy aktivit 
nijak neodporují. Uznejte sami, že Jana a Filip mají 
mnoho společného, i když kilometry, které nacestu-
jí, jsou možná diametrálně odlišné. Práce jednoho 
nebo druhého je však stejně užitečná.



Budujeme pro Vás
největší autocentrum
pro vozy Renault a Dacia
v České republice

Auto Pokorný Velké Meziříčí
Karlov 2223, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 532 194 050

renaultvm.cz

P R O D E J  V O Z Ů  R E N A U L T  A  D A C I A   |   S E R V I S   |   T E S T O V A C Í  J Í Z D Y

JARO 2019
Modřice (u OC Olympia)

Auto Pokorný, s.r.o., koncesionář Renault a Dacia,
Okružní 25a, 638 00 Brno, tel.: 532 194 011-012, 014, e-mail: info@renaultbrno.cz

www.renaultbrno.cz
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ukrajina
zašlá sláva solotvina

ukraine
faded glory of solotvyno
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Ukrajina je dnes v podvědomí lidí zejména 
kvůli vleklému konfliktu na východě země. 
Málokdo si tak vzpomene na věhlasné turistic-
ké cíle jako Koločava, Mukačevo či nádherné 
Karpaty. Stranou pozornosti západních turistů 
zůstávají i v minulosti proslulé solné doly 
a jezera u obce Solotvino.

Today, people mostly think of Ukraine in relation with 
the lengthy conflict in the east of the country. Only few 
remember the formerly renown tourist destinations, 
such as Kolochava, Mukachenko or the breath-taking 
Carpathian Mountains. Similarly, western tourists pay 
very little attention to the salt mines and lakes outside 
Solotvyno that attracted many visitors in the past.

Význam této lokality podtrhuje fakt, že se zde 
dolovala sůl již za dob římské říše. K velkému 
rozmachu těžby došlo v době, kdy celá oblast 
náležela k Československu. Ve stejné době se 
rozvíjelo také lázeňství v dané oblasti. V 70. 
letech, za dob Sovětského svazu, se z pod-
zemí dolovalo téměř 450 tisíc tun bílého zlata 
ročně. Právě tehdy začíná konec solného 
dobrodružství. Dochází k častějším průsakům 
spodních vod a následnému zatápění dolů. 
Po nabytí nezávislosti Ukrajiny se v dolování 
zdárně pokračovalo, ale díky korupci a šlen-
driánství, tak běžným jevům v celé zemi, 
dochází k dalšímu zaplavování a následně 
i dalším propadům povrchu. Poslední důl, kde 
se sůl těžila z hloubky až 300 m, byl zaplaven 
v roce 2010. Tímto přišla západní Ukrajina 
o svůj zdroj příjmů a tisíce lidí o svá zaměst-
nání. Zničena byla i podzemní sanatoria pro 
léčbu dýchacích problémů. Zůstávají tak 
pouze jezera, kde v kulisách rozbořených hal 
a těžebních věží lidé ponořeni do slané vody 
tráví svůj volný čas. Foto: Richard Bouda

The importance of this location is testified to by the 
fact that salt was extracted here already during the 
times of Roman Empire. The boom, however, came 
when the region was part of Czechoslovakia and went 
hand in hand with the development of local spas. In 
the 1970s, in the Soviet Union era, almost 450 tons of 
this “white gold” were mined per year. Unfortunately, 
this period of time also marked the end of the salt ad-
venture. Ground water leakages were more frequent 
and salt mines were subsequently purposefully filled 
with water. After Ukraine gained independence, salt 
mining continued but as a result prevalent corruption 
and poor work ethics, more mines suffered from 
ground water leakage and the associated fragility of 
the surface of the ground. The last mine, where salt 
was mined at 300 m below the surface level, was 
filled with water in 2010. As a result, western Ukraine 
lost its source of income and thousands of people 
were laid off. Underground sanatoriums used to treat 
respiratory disorders were also damaged. Thus, only 
lakes remain to serve as a recreational area for people 
to swim in salt water on the backdrop of broken buil-
dings and mine towers. Foto: Richard Bouda

traVel
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delikátní osvěžující
hustý shake

 obsahuje pouze 1 % tuku*
 nízký obsah cukru*
  malý shake 84 kalorií 
velký shake 178 kalorií

  bez barviv, umělých sladidel  
a konzervantů

  obsahuje 30 % denní  
doporučené dávky kalcia  
(velký shake)*

 bez lepku
 vhodné pro vegetariány
 ... a navíc skvěle chutná!

*  musí být připravováno podle naší originální receptury, pouze za použití  
odstředěného nebo polotučného mléka (nevztahuje se na topping).

banán
jahoda

čokoláda
vanilka

www.shmoo.cz
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PŘEHLED ZPRÁV A AKTUALIT 
NEJEN PRO OBCHODNÍKY A PODNIKATELE 
Z OBLASTI SPORTU

www.svetsportu.info

ZPRÁVY    |    SPORTOVNÍ ZBOŽÍ    |    CESTOVÁNÍ    |    HOTELY    |    KATALOGY    |    LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA

www.svetsportu.info



G SERVIS nabízí nEjšIRší VýběR 
pRojEktů RodInných domů 
na českém trhu.

GSERVIS
p r o j e k t y  a  d o m y

www.gservis.cz



projekty pro život,
domy pro radost

kterýkoliv z našich 
1300 pRoVěřEných pRojEktů 

můžete mít jako dřEVoStaVbu.



Tajný Tip pro romanTické příležiTosTi: 
naše gurmetská restaurace „philipp“. Jako kreativní a plná vůní se ukazuje Philippova kuchyně, 
ve které zručně a rafinovaně kombinuje ty nejlepší alpské produkty. Po/út zavírací den.

Turracher Höhe, tříjezerní náhorní plošina

Dovolená plná zážitků
pro celou rodinu

cesTa nejen Za krÁsami 
příroDY, ale Také Do  
sVĚTa požiTkŮ! 

 Harmonická dovolená plná zážitků
  4* komfort v prostředí pečlivě  
a kvalitně zařízeného hotelu

 útulné a pohodlné pokoje
 Příjemná rodinná atmosféra
  Rozšířená odpočinková zóna 
s rekonstruovaným bazénem  
a pěti různými saunami
  masáže, speciální energetická kúra  
pro pohybový aparát
 výrazné slevy pro děti na pokoji rodičů

Zimní naBíDka:
  Jistota sněhu od začátku prosince  
do konce dubna
  nejlepší poloha v celém lyžařském středisku, 
přímo u lanovek a běžeckých tras
  lehátka zdarma na nejhezčích místech střediska, 
Pistenbutler servis – Váš osobní sluha
  bobová dráha Nocky Flitzer, snow a funpark, 
freestylový ráj
  Sjezdové a běžecké lyžování, bruslení,  
zimní procházky, túry na sněžnicích atd.
  Kuchyně oceněná u Gault Millau, A la carte 
a Falstaff
 Gurmetská polopenze včetně 5chodového 

večerního menu, denně kulinářská překvapení



konTakT:
A-8864 Turracher Höhe 33 | Tel.: +43 4275 8234 
info@schlosshotel-seewirt.com | www.schlosshotel-seewirt.com

TýDnY snĚHoVýcH krYsTalŮ
7 nocí pobýt – 6 nocí zaplatit.
6. 1. 2019–27. 1. 2019
€ 702,00 „Richard Löwenherz“
€ 780,00 „Erzherzog Johann“
€ 822,00 „König Ludwig“

oDDecHnĚTe si V HlUBokém 
snĚHU
Nabídka na 4 noci s ¾ nadstandardní penzí. 
8. 1. 2019–12. 1. 2019
20. 1. 2019–24. 1. 2019
Datum příjezdu a odjezdu není možné měnit.
€ 460,00 „Richard Löwenherz“
€ 512,00 „Erzherzog Johann“
€ 540,00 „König Ludwig“

„sporToVní TýDnY“ 
Nabídka na 7 nocí včetně ¾ nadstandardní penze. 
9. 3. 2019–23. 3. 2019
€ 854,00 „Richard Löwenherz“
€ 945,00 „Erzherzog Johann“
€ 994,00 „König Ludwig“

UžíVejTe si V BřeZnU
Nabídka na 3 noci s ¾ nadstandardní penzí.
20. 3. 2019–23. 3. 2019
Datum příjezdu a odjezdu není možné měnit.
€ 387,00 „Richard Löwenherz“
€ 426,00 „Erzherzog Johann“
€ 447,00 „König Ludwig“

lYžoVÁní Za slUníČka
7 nocí pobýt – 6 nocí zaplatit
24. 3. 2019–7. 4. 2019
Datum příjezdu a odjezdu není možné měnit.
€ 774,00 „Richard Löwenherz“
€ 852,00 „Erzherzog Johann“
€ 894,00 „König Ludwig“

Vybírejte z naší Top nabídky:





airPort



The world’s  

lightest, m
ost  

responsive  

ski boots  

are changing  

the way we  

ski – and win.

InTemp 

Heating
Fully integrated, 

fully energized

ESK 2.0 ELITE



Osobní strážce

Představte si den strávený jinak – ve společnosti vozu ŠKODA KAROQ. Mezi kompaktní SUV přiváží 
sebevědomý design, nový standard bezpečnosti a prvky výbav z vyšší třídy.* Mimo jiné disponuje technikou, 
která pomáhá snížit následky dopravní nehody. Pokud na základě čidel a radaru vyhodnotí krizovou situaci, 
podnikne řadu opatření s cílem připravit posádku na případný náraz. V nejkrajnějších případech se cestující 
ve voze KAROQ mohou spolehnout až na 9 airbagů. Navštivte nás a poznejte bezpečně jiné SUV.

* Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

novaskodakaroq.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KAROQ: 4,6–5,5 l/100 km, 119–137 g/km

NOVÁ ŠKODA KAROQ.
BEZPEČNĚ JINÁ.

AUTOS, spol. s r.o.
Palackého 157
679 72 Kunštát 
Tel.: 516 462 180
www.autos-kunstat.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:



Presena Glacier, Italy – 12/03 – 8:37 AM – 46°13’18.0”N 10°34’58.1”E
Wearing HP1 RC Jacket, HP1 P RC Pants, HP1 Gloves, D-Brid Helmet, Spectrum Goggles

C A R V E  B E YO N D  T H E  O R D I N A R Y

H P 1  R C
H A R D  PA C K

dainese.com 


