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Nový Jaguar XF Sportbrake dokazuje, že výkonnost a vhodnost pro 
každodenní používání se mohou dokonale doplňovat. Jízdní dynamiku 
typickou pro vozy značky Jaguar spojuje se zavazadlovým prostorem 
o objemu až 1 750 litrů. Volitelný pohon všech kol (AWD) se systémem 
Intelligent Driveline Dynamics (IDD) detekuje stav povrchu vozovky 
a automaticky řídí přenos síly na jednotlivá kola podle aktuální potřeby. 
V kombinaci s našimi hospodárnými motory Ingenium tak model 
XF Sportbrake zaručuje bezpečnou jízdu při nízké spotřebě paliva, 
a to za každé situace a v každém ročním období.

CARTec motor
Mariánské nám. 5, 617 00 Brno
Tel.: 545 233 556, E-mail: prodej@cartec.cz

jaguar-brno.cz

NYNÍ S INTELIGENTNÍM
POHONEM VŠECH KOL.

NOVÝ XF SPORTBRAKE

JIŽ OD 1 217 502 Kč*

1���Další informace o službě Jaguar Care najdete na adrese jaguar.cz/JaguarCare.
*�Nezávazně doporučená orientační cena vč. DPH.

Jaguar XF Sportbrake: Spotřeba paliva v l/100 km, 8,5–5,5 (ve městě), 5,9–3,8 (mimo město), 
6,8–4,5 (kombinovaná), emise CO2 v g/km, 155–118. Ilustrační fotografi e.
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Milí čtenáři, 

nejen na cesty se vám do ruky dostává další vydání časopisu Flying 
Mag. Ačkoliv je vytvářen tak, aby se vešel do vašeho příručního 
zavazadla a přednostně zpříjemnil váš let, není to jeho jediným 
posláním. Téma cestování v něm však i tentokrát hraje svou 
nezastupitelnou roli. Vydejte se s námi tedy do Benátek a Florencie. 
Nahlédněte prostřednictvím fotoreportáží Richarda Boudy do jeskyní 
Moravského krasu či speleologických expedic ve stolových horách 
na jihu Venezuely. Poznejte lépe region jižní Moravy. „Vzlétněte“ 
také do vesmíru prostřednictvím Hvězdárny a planetária v Brně. 
Navštivte domácnost herecké a manželské dvojice Radky Coufalové 
a Jirky Macha. Poznejte životní cestu známého scénického 
výtvarníka Jaroslava Milfajta. V neposlední řadě poznejte cestování 
také z pohledu humanitárních misí a očima Filipa Habrmana. Téma 
cestování za novým domovem nabízí také článek týkající se nového 
časosběrného dokumentu České televize o lidech, pro které není 
Česko rodnou zemí. 

Doufáme, že stránky magazínu vám tak rozšíří a zpestří pohled 
na potulky, cestování, ale i životní směřování či dráhu. Kouzlo 
mnohdy netkví totiž až na jejich konci, ale často nás dokáží obohatit 
a inspirovat už na samotné cestě k cíli. 

Vaše FM redakční posádka

Dear Readers,

The copy of Flying Mag you have in your hands isn’t just for your 
travels. It’s made to fit into your luggage and hopefully make for 
a more pleasant flight, as well, but that’s not its only mission. But the 
theme of travel still plays an essential role. So come with us to Venice 
and Florence. Let the photodocumentaries of Richard Bouda be your 
guide to the caves of the Moravian Karst or speleological expeditions 
to the mesas of Venezuela. Get to know the South Moravian Region 
better. Fly to outer space with the Brno Observatory and Planetarium. 
Visit the home of Radka Coufalová and Jirka Mach, who share both 
their lives and their acting profession. Acquaint yourself with the life 
path chosen by Jaroslav Milfajt, the celebrated scenographer. And 
last but not least, see what traveling on a humanitarian mission is like 
through the eyes of Filip Habrman. Traveling to find a new home is 
the subject of an article on a new time lapse documentary by Czech 
Television on people who have come to the Czech Republic from 
abroad.

We hope the pages of this magazine will expand your horizons and 
enliven your view of wandering and traveling, and the course and 
direction your life may take. The magic lies many times not at your 
journey’s destination. It comes in getting there.

You FM editing crew
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venice

benátky

Cílem návštěvníků se však 
během celého roku stává i velký 
počet kulturních akcí. Těm vévodí 
na přelomu ledna a února slavný 
Benátský karneval. Dalšími 
významnými událostmi jsou 

In addition to sightseeing, tour-
ists come throughout the year to 
take part in many cultural events. 
Chief among them is the famous 
Carnival of Venice which takes 
place in late January and early 

PříSTAVNí ITALSKé BENáTKy, HLAVNí MěSTO REGIONu 
BENáTSKO, PATří K NEJNAVŠTěVOVANěJŠíM 
PAMáTKáM uNESCO. KAžDýM ROKEM SEM PřIJEDE 
VíCE NEž 25 MILIONů LIDí Z CELéHO SVěTA, KTEří 
OBDIVuJí VELKé MNOžSTVí PAMěTIHODNOSTí, 
PALáCů, KOSTELů, ALE TAKé MOSTů A KANáLů 
S GONDOLAMI. 

VENICE, A PORT AND THE CAPITAL Of THE PROVINCE 
Of VENICE, RANKS AMONG THE MOST POPuLAR 
uNESCO SITES. EVERy yEAR, MORE THEN 25 MILLION 
PEOPLE fROM ALL OVER THE wORLD COME TO 
ADMIRE THE INCREDIBLE NuMBER Of HISTORICAL 
SITES, PALACES, CHuRCHES, AS wELL AS BRIDGES 
AND CANALS wITH GONDOLAS. 

4 ...
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Slavnost Nanebevstoupení Páně, 
červencová Slavnost Spasitele 
a na začátku září Historická 
regata.

festa della Sensa – Slavnost 
Nanebevstoupení Páně

Každoroční slavnost festa della 
Sensa připomíná historii Benátské 
republiky, její vztah s mořem a zvy-
ky a tradice spojené s benátským 
veslařským uměním. Koná se 
během oslav svátku Nanebe-
vstoupení Páně. Připomíná dvě 
významná data z historie Benátské 
republiky – 9. květen 1000, kdy 
dóže Pietro II. Orseolo zachránil 
obyvatele Dalmácie. Zároveň 
datum znamená začátek benátské 
expanze do Jaderského moře. Dru-
há připomínka se týká roku 1177, 
kdy dóže Sebastiano Ziani, papež 
Alexander III. a římský císař fridrich 
Barbarossa uzavřeli tzv. Benátský 
mír, kterým skončilo dlouhé období 
neshod mezi papežským úřadem 
a římským císařem. u příležitosti 
těchto oslav se konají tzv. Zásnuby 
dóžete s mořem (It. Sposalizio del 
Mare), každoroční slavnost uctívání 
moře. Tuto roli přebrali po dóžetech 
starostové města Benátky. 

Hlavní program oslav probíhá v ne-
děli, kdy se průvod lodí v čele se 
starostou dostane na ostrov Lido. 

February. Others include Feast 
of Ascension in May, Redentore 
Feast in July, and Historical Re-
gatta in the early September.

festa della Sensa – feast  
of Ascension 

The annual festa della Sensa 
(feast of the Ascension) com-
memorates the rich history of 
the Serenissima Republic and its 
intimate relationship with the sea, 
along with the customs and tradi-
tions of Venetian Rowing. It takes 
place during festivities celebrat-
ing the Ascension of the Lord. It 
commemorates two significant 
events in the Republic’s history: 
the first being May 9, 1000, when 
the Doge Pietro II Orseolo rescued 
the denizens of Dalmatia imperilled 
by the Slavs. The aforementioned 
date also marked the onset of 
Venetian extension in the Adriatic; 
the second event commemorates 
events of 1177 when the Doge 
Sebastiano Ziani, Pope Alexander 
III and frederick Barbarossa, the 
Holy Roman Emperor, agreed to 
the Treaty of Venice which ended 
the long standing differences be-
tween the Pontificate and the Holy 
Roman Empire. During the festival, 
a ceremony of the wedding with 
the Sea (Sposalizio del Mare), is 
held. This ceremony is recreated 

HlAVNí BeNáTSké 
AkCe V ROCe 2018:

•  27. ledna–13. února  
Benátský karneval

•  15. dubna  
Benátský charitativní 
pochod „Su e zo per i ponti“

•  25. dubna 
Slavnost sv. Marka

•  13. května 
Slavnost Nanebevstoupení 
Páně

•  3. června 
Vogalonga – veslování 
v benátském zálivu pro  
širokou veřejnost

•  26. května–25. listopadu  
Architektonické bienále

•  14.–15. července  
Slavnost Spasitele 
s ohňostrojem 
a ozdobenými loděmi

•  Přelom srpen/září 
filmový festival

•  2. září    
Historická regata

... 5
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Před kostelem S. Nicolo del Lido 
se tak koná hlavní obřad uctívání 
moře. Po koncertě benátského 
sboru proběhne v kostele mše 
svatá. Během celého dne probíhá 
v benátské zátoce přehlídka regat, 
například dámská regata dvojves-
lic,regata čtyřveslicových gondol, 
nebo regaty Schie a Maciarele. 

festa del Redentore
Patří mezi nejstarší a nevýznam-
nější svátky v Benátkách. Koná se 
každý rok třetí červencovou neděli 
a je spojen s velkolepým ohňostro-
jem. Tradice oslav sahá až do roku 
1576, kdy skončila epidemie moru. 
Při ní zemřelo 50 tisíc lidí. Dóže 
Alvise I.  

annually with the Mayor of Venice 
taking on the traditional role which 
was historically executed by the 
Doge. 

The main program of the festival 
takes place on Sunday: a boat 
parade, headed by a craft carrying 
the Mayor, sail to the Lido. There, 
in front of the island’s church 
S. Nicolò del Lido a ceremony 
worshiping the sea unfolds. After 
a concert of the Venetian choir, 
the Mass is held in the church. 
Throughout the day, regatta rowing 
contests take place in the Gulf of 
Venice (women’s twin-oared regat-
tas, four-ore gondolas, and Schie 
and Marciarele regattas). 

key eVeNTS IN 
VeNICe IN 2018 

•  27 January –13 February  
Carnival of Venice

•   15 April 
A charitable march 
around Venice  
(“Su e zo per i ponti”)

•   25 April    
feast of St Mark

•   13 May 
feast of Ascension

•   3 June 
Vagalonga – a rowing 
event in the Gulf  
of Venice for the public 
at large

•   26 May–25 November 
Biennale of Architecture 

•   14–15 July  
Redentore feast  
(festival of the Saviour 
featuring fireworks and 
decorated boats)

•   end of August – first 
week of September 
film festival 

•   2 September 
Historical Regatta

6 ...



Mocenigo tehdy slíbil postavit ma-
jestátní kostel na upomínku konce 
morové epidemie. Tak na ostrově 
Giudecca vznikl podle návrhu 
architekta Andrea Palladia kostel  
Il Redentore vysvěcený v roce 1592. 
Od té doby se každým rokem kona-
jí ke kostelu Redentore procesí. 

Součástí oslav je také setkání 
nazdobených lodí, které se se 
soumrakem sjedou v Bacino di San 
Marco, tedy na vodní ploše před 
náměstím sv. Marka. Benátčané si 
na lodích užívají večeři a čekají na 
ohňostroj, který je vrcholem večer-
ních oslav. Začne úderem 22. hodi-
ny a trvá 45 až 60 minut. Po něm se 
z Benátek a hlavně z ostrova Lido 
stává místo pro jednu velkou párty. 
Neděle je určena pro církevní osla-
vy, a také pro regatu del Redentore 
na kanálu Giudecca. 

festa del Redentore
festa del Redentore is one of the 
oldest and most significant feasts 
in Venice. It is held annually, on 
the third Sunday in July, and is 
accompanied by spectacular 
fireworks. The history of the festival 
dates back to 1576 when it was 
organized to celebrate the end 
of an outbreak of plague, which 
took lives of 50,000 people. At that 
time, the Doge Alvise I Mocenigo 
promised to build a magnificent 
church to commemorate the end 
of the epidemics. Andrea Palladio 
was commissioned to build the 
structure on the Giudecca island: 
Il Redentore was consecrated in 
1592. Since then, annual pilgrim-
ages take place to the Redentore 
church. 

The festivities also include 
a presentation of decorated boats 
which meet at Saint Mark basin. 
Venetians enjoy their dinner aboard 
these bots and wait for fireworks, 
the culmination of these festivities. 
They begin as the clock strikes 10 
PM and last 40 to 60 minutes. Once 
they are over, Venice, and the Lido, 
in particular, turn into a huge party 
venue. Sunday is left to church 
celebrations and the Regatta of 
the Redeemer passing through the 
Giudecca canal. 

Historical Regatta 2017
This regatta contest takes place on 
the first Sunday in September and 
it is the leading rowing event of the 
year. Rowing is a traditional sport 
practised in Venice for thousands 
of years. Today, the historical 
regatta contests comprises four 
boating events divided by their par-
ticipants’ age and the performance 
of individual types of crafts used. 
“Campioni su Gondolini” ranks 
among the most exciting events. 
The rowing contest is introduced 
by a spectacular show of bots and 
costumes.Au
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Historická regata 2018

Tato regata se koná první neděli 
v září a je hlavní akcí v kalendáři 
závodů veslic. Veslování je sport, 
který byl provozován v Benátské 
zátoce po tisíce let. V dnešní době 
historická regata probíhá ve čtyřech 
závodech lodí, rozdělených podle 
věku a výkonu. K nejzajímavěj-
ším závodům patří „Campioni su 
Gondolini“. Závodům předchází 
velkolepá přehlídka lodí a kostýmů.

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

Brno – Venice Marco Polo  
12:30 –16:20
(přestup v Mnichově /  
transfer to Munich)

Venice Marco Polo – Brno  
13:15 – 18:30
(přestup v Mnichově /  
transfer to Munich)

www.flybmi.com

Travel
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WE CAN BE HAPPY WITH 
WHAT WE HAVE

UMÍME BÝT 
ŠŤASTNi S TÍM, 
CO MÁME
Radka a Jirka společně na divadelních prknech v muzikálu Chicago. / Radka and Jirka together on stage in Chicago.

10 ...



I přes neustálý pracovní herecký zápřah 
a nepřeberné množství rolí, zůstávají v běžném 
životě nic nepředstírající. Svou práci oba milují, 
ale když je vidíte doma u rodinného krbu, jsou to 
především rodiče tří dětí Matyáše (14), Jiřího (7), 
Marka (1). Bohéma je mimo divadelních prken 
rázem pryč, ale co zůstává, je velký smysl pro 
humor. Zajímalo mě však, jak zvládají společnou 
profesi, jak kloubí rodinný život s tím pracovním, 
jací jsou partneři v divadle a jací ve skutečnosti.

Jakou barvu máte rádi?

R: Já modrou.

J: Nemám žádnou konkrétní.

Co jídlo, máte podobné chutě?

J: Máme rádi hodně jídel. Obecně velmi rádi jíme. 
Nejsme žádní jídelní rasisti. 

R: Vařím spíše já, ale když je nejhůř, i Jura uvaří.

J: Ale jen když je hodně zle.

R: Naše neoblíbenější jídlo jsou asi lasagne. Na ty 
jsem už expert.

Ocení Jirka, když uvaříš?

J: Jasně, já musím. Jinak bych byl příště o hladu. 
(smích)

Hudba?

R: Juro, jakou my posloucháme muziku? Vlastně 
nemáme na to moc čas.

J: Jedině v autě.

R: Mám ráda například Jarka Nohavicu.

J: No není to můj favorit, ale může být. Teď jsem se 
s jeho texty potkal v Ostravě při zkoušení Romea 
a Julie. To stačí.

even though they are very busy professionally 
and have taken many parts, they are not at all 
pretentious in their regular life. They certainly 
love their work but when you see them at home, 
in the bosom of their family, they are above all 
parents of three children Matyáš (14), Jiří (7), 
Marek (1). Outside the stage, the bohemian life is 
gone, but a great sense of humour remains. The 
thing I was interested in most was how they deal 
with both of them having the same line of work, 
how they balance their family and professional 
lives, what partners they are to each other in 
theatre, and what they are actually like.

What colour do you like?

R: I love blue.

J: I don’t like any specific colour.

How about food, do you enjoy similar flavours?

J: we love a lot of dishes. In general, we love to 
eat. we’re no food racists. 

R: It’s me who does most of the cooking, but Jiří 
can cook too, worse come to worse. 

J: yes, but only in emergencies.

R: we probably like lasagne the best. I’ve turned 
into a lasagne expert.

Does Jirka appreciate when you cook?

J: Sure, I have to appreciate that. Otherwise, I’d go 
hungry next time. (She laughs.)

Music?

R: Jura, what kind of music do we listen to? we 
actually don’t have much time to listen to music.

J: Only in the car.

R: I like Jarek Nohavice, for instance.

RADKu JSEM POZNALA, KDyž MODEROVALA JISTý BENEfIČNí POřAD. JEJíHO 
MANžELA I HERECKéHO KOLEGu JIRKu O NěCO POZDěJI PřI fOCENí JEDNé 
DOBROČINNé KAMPANě. OBA JSOu NESMíRNě NADANí A NAVZDORy SLáVě, 
KTEROu SI OBČAS ZAžíVAJí, uPříMNě LIDŠTí. 

I MET RADKA wHEN SHE wAS HOSTING A CHARITABLE EVENT wHILE JIRKA, HER 
HuSBAND AND fELLOw ACTOR, SOME TIME LATER, DuRING A PHOTOSHOOT 
fOR ANOTHER CHARITABLE EVENT. BOTH Of THEM ARE ExTREMELy GIfTED, 
AND DESPITE THE fAME THEy SOMETIMES ExPERIENCE, HONESTLy HuMBLE. 

Zcela autentický rozhovor s hereckou a partnerskou dvojící Radkou Coufalovou a Jiřím Machem.

This is an entirely authentic interview with a couple who share both their professional and personal lives: 
Radka Coufalová and Jiří Mach.

FACE2FACE
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R: Ještě mám ráda Norah Jones. Myslím, že máme 
rádi i Adele, Janu Kirschner.

J: Ale je pravda, že my jsme z práce a divadla často 
tak přesycení, že nejraději máme ticho.

R: Hlavně ticho doma. 

Jak trávíte volný čas? Máte každý své koníčky 
nebo je něco, co vás spojuje?

R: Děti nás spojují. (smích) Volný čas trávíme někdy 
tím, že se jezdí na chatu nebo za rodinami. Nebo se 
chodí do kina s dětmi. Někdy je tam ale posadíme 
samotné. Vím, je to asi hrozné.

J: To není hrozné, já se za to nestydím, přece se 
nebudeme nutit dívat na něco, co by nás nebavilo.

R: A počkáme na ně v kavárně.

J: Hodně času ale trávíme tím, že vozíme děti do 
kroužků.

R: Kluci hrají tenis. Já jsem začala taky, ale jen když 
zbyde ještě energie, což moc často nezbývá. Spíše 

J: He’s actually not my favourite, but he’s ok. I’ve 
recently encountered his lyrics in Ostrava while re-
hearsing Romeo and Juliet. That’s enough for me. 

R: I like Norah Jones, too. I think we both like Adele 
and Jana Kirschner. 

J: But the truth is, that we’re frequently saturated 
with music from theatre and other work, so we like 
silence the best.

R: Silence at home is the best.

How do you spend your leisure time? Do you 
each have your own hobbies or do you share 
your interests? 

R: Children is what we share. (She laughs.) we 
sometimes go to our cottage or to see our families. Or 
we take the kids to the movies. But sometimes we let 
them go by themselves. I know, it’s probably horrible. 

J: It’s not horrible. I’m not ashamed. It would be 
silly to go watch something we would not enjoy. 

R: we wait for them in a cafe.

J: we actually spend a lot of time driving our kids to 
various after-school activities.

R: Our boys play tennis. I took up tennis too, but 
I play only when I have some energy left, which is 
not very often. Mostly in spring and summer; I don’t 
feel like playing when the weather’s bad. But I’m 
not very good. I just thought I’d like to be able to 
hold the racket when my guys can do it. 

J: why are you saying that? you’re good at it. 

Meantime, Radka fed her youngest son, 
made me a cup of coffee, and made 
a shopping list. Jirka fooled around 
with Marek, their toddler, and peeled 
a tangerine. But there was the omnipresent 
warm-heartedness, openness, and feeling 
of general well-being. 

What parents are you? Do you think that actors 
make different kind of parents than people in 
other professions? 

R: I think we’re different. we’re very impulsive and 
our mood can swing wildly.

J: Especially mom’s. (Laughs.) 

R: yeah, that does not concern dad at all. (More 
laugh.) we’re a loud couple and share ideas quite 
out loud, directly, and in front of children. when we 
argue, the children should know why. 

Radka ztvárnila za svou hereckou kariéru mnoho nezapomenu-
telných rolí. Jednu z nich také v představení Odyssea. / Over 
the course of her career, Radka has played many unforgettable 
roles. One of them in Odyssey.
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na jaře a v létě, ve škaredém počasí se mi nechce. 
Ale nehraji to, jen jsem si říkala, že bych mohla tu 
raketu alespoň umět vzít do ruky, když to ti moji 
chlapi umí.

J: Proč? Jsi v tom šikovná.

Radka mezitím u rozhovoru s přehledem 
nakrmila nejmladšího syna, udělala 
mi kávu, naplánovala nákup. Jirka 
pak s ťapajícím Marečkem dováděl, 
u toho loupal mandarinku, ale hlavně 
z obou neustále čišela pohoda, vřelost 
a otevřenost.

Jací jste rodiče? Myslíte si, že herci se v něčem 
liší v rodičovské roli od lidí, kteří mají jinou 
profesi?

R: Myslím, že jsme trochu jiní, protože jsme velmi 
impulzivní a často se nám střídají nálady.

J: Obzvlášť mamince. (smích)

R: A tatínkovi zato vůbec. (smích) My jsme docela 
Itálie, takže si názory vyměňujeme docela nahlas 
a napřímo, i před dětmi. Když je dusno, tak ať děti 
vědí, proč.

How difficult is it to balance your acting career 
with your private lives?

R: I think we’ve already gotten used to it. But it may 
get quite challenging. Especially in terms of finding 
the time and arranging baby-sitting. when we re-
hearse or perform, we see all our kids from half past 
two until six, let’s say. But we try to arrange things 
so that at least one of us is at home. 

J: Excuse me, but I don’t think we have it any more 
complicated than anyone else. when some-
one’s a truck driver, his family must come to terms 
with the fact he won’t be home for a month. It’s what 
he does. He’s the breadwinner and there’s nothing 
to be done about that. Except for changing his job. 
In my case, I can’t imagine doing anything else. 

R: Maybe people who have nothing to do with thea-
tre look down upon us for not being at home when 
our kids go to bed. But I don’t think our boys suffer 
in any way. They’re used to it. 

J: And then we get two-month summer vacations 
and can be with them all the time. That’s the time 
we spend travelling. 

Do you like to travel?

R: we love it. we go to the sea every summer and 
skiing in winter time. we all ski. Even I can snow-

Městské divadlo Brno – představení Johnny Blue. / Brno City Theatre – Johnny Blue.
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board now. Jura taught me. first, I complained be-
cause it hurt a lot, but now I’m happy. I even tried to 
jump the last time we were in the mountains. I like to 
snowboard with my oldest boy. He’s really good at it. 

J: Radka is really gifted with sports. She comes 
from Ostrava, which is very close to the Beskydy 
Mountains. 

There are many couples who met in the Brno 
City Theatre. Is it easier to have your partner do-
ing the same kind of job as you? 

J: In some ways. when Radka is really busy I do 
understand. And vice versa. 

R: we don’t get upset when the other one stays 
in a club after the performance. we’re not jealous 
when the other one is part of an intimate scene. 
we’re used to that. Some of the non-actor partners 
of my fellow actresses do complain about these 
things sometimes. There’s some truth to that be-
cause there are about thirty couples in our theatre. 

Are you tolerant to each other?

R: Being tolerant is the basics. Now Jirka goes to 
perform in Prague and rehears in Ostrava. I have 

Jak těžké je kloubit rodinný život s hereckou 
profesí?

R: My jsme si už asi zvykli, ale myslím, že je to 
docela náročné. Hlavně časově vše kloubit a najít 
hlídání. Se všemi dětmi se potkáme, dejme tomu, 
od půl třetí do šesti, když hrajeme nebo zkouší-
me. Ale většinou se snažíme, abychom se střídali 
a nebyli pryč oba.

J: Pardon, já si zase nemyslím, že to máme až 
o tolik komplikovanější, než ostatní. Když má někdo 
doma řidiče kamionu, tak se musí smířit s tím, že 
je pryč měsíc. Je to jednoduše zaměstnání, kterým 
živí někdo rodinu, a nedá se na tom nic změnit, 
leda změnit práci. Ale to si ve svém případě nedo-
vedu představit.

R: Možná lidé, kteří nejsou od divadla, se na to 
dívají s despektem, že nejsme s dětmi, když usínají. 
Myslím ale, že tím naši kluci nijak netrpí, že to brali 
odmala jako zvyk.

J: Ale zase máme dvouměsíční prázdniny a to jsme 
s dětmi pořád. Neustále pak cestujeme.

Cestujete rádi?

R: Velmi. Každý rok k moři a v zimě na hory. Všichni 
lyžujeme. Dokonce už jezdím i na snowboardu. To 
mě naučil Jura. Nejdříve jsem nadávala. Strašně to 
ze začátku bolelo, ale teď jsem šťastná, dokonce 
jsem si naposledy zkusila i nějaký ten skůček. Ráda 
jezdím se svým nejstarším synem, ten na prkně 
jezdí skvěle.

J: Radka je opravdu sportovně nadaná. Ono z Ost-
ravy, odkud pochází, je to do Beskyd nadosah.

V Městském divadle Brno vzešlo mnoho manžel-
ských párů. Je jednodušší mít partnera ze stejné 
branže?

J: V něčem je to jednodušší. Když má Radka hodně 
práce, tak tomu rozumím. A zase naopak.

R: Neřešíme, když se někdo z nás po představení 
zdrží v klubu. Nežárlíme, když hrajeme s někým in-
timnější scénu, jsme na to zvyklí. Neherečtí partneři 
mých kolegyň to opravdu někdy nezvládají. Něco 
na tom bude, protože třeba u nás v divadle je asi 
třicet párů.

Jste k sobě tolerantní? 

R: Bez toho by to vůbec nešlo. Jirka jezdí hrát do 
Prahy, teď zkouší v Ostravě. Já jsem taky zkoušela 
a hraju v Praze i Ostravě. Kdybychom k sobě nebyli 
chápaví, tak se asi zblázníme.

Městské divadlo Brno – představení Chaplin. / Brno City Theatre 
– Chaplin.
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also rehearsed and performed both in Prague and 
Ostrava. If we didn’t understand each other’s jobs 
we’d go crazy. 

J: I like to talk stuff out stuff straight away. I don’t 
like leaving things hanging in the air. And that’s that. 
Then I let things go. There is no point in continually 
hashing it over for a week or giving each other the 
silent treatment. 

R: I could pout longer, but not Jirka. He doesn’t let 
me. (She laughs.) 

J: when I apologise I do mean it. But I never bring 
flowers. we get flowers after the show. 

R: I think in some ways this is very good charac-
teristics. In some other ways, it’s tough. we spill 
everything out straight away and quickly.

Do you mutually show your appreciation?

J: Hey, Radka, your lunch was great! (They laugh.)

R: If I stopped praising Jura, he’d stop talking to me. 
(They laugh.) we praise each other but also ask for 
feedback. we believe each other and know each 
other really well so it’s nice we can help each other 
improve. Actually, lately I’ve been only praising him. 

J: But we don’t volunteer criticism. If Radka doesn’t 
ask about my opinion I have no reason to comment 
on anything. That would be a mistake, I think. That 
would mean no lasagne for me. (They laugh.) 

R: Sometimes we discuss our roles and share what 
happened during rehearsals. 

Would you say there are more extroverted peo-
ple among actors? 

J: No, I’ve been pretended all along. (They laugh.)

R: we’re definitely extroverts. we do know intro-
verted actors but there are only a few of them. 
Sometimes it may be hard for people to accept 
the way we are in everyday contact. we’re used to 
communicating a lot, we work with emotions on 
a daily basis. Sometimes, we can be too open to 
those around us. Our actions are strong both on 
stage and in real life, too.

Do you have any non-actor friends? 

J: I don’t think we meet anyone but actors. (They 
laugh.) 

R: It depends. I’d say that sometimes, after work, we 
don’t feel like meeting anyone at all. But we do have 
a few very good friends outside the theatre. we love 
meeting them and talk about very ordinary things.

J: Já si sporné věci chci vyříkat hned, nemám rád 
dusno. A tím to pro mě skončí. Nenosím si to dál. 
Pokud bychom se ve věcech ještě týden hrabali, 
nebo dělali tichou domácnost, k čemu...

R: Já bych vydržela být uražená i déle, ale Jirka ne. 
Ani mně to nedovolí. (smích)

J: Když se omluvím, tak to myslím vážně. Kytky 
teda nenosím. Kytky dostáváme na představeních.

R: Myslím, že v něčem je to dobrá a v něčem tvrdá 
vlastnost, protože si všechno řekneme na rovinu 
a rychle.

Umíte si vzájemně projevit uznání?

J: Hej, Radko, ty jsi dnes skvěle navařila! (smích)

R: Kdybych Juru nechválila, tak by se se mnou už 
nebavil. (smích) Stejně jako se pochválíme, ptáme 
se vzájemně i na kritiku. Věříme si a známe se nej-
líp, takže je fajn, že si pomůžeme na sobě nějakou 
tu hereckou chybu odhalit. Ale poslední dobou 
Jirku vlastně jen chválím.

J: Nesdělujeme si však nevyžádanou kritiku. Pokud 
se mě na názor Radka neptá, tak proč bych něco 
komentoval, myslím, že by to byla chyba. To by ty 
lasagne pak nebyly. (smích)

R: Občas spolu role konzultujeme a sdělujeme si 
zážitky ze zkoušek.

Jsou herci spíše extroverti? 

J: Ne, já se teď jen přetvařuji. (smích)

Městské divadlo Brno –představení Sněhurka a sedm trpaslíků. / 
Brno City Theatre – Snow White and the Seven Dwarfs.
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R: Jsme extra extroverti. Známe nějaké herce intro-
verty, ale je jich jen pár. Lidé to v běžném kontaktu 
s námi třeba někdy neumí přijmout. Jsme zvyklí 
hodně komunikovat, pracujeme denně s emocemi, 
a někdy jsme proto k okolí až moc otevření. Jak na 
prknech, tak i v normálním životě, jednáme naplno.

Máte přátele spíše z herecké branže?

J: My už snad ani jiné lidi nepotkáváme. (smích)

R: Ale tak různě. Spíše bych řekla, že někdy už po 
práci nemáme chuť potkávat vůbec nikoho. Ale 
máme pár skvělých přátel mimo divadlo. Moc rádi 
se s nimi vídáme a probíráme úplně normální věci.

Mají děti vlohy po vás?

R: Vlohy by možná byly, ale nemají zatím vůli ani 
touhu. Dokonce nám i z divadla volali, zda by třeba 
nejstarší syn něco nechtěl hrát, ale nemá o to zájem.

J: Myslím, že mají ale výborný hudební sluch. 
Například Matyáš, Radčin syn z prvního manželství, 
zpívá skvěle, fenomenálně skvěle. Během chvilky 
všechno zopakuje. Ale pokud by to chtěli dělat, 
muselo by je to bavit, ne aby je do toho někdo mu-
sel tlačit. Mě sice rodiče nutili, abych na rodinných 
sešlostech zazpíval nebo něco předvedl, protože se 
se mnou chtěli chlubit. Nesnášel jsem to. 

R: A to já jsem zas byla všude, kde se něco dělo. 
už jako dítě jsem se ráda předváděla. Byla na 
každé taneční nebo recitační soutěži. Takto to totiž 
začíná, že se děti enormně převádějí. Našim dětem 
pro tuhle práci určitá míra exhibicionizmu asi chybí. 
Ale jsme vlastně rádi, že si žijí normální klučičí život 
a divadlo nějak neřeší.

Do rozhovoru nečekaně vstoupí situace 
s prostředním synem Jiříčkem, který si 
zapomněl zapsat cvičení za domácí úkol. 
Situaci řeší Jirka sice důrazněji, ale přesto 
pořád s humorem. Radka jen zkonstatuje, 
že pokud paní učitelka už nezapisuje úkoly 
na internet, budou v koncích. 

Co máte na sobě navzájem nejraději?

R: Na Jirkovi oceňuji, že když se pohádáme, tak 
se dokáže omluvit. To mnoho mužů neumí. Sice je 
výbušný a někdy je to tím pádem náročnější, ale 
dokáže uznat, když to přežene.

J: To nedokáží často ani ženy.

R: A třeba teď jsem toho měla pracovně hodně, 

Are your children talented like you? 

R: They may have talent, but so far they’ve been 
lacking the will and desire to do something about 
it. we did get a call from the theatre asking whether 
our oldest son would like to take part in a play but 
he is simply not interested. 

J: I think they are gifted musically. Take Matyáš, 
Radka’s boy from her first marriage, he’s a great 
singer, phenomenal. He can sing whatever after 
you. But if any of them wanted to take this path, 
they’d have to enjoy it and not to be pressured 
into it. My parents forced me to sing and perform 
something at family parties. They were proud of me. 
But I dreaded that.

R: In contrast, I loved taking part in everything. 
I loved to perform as a child. I took part in every 
dance or poetry contest. That’s the beginning. Kids 
start to show of incredibly. Our children probably 
lack a certain degree of exhibitionism necessary for 
our profession. And we’re actually happy they have 
their normal boyhood and are not concerned about 
theatre. 

Městské divadlo Brno – představení Titanic. / Brno City Theatre 
– Titanic.
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takže se staral dva měsíce na jaře a dva na podzim 
o nejmladšího syna. Má teď i větší pochopení, že si 
toužím při dětech odskočit do divadla něco nazkou-
šet nebo zahrát.

J: Radka je dobrá máma, dobře vaří, je upřímná, to 
mi úplně stačí! A je nohama na zemi i přesto, že je 
herečka. Bohužel. (smích)

R: Však já jsem ti říkala – nežeň se! (smích)

J: A je i skromná.

R: To si myslím, že jsem.

J: Však já to myslím teď vážně.

Když je něco pro toho druhého důležité, snažíte 
se vzájemně podpořit?

R: Jednou Jurovi nějaká cikánka věštila, že jsme 
úplně stejné povahy, a že spolu můžeme vydržet 
dlouho, pokud se domluvíme. Mám obrovské štěstí, 
že Jura chápe, když utíkám od dětí do práce. Ví, 
že bych jinak nebyla šťastná. Ale zároveň nechci, 
aby přebíral roli matky. uznávám archetyp, že by 
s dětmi měla být doma hlavně máma.

J: Já taky!

R: Po těch dvou měsících intenzivního zkoušení se 
už těším na volno, které si doma s dětmi zaslou-
ženě užiju. A Jura se zase těší, že bude opět dělat 
svou práci a koníčky bez omezení.

Unexpectedly, the interview is interrupted 
by Jiříček, the middle boy, who forgot to 
note what homework he was supposed 
to do. Jirka was pretty strict about the 
situation but didn’t lose his sense for 
humour. Radka only stated that if the 
teacher hadn’t put a note of it online, they 
would have had no other way to find out. 

What do you like the best about each other? 

R: The thing I appreciate about Jirka is that after 
we argue he can come to me and apologise. Many 
guys can’t do this. He may be hot-headed and it 
may make life more difficult sometimes, but, on the 
other hand, he recognizes when he overreacts. 

J: women can’t do this sometimes either. 

R: And recently, I’ve been extremely busy so 
he’s been taking care of our youngest boy – two 
months in spring and two months in the autumn. 
Now he better understands why I sometimes long 
after taking on a role even during the time I look 
after children. 

J: Radka is a good mom. She’s honest and 
that’s enough for me! And she’s down-to-earth, 
in spite of being an actress. unfortunately. (They 
laugh.) 

R: I warned you not to get married! (They laugh.)

J: And she’s modest. 

R: I agree with that.

J: I’m serious. 

When something is important to the other per-
son, do you provide support? 

R: Once, an old Romany lady told Jura him and 
I were very similar. She said we would be able to 
stay together for a long time if we agreed on things. 
I’m incredibly lucky he understands I need to run 
away from the kids to work sometimes. He knows 
I couldn’t be happy otherwise. But I don’t want 
him take over the role of a mother. I believe in the 
archetype when mom is the main person to stay 
home with kids.

J: I agree!

R: After the two months of intensive rehearsals 
I’m looking forward to some fee time I’ll be able to 
enjoy at home with our kids. And Jura is looking 
forward to being able to do his work and enjoy his 
hobbies without limitations.

Městské divadlo Brno – představení Splašené nůžky. / Brno City 
Theatre – Shear Madness.
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Považujete nějakou roli za svou nejlepší?

J: No přece role otce. Divadlo? Ne. Role byly 
a budou.

R: Každou roli, kterou hraješ, můžeš mít míň nebo 
víc rád, ale vždycky se s ní musíš nějak ztotožnit. 
Jsou některé role, které jsou za odměnu, a role, 
které se musí tzv. odsloužit. Mně přirostla k srdci 
například role Evity nebo role Roxie Hartové z Chi-
caga nebo Mary Poppins. Ale ty se pochlub, Juro, 
abych pořád nemluvila jen já. 

J: Tak já nevím. Těch rolí bylo moc. Neumím říct 
jednu.

R: No třeba teď bude hrát Jeana Valjeana v Bídní-
cích v Bratislavě. To je velký úspěch.

J: Ano, budu hrát Jeana Valjeana.

R: Nebo role muže v Pískání po větru, to byla 
přece krásná role. Nebo Igor ve frankensteinovi 
a Melchior v mém oblíbeném Probuzení jara...

J: Tak roli muže a Igora a Melchiora, no! (dobíravý 
smích) 

Jste spíše optimisti nebo pesimisti?

J: Myslím, že Radka je velká optimistka.

R: V tom se shodneme, jsme optimisti. A ještě bych 
řekla, ne že bychom měli skromné cíle, ale že si 
vážíme toho, co máme a že nám to stačí. Možná 
bychom mohli toužit mít víc, ale nepotřebujeme. 
Jsme šťastni tak, jak jsme. Myslím, že se umíme 
radovat ze života tady a teď, jak ho zrovna žijeme.

Rozhovor končí povídáním o jídle, 
o nakupování dobré rýže, o druzích kávy, 
o plánech Radky někdy vyjet pomáhat do 
zahraničí. Děti se seběhnou na čokoládu –  
množství se snaží oba rodiče korigovat, ale 
děti jsou rychlejší, než stačí zasáhnout. To, 
co si odnáším ze setkání s touto dvojicí, 
není vlastně žádné divadlo, ale obyčejný 
a přitom zcela autentický život. Takový, jaký 
ho žijí mnozí z nás. Každý z nás ale přesto 
píše svůj jedinečný příběh. Někdy se tyto 
příběhy protnou na křižovatce, tak jako 
ten Radčin a Jirkův. Je už jen na každém 
z nás, zda z toho vznikne milostné drama, 
tragédie, komedie, nebo satira.

Do you consider any of the roles you’ve played 
your best?

J: My being a dad, of course. In theatre? No. Roles 
come and go. 

R: you may like every part you have to a smaller or 
greater degree, but you always have to identify with 
it somehow. There’re some parts you get as a treat 
and some you have to do as a ‘service’, as we say. 
I really liked playing Evita, or Roxie Hart in Chicago, 
or Mary Poppins. Now you say something, Jura, 
don’t let me do all the talking.

J: I don’t know. There have been so many of them. 
I can’t pick just one. 

R: well, now he’s going play Jean Valjean in Les 
Miserables in Bratislava. That’s success. 

J: yes, I have the part of Jean Valjean. 

R: Or the man in the whistle Down The wind, 
that’s a beautiful part. Or Igor in frankenstein. And 
Melchior in Spring Awakening, that’s my favourite. 

J: Ok, so the man and Melchior, here you have it! 
(Laughs jokingly.) 

Do you consider yourselves to be optimistic or 
pessimistic?

J: I see Radka as a great optimist. we agree on this, 
we’re optimists. And I’d say – not that our goals our 
modest – but we do appreciate what we have and are 
happy with it. Maybe we should desire for more, but 
we don’t need to do that and are happy as it is. I think 
we can enjoy life here and now, as we’re living it. 

Our conversation ended by talking about 
food, buying good rice, types of coffee, 
and Radka’s plans to go help abroad 
sometimes. Children got attracted by 
chocolate. Both parents tried to have a say 
as to how much the kids could have, but 
the children were faster than them. The thing 
that stays with me after talking to this couple 
is that they didn’t put any act on. They’re just 
living a normal and very authentic life. The 
life just as many of us live. Each of us writes 
their own unique story. Sometimes, these 
stories meet and get intertwined, just like 
those of Radka and Jirka. It’s only up each 
of us whether we make it into a love story, 
tragedy, comedy, or satire.
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Medailonek / profile
Radka Coufalová  
(*28. listopadu 1978, ostrava)

Studium muzikálového herectví na JaMU 
ukončila v r. 2001, posléze nastoupila  
do souboru v Městském divadle Brno.

Je vítězkou divácké ankety MdB křídla 
2006/2007, 2007/2008 v kategorii 
nejoblíbenější herečka.

V roce 2007 získala prestižní Cenu Thálie  
za ztvárnění Vypravěčky v muzikálu  
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. 

Jiří MaCh  
(*7. července 1983, Valtice)

Studium muzikálového herectví na JaMU 
ukončil v r. 2007. Jeho domovská scéna je od 
té doby také Městské divadlo Brno.

Je vítězem divácké ankety MdB křídla 
2014/2015 v kategorii nejoblíbenější herec.

Širší nominaci na Cenu Thálie získal v r. 
2016 za roli fredericka Barretta v inscenaci 
Titanic.

Jiří MaCh  
(*7 July 1983, Valtice) 

Studied musical acting at JaMU, graduating 
in 2007. Since then, Brno City Theatre has 
been his home base.

He won the MdB křídla award in the favourite 
actor category in 2014/2015. 

His interpretation of frederick Barrett in 
Titanic earned him a wider nomination for 
Thalia award.

Radka Coufalová  
(*28. november 1978, ostrava)

radka studied musical acting at JaMU, 
graduating in 2001. Then she joined  
the Brno City Theatre ensemble. 

She won the audience prize MdB křídla 
2006/2007 and 2007/2008 in the favourite 
actress category. 

in 2007, she was awarded the prestigious 
Thalia award for her interpretation of 
a narrator in the Joseph and the amazing 
Technicolor dreamcoat.

Městské divadlo Brno – představení Skleněný pokoj. / Brno City Theatre – The Glass Room.

FACE2FACE
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Exklusivní 
zdravotní 
péče v Brně

SURGAL CLINIC
The pearl 
of European 
medical care 
in BrnoPředstavujeme Vám SurGal 

Clinic -  unikátní zdravotnic-
ké zařízení svého typu v České 
republice. Tato nemocnice má 
mnohaletou tradici, vznikla 
po 1. světové válce jako 
nemocnice Červeného kříže. 
V letech 2008 – 2011 prošla 
zcela zásadní rekonstrukcí a 
slavnostně byla otevřena za 
účasti prezidenta republiky 
dne 3. října 2011.

SurGal Clinic je inspirována 
vyhlášenými evropskými 
klinikami, za cíl si klade po-
skytovat klientům špičkovou 
lékařskou a sesterskou péči 
pomocí nejmodernější techni-
ky ve vysoce nadstandardním 
prostředí. Nemocnice musí 
být také pokroková a přinášet 
nejmodernější přístupy k léč-
bě. SurGal Clinic jako první 

We would like to take this 
opportunity to present to 
you a unique healthcare 
facility of its type in the 
Czech Republic – SurGal 
Clinic. This hospital under-
went complete reconstruc-
tion and restructuring in 
years 2008-2011 and was 
ceremoniously opened on 3 
October 2011.

SurGal Clinic is inspired by 
famous European private 
clinics and they have set 
themselves the goal of pro-
viding clients with top qual-
ity medical and nursing care 
through the use of the latest 
technologies in a highly 
above-standard environ-
ment. They also achieve this 

nemocnice v České republice zavedla operaci 
endoprotézy kolene metodou Visionaire, léčbu 
defektu kolenní chrupavky pomocí implantátu 
CaReS-1S, léčbu výhřezu meziobratlové plo-
ténky pomocí implantátu DiscoGel a další.

Pro poskytování té nejkvalitnější péče byla 
vytvořena tato specializovaná centra:
-  Centrum všeobecné, miniinvazivní a cévní 

chirurgie
- Ortopedické centrum
-  Centrum sportovní medicíny a sportovní 

traumatologie
- Centrum léčby obezity
- Centrum plastické a estetické medicíny
- Centrum chirurgie ruky 
- Diagnostické centrum
- Centrum prevence
- Rehabilitační centrum 

Pro své kvalitní služby a nadstandardní pří-
stup se stala velmi vyhledávanou nemocnicí 
zahraničními klienty, o které nepřetržitě pečuje 
Premium Department. Pro svou léčbu si 
nemocnici najde přibližně 1000 zahraničních 
pacientů ročně a velmi oceňují brzké operační 
termíny, kvalitní lékařskou péči, osobní přístup 
personálu, příjemné prostředí a finanční do-
stupnost. Díky skvělému jménu v zahraničí si 
SurGal Clinic vybral pro spolupráci uznávaný 
britský chirurg – prof. Ameet Patel, který zde 
operuje své klienty.
www.surgalclinic.cz

goal by applying the latest medical proce-
dures and by introducing the latest medical 
technologies to the Czech Republic.

This clinic is favourite as the target hospital 
for approximately 1000 abroad clients per 
year. SurGal Clinic is a comprehensive 
facility, can boast an exclusive environment 
and installed equipment appropriate for the 
21st century. All care is provided by first-
class experts with many years of experience 
in their fields. Abroad clients are treated by 
Premium Department, a special English 
speaking team, who organizes whole care 
from the first contact until final goodbye at 
the airport. They at SurGal Clinic are proud 
to have well-known British surgeon - prof. 
Ameet Patel – as a part of their team for 
weight loss surgeries. Abroad clients are also 
pleased to use the care of Cosmetic Surgery 
Centre and Orthopaedics Centre.
premium.surgalclinic.cz

Au
to

r, 
př

ek
la

d,
 g

ra
fic

ká
 ú

pr
av

a 
a 

fo
to

: S
ur

G
al

 C
lin

ic

22 ...



Exklusivní 
zdravotní 
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medical care 
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nejmodernější přístupy k léč-
bě. SurGal Clinic jako první 

We would like to take this 
opportunity to present to 
you a unique healthcare 
facility of its type in the 
Czech Republic – SurGal 
Clinic. This hospital under-
went complete reconstruc-
tion and restructuring in 
years 2008-2011 and was 
ceremoniously opened on 3 
October 2011.

SurGal Clinic is inspired by 
famous European private 
clinics and they have set 
themselves the goal of pro-
viding clients with top qual-
ity medical and nursing care 
through the use of the latest 
technologies in a highly 
above-standard environ-
ment. They also achieve this 

nemocnice v České republice zavedla operaci 
endoprotézy kolene metodou Visionaire, léčbu 
defektu kolenní chrupavky pomocí implantátu 
CaReS-1S, léčbu výhřezu meziobratlové plo-
ténky pomocí implantátu DiscoGel a další.

Pro poskytování té nejkvalitnější péče byla 
vytvořena tato specializovaná centra:
-  Centrum všeobecné, miniinvazivní a cévní 

chirurgie
- Ortopedické centrum
-  Centrum sportovní medicíny a sportovní 

traumatologie
- Centrum léčby obezity
- Centrum plastické a estetické medicíny
- Centrum chirurgie ruky 
- Diagnostické centrum
- Centrum prevence
- Rehabilitační centrum 

Pro své kvalitní služby a nadstandardní pří-
stup se stala velmi vyhledávanou nemocnicí 
zahraničními klienty, o které nepřetržitě pečuje 
Premium Department. Pro svou léčbu si 
nemocnici najde přibližně 1000 zahraničních 
pacientů ročně a velmi oceňují brzké operační 
termíny, kvalitní lékařskou péči, osobní přístup 
personálu, příjemné prostředí a finanční do-
stupnost. Díky skvělému jménu v zahraničí si 
SurGal Clinic vybral pro spolupráci uznávaný 
britský chirurg – prof. Ameet Patel, který zde 
operuje své klienty.
www.surgalclinic.cz

goal by applying the latest medical proce-
dures and by introducing the latest medical 
technologies to the Czech Republic.

This clinic is favourite as the target hospital 
for approximately 1000 abroad clients per 
year. SurGal Clinic is a comprehensive 
facility, can boast an exclusive environment 
and installed equipment appropriate for the 
21st century. All care is provided by first-
class experts with many years of experience 
in their fields. Abroad clients are treated by 
Premium Department, a special English 
speaking team, who organizes whole care 
from the first contact until final goodbye at 
the airport. They at SurGal Clinic are proud 
to have well-known British surgeon - prof. 
Ameet Patel – as a part of their team for 
weight loss surgeries. Abroad clients are also 
pleased to use the care of Cosmetic Surgery 
Centre and Orthopaedics Centre.
premium.surgalclinic.cz
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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?
• Neplacené parkoviště
• upravené běžecké stopy
• Lyžařská a snowboardová škola
• Dětský koutek
• Možnost ubytování v blízkém hotelu
• Půjčovna a servis lyží

SKi AREÁl

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?
• free parking
• well maintained cross-country ski tracks
• Ski and snowboard instruction
• Children’s play area
• Accommodation in a nearby hotel
• 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. 

OlEŠNiCE

Ski 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 pár 
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

LEISURE
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POPSAT PřESNě fLORENCII PřEDSTAVuJE 
VELKOu VýZVu. PO MNOHO STOLETí fASCINOVALA 

uMěLCE, HISTORIKy, CESTOVATELE I SPISOVATELE. 
KAžDý VNESL DO TOHO SVéHO VyPRáVěNí VLASTNí 
PERSPEKTIVu. 

TO PIN DOwN PRECISELy wHAT fLORENCE IS, IS 
A CHALLENGE—ONE THAT HAS ENTRANCED ARTISTS, 
HISTORIANS, TRAVELLERS, AND wRITERS THROuGH-
OuT THE CENTuRIES. EACH HAS TOLD THE TALE Of 
fLORENCE fROM A uNIquE PERSPECTIVE. 

even today, everyone comes 
away from the city with some-
thing of their own, no matter their 
background or interests: history 
lovers, honeymooners, students, 
athletes, gourmets, fashion devo-
tees, shoppers. 

Z našeho pohledu si v tomto 
městě každý přijde na své. A je 
jedno, zda jste obdivovatelé 
staré historie, romantici na sva-
tební cestě, studenti, sportovci, 
gourmeti nebo příznivci módy 
a nákupů. 

FLORenCIe,  
MĚSTO TISÍCE TVÁŘÍ

FLoRence, tHe citY oF 
A tHoUSAnD FAceS
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Museums
To tell of the museums of florence 
is to tell of the city’s history. The 
old city centre, on the uNESCO 
Heritage List, is more or less an 
open-air gallery, where you can 
admire the facades of imposing 
basilicas and cathedrals, and take 
in the splendour of palaces. A visit 
to florence’s museums and the 
treasures they hold will reveal to you 
the basis for the education of the 
entire western world. It is thanks to 
the foresight of the last representa-
tive of the Medici family, Anna Marie 
Louise, that florence has remained 
preserved as it is. A continual 
process of restoration and renewal 
has made florence the capital city 
of art and culture. you will not want 
to miss during your visit the uffizi 
Gallery, the Galleria dell’Accademia, 
Museo Nazionale del Bargello, 
Palazzo Pitti and the Medici Chapel. 
The city’s more recent history is rep-
resented by the Museo Novecento, 
Palazzo Vecchio, and the exhibi-
tions at forte Belvedere and in the 
Palazzo Strozzi. 

Romance
In April 2016, 150 wedding agencies 
from 50 countries around the globe 
met for the third congress of wed-
ding agencies. The choice of loca-
tion was no accident. florence has 
long been a favoured destination for 
expensive VIP weddings. Among 
those who have tied the knot here 
are David Bowie and Imam, Kanye 
west and Kim Kardashian, and the 
actress Joan Hart. Today, florence 
is the location for 50% of Tus-
cany’s wedding tourism and 19% 
globally. No wonder. Apart from 
professional organizers, engaged 
couples are drawn by charming 
views of the city, the splendid 
location, romantic walks, and the 
aesthetic and historical wealth of the 
many villas in the centre of the city 
or perched above it on its hills. 

Muzea
Vyprávět o muzeích ve florencii, 
znamená vyprávět historii města. 
Staré centrum města, které patří 
do seznamu světového dědictví 
uNESCO, je víceméně open-air 
galerií, kde můžete obdivovat 
fasády impozantních bazilik 
a katedrál nebo překrásné paláce. 
Návštěva muzeí a jejich pokladů 
nám poodkryje svět, který dal 
základ vzdělání celému západnímu 
světu. Díky prozíravosti poslední 
zástupkyně rodu Medicejských – 
Anně Marii Luise, nám florencie 
zůstala zachována tak, jak je. 
Díky neustálému restaurování 
a obnovování se florencie právem 
pyšní titulem „hlavní město umění 
a kultury“. Minout při své zastávce 
určitě nemůžete Galerii uffizi, 
Galleria dell‘Accademia, Museo 
Nazionale del Bargello, Palazzo 
Pitti a Medicejskou kapli. Mladší 
historii zastupují Museo Novecen-
to, Palazzo Vecchio, výstavy ve 
forte Belvedere nebo v Palazzo 
Strozzi. 

Romantika

V dubnu 2016 se ve florencii sešlo 
150 svatebních agentur z 50 zemí 
světa na třetím ročníku kongresu 
svatebních agentur. Volba místa 
setkání nebyla náhodná. florencie 
je již dlouho oblíbeným místem 
pro nákladné VIP svatby. Sňatek 
zde uzavřeli například David Bowie 
s Iman, Kanye west s Kim Karda-
shian nebo herečka Joan Hart. 
Dnes se ve florencii uskutečňuje 
50% toskánského svatebního turi-
smu a 19% světového. Není divu. 
Kromě profesionality organizátorů 
lákají snoubence také okouzlující 
výhledy na město, překrásné loka-
ce, romantické procházky, a také 
estetické a historické bohatství 
četných vil na kopcích nad městem 
či v centru. 

VěDělI JSTe že:

•  Muzea a pamětihodnosti 
florencie můžete navštívit 
s jedním pasem – tzv. 
firenze Card, která platí  
72 hodin a umožňuje  
vstup do 72 památek.  
Více na www.firenzecard.it

•  Od 1. ledna 2018 se začne 
platit ubytovací taxa ve 
výši 2–5 eur podle kvality 
ubytování. Neplatí pro děti 
do 12 let. 

•  Turistické informace 
najdete na adresách: 
PIAZZA DELLA STAZIONE, 
VIA CAMILLO CAVOuR, 
PIAZZA S. GIOVANNI a VIA 
DEL TERMINE

•  Letadlem se dostanete 
na letiště Amerigo 
Vespucci Airport, pouhé 
4 kilometry z centra. 
Veřejnou dopravou Vola in 
bus se dostanete z letiště 
za 25 minut k hlavnímu 
vlakovému nádraží. 
Jízdenka stojí  
6 eur (resp. 10 eur 
zpáteční) a dostanete ji 
u řidiče autobusu nebo ve 
stáncích s tiskem. 

Travel



řemeslo
Tento obor lidské činnosti proslavil 
florencii po celém světě. Kromě 
uměleckého dědictví je vizitkou 
tohoto města také zlatnictví, 
kožedělnictví, sklářství, keramická 
výroba, obuvnictví, výroba hedvábí, 
parfémů, krajek, oblečení atd. Hlav-
ními centry řemeslné výroby jsou 
čtvrtě Santo Spirito, San Niccolò 
a San frediano, okolí Ponte Vecchio 
a Santa Maria Novella. Cenrem ru-
kodělné kultury je dnes také Officina 
Creativa ve Vecchio Conventino, 
kde se řemeslo učí. Ve florencii se 
na podporu řemeslné výroby konají 
také různé výstavy a veletrhy, trhy 
a bazary, které ukazují, že řemeslo 
je ve florencii doma. 

Víno a gastronomie

Enogastronomie je provázání 
tradičních vín regionu s jeho 
tradičními pokrmy. Enogastrono-
mický turismus je forma cestování, 
při které se poznává rovněž vůně 
té které země. Typické pokrmy 
florentské kuchyně jsou jedno-
duché a chutné – od známého 
steaku z mladého býka Chianina 
až po „chudé“ varianty, jako jsou 
například rajčatový eintopf a po-

Craftsmanship
florence is renowned around the 
world in this area of human enter-
prise. In addition to its artistic herit-
age, the city is filled with jewellery, 
leather, glass, ceramics, shoemak-
ing, silk production, perfumes, lace, 
and clothing. The main centres of 
craft production are the quarters 
Santo Spirito, San Niccolò, and San 
frediano, around the Ponte Vecchio 
and near Santa Maria Novella. 
The Officina Creativa ve Vecchio 
Conventino, where craftsmanship 
is taught today, is another centre of 
handiwork culture. There are also 
various exhibitions and trade fairs, 
markets and bazaars that show 
how truly at home the crafts are in 
florence. 

wine and gastronomy
Enogastronomy is the interconnec-
tion between traditional dishes and 
the wines of the region. Enogas-
tronomic tourism is a form of travel 
during which the traveller comes 
to know the fragrances of each 
individual country. Typical floren-
tine dishes are simple but tasty 
from the well-known steak made 
from a young Chianina bull, to 
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ZAJíMAVé kUlTURNí 
UDálOSTI/ INTeReSTINg 
CUlTURAl eVeNTS:

8. 12.–8. 1. 
f-Light florentský festival 
světla / florence Light 
festival 
www.flightfirenze.it

6. 1. 
Průvod tří králů / 
The three Kings riding
www.operaduomo.firenze.it

1. 4. 2018 
Slavnost „Výbuch vozu“ 
na Velikonoční neděli /  
The explosion of the cart
www.comune.fi.it

21. 4.–1. 5. 2018 
Mezinárodní řemeslný 
veletrh / International 
Handicrafts fair
fortezza da Basso 
www.mostrartigianato.it

17.–20. 5. 2018
Výstava a prodej umělecko-
řemeslných výrobků /  
Art handicrafts exhibition 
and market Giardino Corsini
www.artigianatoepalazzo.it



the “cheaper” variants like tomato 
eintopf, ribollita soup, tripe, and 
Lampredotto. All of it, of course, 
washed down with Chianti. A note-
worthy fact is that it was in florence 
that Bernardo Buontalenti invented 
ice cream. Ice cream shops are the 
pride of the city, as is the Ice Cream 
festival that take place in florence. 
you’ll also find a host of top-notch 
culinary experiences in Michelin 
award-winning restaurants to satisfy 
even the most discriminating gour-
mets. The most important area for 
lovers of fine food is without doubt 
Mercato Centrale and its environs. 
Booths with local products may be 
found in the Sant’Ambrogio market. 
As you walk the streets of the city, 
you’ll encounter traditional shops, 
taverns, and wine shops, famous 
for regional dishes like processed 
meats and cheeses from Tuscany. 
florence is also home to many 
exotic restaurants featuring foods 
from Asia, Africa, Latin America, 
and the Middle East. 

fashion and shopping
Italian fashion, renowned around 
the world, was born in the white 
Room of the Palazzo Pitti. It was 
here, in the 1950s, that Giovanni 
Battista Giorgini organized the 
first fashion show. It made Pitti 
the symbol of the modern fashion 
market, an enterprise responsible 
for florence’s continued standing as 
a destination for fashion enthu-
siasts to this day. The city is also 
equated with labels like Gucci and 
ferragamo, iconic brands that have 
seized the world. you can find these 
best-known names in streets like Via 
Tornabuoni, Via della Vigna Nuova, 
Via Calzaiuoli, Via Porta Rossa, and 
Via Strozzi. Here, too, is the Mecca 
among stores that cater for the true 
fashion ‘addict’: Luisa Via Roma. 
Or you can shop the little boutiques 
that feature locally-produced cloth-
ing and accessories. Don’t forget to 
visit the Santa Croce quarter, with 

lévka ribollita, dršťky nebo pokrm 
Lampredotto. To vše samozřejmě 
s vínem Chianti. Nesmí se také 
zapomenout na to, že ve florencii 
byla díky Bernardu Buontalentimu 
vynalezena zmrzlina. Zmrzlinárny 
se staly pýchou města stejně jako 
festival zmrzliny, který se zde 
koná. florencie nabízí i mnoho 
špičkových kulinářských zážitků 
v restauracích oceněných miche-
linskými hvězdami, které uspokojí 
i ty nejnáročnější labužníky. Nej-
důležitějším místem pro příznivce 
gastronomie je bezpochyby Mer-
cato Centrale a jeho okolí. Stánky 
s místními produkty naleznete na 
trhu Sant‘Ambrogio. Při procházce 
ulicemi města narazíte na některé 
z tradičních obchůdků, taveren 
i vinných obchůdků, jejichž sílou 
jsou typické regionální pokrmy 
jako uzeniny a sýry z Toskán-
ska. Město nabízí rovněž mnoho 
exotických restaurací s asijskou, 
africkou, latinskoamerickou nebo 
blízkovýchodní kuchyní. 

Móda a nákupy

Pojem italská móda, známý po 
celém světě, se zrodil v Bílém sále 
paláce Pitti. Tam Giovanni Battista 
Giorgini organizoval v padesátých 
letech minulého století první módní 
přehlídky. Pitti se pak stal symbo-
lem módních veletrhů, podnikem, 
který se zasloužil o to, že florencie 
je cílem módních příznivců i v sou-
časnosti. florencie rovná se také 
například značka Gucci a ferraga-
mo, tedy ikony, které dobyly svět. 
Výrobky od těch nejznámějších 
značek můžete získat v ulicích Via 
Tornabuoni, Via della Vigna Nuova, 
Via Calzaiuoli, Via Porta Rossa 
a Via Strozzi. Zde se nachází také 
najdůležitější obchod pro ty, kteří 
jsou opravdu na módě „závislí“ – 
Luisa Via Roma. Nákupy můžete 
realizovat také v malých buticích 
s lokální produkcí oblečení i do-
plňků. Neměli byste opomenout 
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•  you can visit all the 
museums and monuments 
of florence with a single 
pass the firenze Card, 
which is good for 72 hours 
and gives you entry to  
72 monuments. for more 
information, go to  
www.firenzecard.it

•  from 1 January 2018, an 
accommodation tax of 
€ 2–5 will apply, depending 
upon the quality of the 
accommodation. It does not 
apply to children under 12. 

•  Tourism information is 
available at the following 
locations: PIAZZA DELLA 
STAZIONE, VIA CAMILLO 
CAVOuR, PIAZZA S. 
GIOVANNI, and VIA DEL 
TERMINE

•  Airlines fly into Amerigo 
Vespucci Airport, just 4 km 
from the city centre. you 
can get from there to the 
main train station using the 
public bus service Vola In 
Bus in 25 minutes. Tickets 
cost € 6 (€ 10 round trip) 
from the bus driver or at 
newsstands.Au

to
r: 

m
ěs

to
 F

lo
re

nc
ie

, f
ot

o:
 m

ěs
to

 F
lo

re
nc

ie
, s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Travel



ani krámky ve čtvrti Santa Croce 
s koženými výrobky z toskánské 
kůže. Pokud mluvíme o nákupech, 
na vaší trase by neměla chybět ani 
zastávka na trzích. K těm nejzná-
mějším patří San Lorenzo, Mercato 
Nuovo nebo Porcellino.

Mladí lidé

florencie je oblíbeným cílem 
studentů z celého světa, sídlí zde 
přes 50 zahraničních univerzit 
a na univerzitě florencie studuje 
přes 50 tisíc studentů. Podle toho 
také vypadají ulice města plné 
mladých lidí, přizpůsobují se tomu 
také kulturní a zábavní možnosti. 
Jedním z center, kde se mladí lidé 
setkávají, je Piazza Santo Spirito 
s mnoha bary a hospůdkami. 
Mladí lidé se často potkávají také 
v komplexu Murate s kavárnou 
a malými náměstíčkami. florencie 
je plná nočních klubů, koncertních 
sálů, malých klubů s živou hudbou 
nebo literárních kaváren. V létě 
lákají k návštěvě zahrady fortezza 
da Basso nebo pláž u řeky Arno. 

Sport

Pokud sami chcete sportovat, 
pak nejlépe v okolí Cascine Park 
nebo Campo di Marte. Pokud 
se chcete „jen dívat“, pak máte 
rovněž mnoho příležitostí. Příznivci 
fotbalu si přijdou na své při zá-
pasech místního klubu fiorentina 
založeného v roce 1926. Na Stadio 
Artemio franchi jsou ke zhlédnutí 
nezapomenutelné choreografie 
místních fanoušků. V roce 2013 
se ve florencii konalo mistrovství 
v silniční cyklistice a v červenci 
2016 první olympijské hry spor-
tovců s Downovým syndromem 
Trisome Games. florencie je také 
město běžců. florentský maraton 
je podle počtu účastníků (10 tisíc 
ze 70 zemí světa) druhým nej-
větším v Itálii. Koná se každý rok 
poslední neděli v listopadu. 

its shops offering leather goods 
from Tuscany. And while we’re on 
the subject of shopping, be sure to 
check out the street markets. The 
best-known include San Lorenzo, 
Mercato Nuovo, and Porcellino.

young people
florence is a favourite destination 
for students from around the globe. 
More than 50 foreign universities 
have campuses here, and there are 
50,000 students at the university of 
florence. with their presence, the 
streets of the city are packed with 
young people, and the cultural and 
entertainment possibilities accom-
modate their interests. One place 
where young people meet is the 
Piazza Santo Spirito with its many 
pubs and bars. young people also 
often meet in the Murate, with a cafe 
and lots of little squares. florence 
is full of night clubs, concert halls, 
little clubs featuring live music, and 
literary cafes. Popular locations in 
the summer months include the 
gardens of fortezza da Basso and 
the beach at the River Arno. 

Sport
If sport is your thing, head to the 
area around Cascine Park or Campo 
di Marte. If you’re just a ‘specta-
tor’, you have a lot of possibilities, 
as well. football fans will find what 
they’re looking for at games featur-
ing the fiorentina football club, 
founded in 1926. At Stadio Artemio 
franchi, you can see the unforget-
table choreography of the local fans. 
In 2013, florence was the site for 
the Road world Championship in 
cycling, and in 2016, the city hosted 
the first Olympic Games for athletes 
with Down Syndrome, the Trisome 
Games. florence is also home to 
runners. The florence Marathon is 
the second-largest in Italy, measured 
in terms of participants (10 thousand 
runners from 70 countries around 
the world. It takes place each year 
on the last Sunday in November.

30 ...

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

Brno – florencie Peretola  
12:30 –15:55
(přestup v Mnichově /  
transfer to Munich)

florencie Peretola – Brno  
13:35 – 18:30
(přestup v Mnichově /  
transfer to Munich)

www.flybmi.com





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
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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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SKVĚLÉ  
LYŽOVÁNÍ  
A NEVŠEDNÍ 
ZÁŽITKY

Nejdelší sjezdovka  
na Moravě
Areálu zaručuje prvenství mezi 
lyžařskými středisky na Moravě 
zejména délka jednotlivých sjezdo-
vek, která se pohybuje okolo 3 km. 
Sportovní lyžaří ocení 2 sjezdovky, 
Medvědí s prudším a členitějším 
sklonem a Hřebenovku se středním 
sklonem vhodnou pro zážitkový 
carving. Ve freeride zónách si na 
své přijdou freeridoví lyžaři i snow-
boardisté. Komfortní a bezpečné 
lyžování nabízí nejdelší sjezdovka 
na Moravě – modrá sjezdovka 
dlouhá 3 050 m s převýšením 520 m 
nadchne hlavně rodiny s dětmi 
a méně zdatné lyžaře. Malým 
návštěvníkům se určitě bude líbit 
dětský park s lyžařskou školou. Pro 

The Longest Slope in Moravia
Kouty ranks first among Moravia ski 
resorts thanks to the length its slopes 
offer – 3 km on average. Expert 
skiers will appreciate two slopes: 
Medvědí, a steeper of the two with 
more varied terrain, and Hřebenovka, 
whose medium slope is well suited 
for carving adventurers. freeride 
zones serve both freeride skiers and 
snowboarders. The blue-class slope 
is the longest in Moravia. It is 3050 m 
long and spans a height difference 
of 520 meters. It offers comfortable 
and safe skiing opportunities to be 
appreciated particularly by families 
with kids, and less experienced ski-
ers. Children will enjoy themselves in 
a Kids’ Park where ski instructors are 
available, too. Cross-country skiers 

SKI AREáL KOuTy NABíZí NADSTANDARDNí SJEZDOVé 
TRATě, VýBORNé PODMíNKy PRO RODINy I SPORTOVNí 
LyžAřE A SKVěLé ZáZEMí.

THE KOuTy SKI RESORT OffERS PREMIuM SLOPES, 
ExCELLENT CONDITIONS fOR fAMILIES, AND AVID 
SKIERS ALIKE, AS wELL AS GREAT fACILITIES. 

Přijeďte vyzkoušet:
•  11,5 km zasněžovaných 

sjezdových tratí

•  přepravní kapacitu  
6 800 osob/hod.

•  27,5 km udržovaných  
běžeckých tratí

www.kouty.cz 

Ski AReáL 
Ski ReSoRt
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běžkaře jsou připraveny tratě v nad-
mořské výšce 1100–1300 metrů. 
Můžete se vydat třeba kolem nádrže 
přečerpávací elektrárny Dlouhé 
Stráně a tento výlet určitě stojí za 
trochu námahy, při hezkém počasí 
se vám otevřou naprosto ojedinělé 
výhledy.

Skvělé zázemí
Vedle restaurace se slunnou terasou, 
samoobslužnou jídelnou, barem 
a moderních apartmánů, s kapacitou 
180 osob, najdete v areálu i dobře 
vybavenou prodejnu Helia Sport, 
půjčovnu s testcentrem a profesio-
nální servis lyží.

unikátní elektrárna  
i koloběžky
Přečerpávací vodní elektrárna 
Dlouhé Stráně se chlubí třemi pr-
venstvími: má největší reverzní vodní 
turbínu v Evropě, je elektrárnou 
s největším spádem u nás a vodní 
elektrárnou s největším celkovým 
instalovaným výkonem. Pokud se 
nechcete vracet zpět stejnou cestou, 
půjčte si koloběžku a zažijte dobro-
družství na nejdelším, 17 kilometro-
vém sjezdu na koloběžkách v České 
republice.

Největší bikepark na Moravě
Čekají vás čtyři tratě, jejichž délka 
přesahuje 3 km a jsou navrženy tak, 
aby si zajezdil opravdu každý. Nej-
lehčí trasy navazují na síť cyklotras 
v okolí Mravenečníku, respektive 
horní nádrže Dlouhých Strání (okruh 
15 km), kde je také 2,5 km okruh pro 
in-line brusle. Trasy pro horská kola 
startují u lanovky na Medvědí hoře. 
V bikeparku najdete skvěle vybave-
nou půjčovnu se servisem. 

Naučná stezka Rysí skála
Naučnou 2,5 km dlouhou stezku 
s krásnou vyhlídkou ocení hlavně 
děti, protože je plná dřevěných 
plastik zvířat i lesních bytostí, ne-
chybí chýše Praděda, doupě rysice 
a interaktivní prolézačky a hry.

may take advantage of skiing trails at 
the altitude of 1100–1300 meters. you 
can set out to ski around the unique 
Dlouhé Stráně pumped-storage hy-
droelectric power station. Despite the 
effort you will have to make, you will 
certainly enjoy breath-taking views.

Great facilities
In addition to a restaurant with a sun-
ny terrace, there is a buffet dining 
room, bar, and modern apartments 
which will house up to 180 people. 
The sporting grounds include a well-
stocked Helia Sport shop, a rental test 
centre, and professional ski servicing. 

unique Power Plant and 
Scooters
Dlouhé Stráně, a pumped-storage 
hydroelectric power station, is the 
champion in three areas: it has the 
largest reverse hydraulic turbine in 
Europe; it features the biggest spill 
height in the CR; and has the great-
est overall installed performance. If 
you don’t want to return the same 
way, you can hire a scooter and 
experience the longest, 17-kilometer 
scooter down-ride in the CR.

The Largest Bike Park in 
Moravia
There are four trails whose length 
exceeds 3 km. Their design will 
satisfy truly everyone. The easiest 
trails are connected to a network of 
bike trails near Mravenečník, i.e., 
nearby the upper reservoir of Dlouhé 
Stráně (a round trail of 15 km). There 
is also a 2.5 track for in-line skaters. 
Mountain bike trails start at Medvědí 
Hora. The Bike Park grounds feature 
a well-equipped rental and servicing. 

The Rysí Skála Educational 
Trail
This 2.5 km educational trail offering 
beautiful views of the countryside will 
win the hearts of all children. It is full 
of wooden statues of animals and 
mythical forest creatures, and includes 
Praděd’s Hut, a lynx den, and interac-
tive climbing frames and games.

Come and try out:
•  11.5 km downhill slopes 

supplemented with artificial 
snow

•  chair lift capacity of  
6,800 persons/hour

•  27.5 km maintained  
cross-country trails

www.kouty.cz 

GREAT 
SKIING AND 
UNFORGETTA-
BLE EXPERI-
ENCE



MY WORK IS NOT WORK FOR ME
JAROSLAV MILfAJT JE JEDEN Z NEJZAMěSTNANěJŠíCH ČESKýCH SCéNICKýCH 
VýTVARNíKů. JE AuTOREM VíCE NEž Tří STOVEK SCéNICKýCH NáVRHů u NáS 
I V ZAHRANIČí. SPOLuPRACOVAL SE SEDMI DESíTKAMI REžISéRů A DíKy SVé 
PRáCI PROCESTOVAL DESíTKu ZEMí. JEHO NáVRHy PAK OBJELy CELý SVěT. 
V SOuČASNOSTI PůSOBí JAKO Šéf VýPRAVy V MěSTSKéM DIVADLE BRNO. 

JAROSLAV MILfAJT IS ONE Of THE BuSIEST CZECH SCENIC DESIGNER. HE 
HAS PREPARED MORE THEN THREE HuNDRED SCENE DESIGNS BOTH IN 
THE CR AND ABROAD. HE HAS wORKED wITH SEVENTy DIRECTORS AND 
TRAVELLED TO TEN COuNTRIES TO DO HIS wORK. AND HIS SCENIC DESIGNS 
wERE PRESENTED ALL OVER THE wORLD. CuRRENTLy, HE IS THE HEAD Of 
SCENOGRAPHy IN BRNO CITy THEATRE.

PRÁCE NENÍ 
PRO Mě PRÁCE
Scénograf se nejlépe cítí v divadle, ale i ve své pracovně. / A scenic designer feels the best either in the theatre or in his study. 
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Navzdory tomu, že dosáhl profesně možná tolik, 
že by mu sláva mohla zastínit pohled na svět, 
opak je pravdou. Na rozhovor se mnou přišel 
pokorný, leč optimistický velkorysý člověk, 
milující lidi, život a krásu kolem sebe.

Jak se rodí láska k divadlu?

Musím říct, že takový dlouhodobý vztah se rodí 
asi už v dětství. Z rodiny jsem to sice neměl, i když 
později jsem se dověděl, že babička hrála Maryšu 
v ochotnickém spolku. Ale už jako dítě jsem byl 
velmi komunikativní, rád jsem se potkával s lidmi. 
A to mi zůstalo i při studiích. Nejdříve jsem šel na 
umělecko-průmyslovou školu v Brně. Pak jsem 
zkoušel akademii v Praze, obor malířství a grafika, 
ale to mi nevyšlo. Šel jsem tedy na pedagogickou, 
abych nemusel na vojnu. Tam jsem potkal spolu-
žáky z uMPRuM a ti hráli divadlo. Přirozeně jsem 
mezi ně zapadl. Přes jejich režiséra jsem se dostal 
zase k partě lidí z JAMu. Díky kamarádství a lidem 
kolem sebe jsem dostal příležitost dělat první návrh 
výpravy pro tehdejší studenty Mošu a Doležala. 
Bylo to představení, které museli studenti herectví 
secvičit jako ročníkovou práci a jezdili s ním po 
různých chmelových a bramborových brigádách. 
Avšak právě tento druh lidového kočovnického 
divadla nás všechny bavil nejvíce. Vztah ke gro-
tesce a k humoru mi vlastně zůstal dodnes. Takže 
k divadlu jsem se dostal opravdu přes přirozenou 
potřebu setkávat se s lidmi, kteří mě inspirovali 
a směřovali k další práci. 

Vy jste ale nejdříve chtěl být kreslířem? 

Máte pravdu. Velmi snadno jsem se potkával s lidmi 
i skrze kresbu, protože jsem kreslil karikatury, a to 
mi umožňovalo se jim přiblížit. Byl jsem pověstný 
tím, že jsem pil v hospodách čaj. Takže zatímco 
moji spolužáci vypili sedm piv, já měl v sobě sedm 
čajů, a u toho jsem neúnavně kreslil. Nakreslil jsem 
karikaturu jednomu kantorovi z JAMu, panu Štanc-
lovi. Jemu se ta kresba tak líbila, že mi na základě 
toho doporučil, zda nechci zkusit loutkářství. Já do 
té doby ani nevěděl, že loutkařská scénografie exis-
tuje. Zkoušky jsem na DAMu úspěšně vykonal, byl 
přijat a myslel jsem, že díky němu, ale když jsem ho 
po roce potkal a chtěl mu poděkovat, tak řekl, že na 
to tehdy úplně zapomněl. 

Jak od studií probíhala tedy Vaše cesta k profesi 
scénografa? 

Studium v Praze mě zcela pohltilo. Měl jsem za 
sebou pět semestrů pedagogiky a na loutkářské 
fakultě jsem dělal asi víc, než jsem musel. Tam jsem 

His professional achievements and accompany-
ing renown might have distorted his world-view, 
but it has not. I interviewed a humble, yet opti-
mistic and generous man, who loves the people, 
life, and beauty that surround him. 

How do you get to love theatre?

I have to say that a long-term relationship, like mine, 
must start in childhood. My immediate family had 
nothing to do with theatre, although later I learned 
my grandma played Maryša in a local amateur 
group. But even as a child I was very communicative 
and loved encountering people. And this persisted 
throughout my studies. first, I went to the Second-
ary School of Art and Design in Brno. Then I tried to 
enrol in the academy in Prague to study painting and 
graphic design but that did not work out. So I went 
to the faculty of Education to avoid military service. 
There I met my classmates from the secondary 
school who were involved in theatre. Naturally, I felt 
at home with them. Their director, in turn, intro-
duced me to a group of people from the Janacek 
Academy of Arts. Because of their friendship and 
the people I encountered, I got an opportunity to do 
my first scenic design for the then students Moša 
and Doležal. It was a performance theatre students 
had to give as their final annual product. The group 
performed all over the place at students’ part-time 
job sites, like hops and potato farms. But this very 
folk-like, touring theatre group was what we enjoyed 
most. And I have retained my love to comedy and 
humour to this day. So I got involved in theatre 
through my natural need to meet people, who 
inspired me and directed me to further work. 

At first, though, you wanted to become a car-
toonist, is that right? 

yes, you’re right. I found it easy to meet people 
through drawing because I drew caricatures and 
that allowed me to get close to them. I was known 
for drinking tea in pubs. So while my classmates 
downed seven beers, I drank seven cups of tea and 
just kept drawing. I drew a caricature of a teacher 
we had at Janacek Academy, for Mr. Štancl. He 
liked it so much that he recommended that I study 
puppetry. I hadn’t heard of puppetry scenography 
exists until that moment. I passed the entrance ex-
ams and enrolled in DAMu. I thought he might have 
mentioned my name around there, and wanted to 
thank him when I met him a year later, but he said 
he’d totally forgotten about me. 

What was your path from being a student to 
professional scenic design then? 

... 37

FACE2FACE



se seznámil i se spoustou činoherních režisérů 
a dramaturgů. Začal jsem tedy navrhovat nejen pro 
loutky, ale i pro činohru. už ve třetím ročníku jsem 
dostal nabídku pracovat v loutkovém divadle Ra-
dost v Brně. Tam za mnou tehdy přišel režisér Petr 
Kracik, se kterým jsme vytvořili mnoho osobitých 
představení pro děti i dospělé. Jedním z nezapome-
nutelných pro mě byl Ibsenův Peer Gynt, který objel 
různé festivaly. Mezitím jsem dostal první nabídku 
v Mahenově divadle na scénu pro Andersenovu 
pohádku Slavík. To jsem ještě netušil, že tam prožiji 
celou éru se Zbyňkem Srbou, tehdejším umělec-
kým šéfem, a též mým vrstevníkem. Postupně při-
cházely další nabídky na spolupráci nejen v Brně, 
ale po celé republice a v zahraničí. Moje první 
pracovní cesta mimo republiku přišla v době same-
tové revoluce 17. listopadu 1989. Když jsem se, nic 
netušíc, ráno probudil u italského Milána, prohlédl 
jsem si fotografie a nadpisy v novinách, které si četl 
můj spolucestující ve vlaku. Nemohl jsem uvěřit 
tomu, co se u nás děje. Bolek Polívka režíroval v Mi-
láně Dona quijota s italskými herci v mé výpravě. 
Byl spokojen a chtěl mi splnit jakékoliv přání. řekl 
jsem mu bez váhání, že mým životním snem bylo 
zazpívat si někdy v La Scale. Vůbec jsem netušil, 
že intendant divadla je jeho kamarád. A tak jsem 
si druhý den mohl vyzkoušet akustiku jednoho 
z nejslavnějších operních domů na světě.

I got completely absorbed in my studies in Prague. 
I had completed five semesters of pedagogy and 
at the puppetry faculty did much more than was re-
quired of me. I met lots of drama directors and pro-
gram directors, too. At that time, I started to make 
designs for drama theatre in addition to puppeteer-
ing. Already in my third year, I was offered to work 
in the Radost puppetry theatre in Brno. Director 
Petr Kracik came to see me there, and together we 
created many unique performance both for children 
and adults. One of the most memorable perfor-
mances was Peer Gynt by Ibsen, which we showed 
at many festivals. Meantime, I received my first offer 
in Mahen Theatre to prepare the scenic design for 
Andersen’s Nightingale. At that time, I had no idea 
I would spend an entire era there with Zbyněk Srba, 
the then Artistic Director, and my peer. Gradually, 
other offers for work came from Brno and other 
locations in the Czech Republic, as well as from 
abroad. My first business trip outside the CR came 
on the day of the Velvet Revolution – 17 November 
1989. That day, I woke up on a train near Milan in 
Italy. I opened my eyes and glanced over pictures 
and headlines in a paper my co-traveller was read-
ing. I could not believe what was going on at home. 
Bolek Polívka directed Don quixote with Italian 
actors using my scenography. He was content and 
wanted to make me happy, too. with no hesitation 

Scéna z představení Evangelium o Marii z Městského divadla Brno. / A scene from the Evangelium o Marii play performed by the Brno 
City Theater.
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Na své dráze jste také 20 let učil. Kdy nastane 
okamžik v životě, kdy pocítíte, že chcete předá-
vat něco druhým?

Sám od sebe bych asi neučil. Vybral si mě můj kan-
tor na střední škole uměleckých řemesel, akademic-
ký sochař Radan Pantůček. Sledoval moji student-
skou dráhu a po absolutoriu mi to přirozeně nabídl. 
řekl mi, že až se vrátím po roce z vojny, mám u něj 
na oddělení „hraček“ místo. Je to jeden z nejlepších 
profesorů a později kolegů, co jsem kdy měl. Kromě 
jasného názoru na výtvarné umění měl totiž obrovský 
dar rozpoznat neomylně hned v prvním ročníku, na 
co má kdo nadání a kterým směrem ho vést. To, že 
jsem učil, souvisí s tím, že žádnou pracovní nabídku 
neberu na lehkou váhu. Vždy je to výzva. Nabídka 
učit, mě tehdy velmi potěšila a vůbec mi nebyla proti 
mysli. Cítil jsem, že to může být cesta. Po letech 
jsem byl za tuto praxi vděčný, protože jsem se ve 
škole učil i já formulovat své myšlenky a postoje. 
Strávil jsem tak krásných dvacet let.

V čem je to jiné neučit lidi nějaká fakta, ale rozví-
jet jejich nadání? 

Talentu se nedá naučit. Na rozdíl od techniky a ře-
mesla. Celé kouzlo je v tom, odhadnout dispozice 
studenta, a pak je náležitě rozvíjet. Jak naučit kres-

I told him my dream was to sing in La Scala. I had 
no idea that the theatre’s intendant was his friend. 
And so, the following day, I could try the acoustics 
of one of the best opera theatres in the world. 

You also taught for 20 years. When did the mo-
ment come in your life, when you felt you wanted 
to share your knowledge and experience?

I would probably have not started teaching if it was 
left solely up to me. But my teacher at the second-
ary art school academic sculptor Radan Pantůček 
chose me. He followed my study achievements 
and, after I graduated, an option to teach naturally 
came up. He told me he would give me a job in the 
“toy” department after my year of military service. 
He is one of the best professors and later co-work-
ers I’ve ever had. In addition to a clear idea of what 
fine art is, he had a great gift to recognize potential 
in first year students and knew exactly to which 
direction they needed to be ‘pushed’. I started to 
teach because I do not take any job offer lightly. 
It’s always a challenge for me. I was very pleased 
with the prospects to teach at that time and felt it 
could be a direction I might take. years later, I was 
grateful for this practice, because I, too, learned 
to formulate my ideas and attitudes there. I spent 
beautiful twenty years teaching. 

Jaroslav Milfajt již 10. rokem navrhuje také scénu charitativního Tříkrálového koncertu Charity ČR z Městského divadla Brno, který 
přenáší živě Česká televize. / Jaroslav Milfajt has been designing the scene for the Biblical Magi charitable concert for ten years. The 
event is organized by Caritas Czech Republic and is broadcasted live by Czech television. 
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How does teaching facts differ from developing 
people’s talents? 

you can teach a technique or craftsmanship, 
but not a talent. The point is to assess what gifts 
individual students possess and then develop 
them appropriately. Teaching drawing is a matter 
of proper methodology. That is trivial. Anyone who 
is dedicated enough can learn to sit or stand at an 
easel, light a model properly, choose material for 
drawing, as well as composition. when you assign 
a task properly, you’ll be surprised what students 
can do after a single year of study. But the thing 
that makes their work into art is only the addition of 
the unique approach taken by each of them. That is 
artistic talent. you can’t learn it.

Did you have to give something up for scenog-
raphy? 

Maybe some of my health. But that’s normal wear 
and tear. It’s only natural, given the amount of work 
involved. The key thing is, though, I actually don’t 
consider my profession to be my work. It’s a matter 
of the attitude you take. I try to retain the good and, 
if possible, lose the bad. It’s strange, but it does 
work. I’m convinced that whatever you send or radi-
ate out, gets back to you in another form. The good 
and the bad alike. 

Many people consider artists to be bohemians 
without any real respect for any authority.  
Is that so?

In my job, I need to continuously work as part of 
a team and interact with the art and programming 
directors, actors, and other people. It’s about 
continuous discussion in which I let both my reason 
and feeling guide me. I’m not an intellectual and 
I don’t put my ideas forward at all costs. Rather, 
I use the director’s guidance. He is responsible for 
the performance as a whole and for all the individu-
al components. I’m only one of them. So, when the 
director comes to me with his specific idea unless it 
exceeds my limits I try to implement or improve his 
vision. I’m happier to do that rather then convince 
him of my truth, which is contra-productive. The 
problem is, some directors lack vision. Then, scenic 
design turns into quite a demanding job with sleep-
less nights and intensive search for a concept that 
will govern the scenography and direction alike. you 
must respect authority in theatre. It’s always about 
work you do together with others, not individualism. 
And empathy is of key importance. If I were to say 
what the most important characteristic of a good 
scenography designer is, I’d say it’s the ability to 

bu je jen otázkou správné metodiky. Jsou to triviální 
věci. Jak se posadit nebo stoupnout ke stojanu, jak 
si nasvítit model, zvolit materiál na co a čím kreslit, 
jaká bude kompozice. To se může při troše píle 
naučit každý. Když správně zadáte úkol, nestačíte 
se divit, co ze studentů už po roce učení vzejde. Ale 
umělecké dílo z toho udělá až specifický, ojedinělý 
cit jednotlivých osobností. To je výtvarný talent. To 
se nedá našprtat.

Vzala Vám scénografie něco? 

Možná trochu zdraví. Ale to je normální únava 
materiálu. Z toho množství práce je to přirozené. 
Zásadní asi ale je, že moje profese pro mě není 
vlastně práce. A je to také otázka přístupu. Snažím 
se, vzít si ze všeho to dobré, špatné věci, pokud 
to jde, odhazuji. Je to zvláštní, ale nevěřila byste, 
jak to funguje. Jsem přesvědčen, že to, co vysíláte 
nebo vyzařujete, se vám vrací jinou formou zpět. Ve 
zlém i v dobrém.

Mnozí mají o umělcích představu, že jsou to 
bohémové, kteří jen stěží ctí nějaké autority. Je 
to tak?

Když to vezmu, tak neustále pracuji v týmu 
a interakci s režisérem, dramaturgem, herci. Je to 
o neustálé diskuzi, při které se nechávám řídit nejen 
rozumem, ale i citem. Nejsem intelektuál, neprosa-
zuji svoji představu za každou cenu, nechávám se 
řídit představou režiséra. On je zodpovědný za ce-
lek, za všechny složky a já jsem jen jednou z nich. 
Takže, když přijde režisér s konkrétní představou, 
tak pokud to není za hranicí mojí, snažím se jeho 
vizi zrealizovat, případně vylepšit. udělám to raději, 
než abych ho kontraproduktivně přesvědčoval 
o své pravdě. Problém je, že někteří režiséři nemají 
představu žádnou. Pak se stává ze scénografie 
docela náročná disciplína s probdělými nocemi 
a usilovným hledáním výtvarně-režijní koncepce. 
V divadle musíte ctít autority. Vždy jde totiž o spo-
lečnou práci, nikoliv o individualizmus. A řekl bych, 
že to je také o velké empatii. Pokud bych měl říci 
nejdůležitější vlastnost scénografa, tak jsem se vždy 
dobral k tomu, že je to schopnost se vcítit. Pokud jí 
nemáte, zavřete se do ateliéru. Ve scénografii musí-
te ctít a zvládnout strašně moc věcí. Od schopnosti 
pochopit a zpracovat scénář, režisérův záměr, přes 
technicko-umělecké dovednosti až po dodržení 
termínu celého procesu vzniku inscenace.

Dá se to dělat celý život? Zestárnete u toho? 

Já už asi ano. Na začátku cesty jsem nevěděl, že 
scénografie jako obor vůbec existuje. Díky své 
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empathise. If you don’t have empathy you should 
work alone in a studio. you must respect and be 
able to handle a lot in scenography. you must have 
the ability to understand and process the script 
and the director’s vision. you must have mastered 
technical skills and be able to meet the deadline by 
which the entire performance must be ready.

Can you do this your whole life? Are you going 
to grow old in this profession? 

I probably will. Initially, I knew nothing of the exist-
ence of scenography as a field of study. My disposi-
tion drove me to people, and people brought me 
to theatre. And I’m grateful to them. I was lucky to 
have met so many great directors. That’s why I’m so 
busy. Knock on wood! I’ve come to know hundreds 
of beautiful people on stage, back-stage, and in 

theatre workshops. But the truth is, now 
I increasingly find lots of joy in the draw-
ing and illustration I love so much. I’ve 
illustrated five collections of poems by Jan 
Born, a director and my dear friend who 
unfortunately passed away in January this 
year. New stories of Doggie and Pussycat 
by Vlastimil Peška makes a nice gift to the 
youngest readers. 

Is there a scenic design you consider 
your masterpiece? 

yes, there are several designs where 
I experienced the feeling they are 
greater than I am. One of them was 
Maryša in the Brno National Theatre. 
There, a realisation came to me, and 
I since than I’ve been convinced that all 
beauty and power lies in simplicity. The 
second was The Odyssey in the Brno 
City Theatre. It came into existence on 
the Greek island of Ithaca. But there 
are others, too. All my scenic designs 
originated from strong emotions when 
you experience visions and then just 
simply put them down on paper. That 
was the case of The Odyssey. The entire 
team was reading the screen play and 
the individual scenes just came to me. 
The fact that only the chest and one leg 
will be visible of the Trojan horse, Mount 
Olympus will be a large black glossy 
board, and a huge piece of parachute 
fabric will turn into the all engulfing sea. 
The visions were strong and clear be-
cause they originated from the common 

povaze jsem se dostal mezi lidi, kteří mě k divadlu 
přivedli, a jsem jim za to vděčný. Měl jsem velké 
štěstí, že jsem poznal tolik režisérských osobností. 
Proto mám stále práce nad hlavu. Tluču na dřevo! 
Poznal jsem i stovky nádherných lidí na jevišti, ale 
i v zákulisí a v dílnách divadel. Je ale pravda, že 
se teď stále častěji vracím ke své oblíbené kresbě 
a ilustraci. Mám za sebou pět sbírek básní Jana 
Borny, mého kamaráda a režiséra, se kterým jsme 
se bohužel navždy rozloučili v lednu letošního roku. 
Nová povídání pejska a kočičky od Vlastimila Pešky 
je zase pěkným dárkem pro nejmenší.

Máte nějakou scénu, kterou pokládáte za svoje 
vrcholné dílo? 

Ano, mám několik takových hraničních scén, kde 
jsem měl pocit, že mě trochu přesáhly. Jednou 
z nich byla 
Maryša 
v Národním 
divadle v Brně. 
Tam jsem 
si na něco 
vnitřně přišel 
a potvrdil si, 
že v prostotě 
je veškerá 
síla a krása. 
Druhou je 
Odyssea 
v Městském 
divadle Brno. 
Ta začala vzni-
kat na řeckém 
ostrově Ithaka. 
Ale je jich asi 
víc. Vždy vzni-
kaly ze silných 
pocitů, kdy se 
vám objevují 
vize, které sta-
čí jen nakreslit. 
Tak tomu bylo 
v případě 
Odyssey. 
Četli jsme si 
s celým týmem 
společně 
scénář a mně 
se zjevovaly ty 
scény samy. 
To, že z Troj-
ského koně 

Loutky z představení Aladinova kouzelná lampa 
v plzeňském Divadle Alfa. / Puppets from the Aladdin 
and His Magical Lamp performance at the Alfa 
Theatre, Pilsen
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bude vidět jen hruď a noha, Olymp bude obrovská 
černá lesklá vznášející se deska, že z obrovského 
kusu padákoviny vznikne vše pohlcující hladina 
moře. Vize byly jasné a silné, protože vznikaly ze 
společného vědomí silných uměleckých osobností. 
Já to jenom zachytil a nakreslil.

Pokud navrhujete scénu ke stejnému představe-
ní, není velké pokušení udělat ji stejně?

Je. Dělal jsem například tři představení v různých 
divadlech a udělal jsem je stejné, ale z důvodu, že 
to tak všichni chtěli. Někdy ale určitý princip použiji 
v malé obměně někde jinde, protože je tak výtvarně 
výrazný, že ho nejde nahradit. A tím, že jsem ještě 
nepřišel na lepší řešení, tak jsem ho použil i dál. Bylo 
by mi líto ten princip použít jen jednou. Ale ono tady 
opravdu už bylo všechno, takže se člověk opakování 
nevyhne. Snažím se jen používat nové materiály 
a technologie. Ale nikdy jsem k žádnému návrhu 
nepřistupoval, že toto je nyní moje vrcholné dílo. 

Tím, že pro Vás práce není práce, jak si hlídáte 
odpočinek? 

Díky své ženě si čas na odpočinek najdu. Ona mi to 
hlídá, jsme velcí cestovatelé. Rádi mapujeme celou 
naši republiku. Kromě toho jezdíváme do Itálie na 
lyže a v létě na řecké ostrovy. Nejblíže uvažujeme, 
že bychom se podívali na sever do Norska. Pozná-
vání nás oba naplňuje. Jsem vlastně velký koukač. 
I když jedu vlakem, tak zírám a ono se to tam 
všechno hromadí. Z toho pak mohu čerpat.

consciousness of strong artists. I just captured 
them on paper.

If you are to make a scenography design for 
a single performance prepared by several thea-
tre groups – is it tempting to make it the same?

It is. for instance, I worked on three performances 
prepared by several theatre groups and I made 
them the same. The reason was, however, they 
wanted it so. Sometimes, I use the same principle 
because it is so significant it can’t be replaced. But 
in that case I usually modify it somewhat. And since 
I have no better solution at hand, I continue to use 
the original one further. I would be sorry to have 
used it only once. But the truth is, everything has 
been tried and tested so you can’t avoid repetition. 
I try to use new materials and technology. But I’ve 
never approached any design without thinking I’d 
make it my best. 

You say your work is not work for you – how do 
you make sure you get enough rest? 

I find time to rest thanks to my wife. She makes 
sure we make time for ourselves. we’re avid 
travellers. we like to travel all around our country. 
And, we regularly go to ski in Italy in winter and to 
Greek islands in summer time. Now, we’re plan-
ning to explore the north Norway. we love to learn. 
I’m actually a big observer. when travelling on 
train, I look out the window and take all the images 
in. That is my resource. Au
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Opavská scéna dramatu Macbeth. / Macbeth performed in the Opava theatre.
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VEnEzuEla

KDO By NEZNAL ROMáN ZTRACENý SVěT OD C. A. DOyLA. PříBěH O CESTě NA 
TAJEMNOu HORu, KDESI V PRALESE JIžNí AMERIKy, uKRýVAJíCí DINOSAuRy, 
PRAVěKé ROSTLINy A TOLIK NEZNáMéHO. SNAD KAžDý KLuK, TOužíCí PO 
DOBRODRužSTVí, SE VE SVýCH PřEDSTAVáCH VyDáVAL PřES PORAžENý 
OBROVSKý STROM NA DRuHOu STRANu HORy VSTříC OBJEVOVáNí NEZNáMéHO 
NITRA ZTRACENéHO SVěTA. 

THERE MAy NOT BE ANyONE wHO DOES NOT KNOw THE LOST wORLD By C. A. 
DOyL: A STORy Of A JOuRNEy TO A MySTERIOuS MOuNTAIN SOMEwHERE IN THE 
SOuTH AMERICA JuNGLE wHERE DINOSAuRS, PREHISTORIC PLANTS, AND SO 
MuCH uNKNOwN HIDE AwAy. PERHAPS EVERy BOy HAS ONCE SET OuT IN HIS MIND 
ON AN ADVENTuRE By CROSSING THE GIANT fALLEN TREE TO THE OTHER SIDE Of 
THE MOuNTAIN TO DISCOVER THE uNKNOwN HEART Of THE LOST wORLD. 

Do nitRA StoLovýcH HoR

expLoRing tHe HeARt oF meSAS
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Proto když přišla první nabídka vyrazit na objev-
nou výpravu do Venezuely, právě do míst, podle 
kterých byl napsán zmíněný román, neváhal 
jsem ani vteřinu.

Do oblasti stolových hor, zejména pak do námi 
objevovaného podzemí, jsem se vypravil více než 
desetkrát, ale každý návrat je velice intenzivní, 
skoro až intimní setkání s těmito domovy bohů, jak 
stolové hory – TEPuI – nazývají místní indiáni.

Jeskyně, které objevujeme, jsou unikátní nejen 
lokací. Jsou po miliony let vytvářeny v křemenných 
pískovcích. Tvorba jeskyní se v tomto materiálu 
ještě do roku 2002 považovala za nemožnou. Až 
česko-slovenský objev jeskyně na stolové hoře 
Roriama odstartoval pravidelné výzkumy v oblasti 
jižní Venezuely. Z původně čistě speleologických 
expedic se postupně staly multivědecké. Geolo-
gové se snaží rozluštit záhadu vzniku úchvatného 
podzemí, patřící s délkou necelých 30 km mezi 
nejdelší systémy světa v křemencích. Hydrologové 
zkoumají vliv vody a její složení, o kterém se někteří 
výzkumníci s nadsázkou vyjadřují jako o vodě 
zázračné. Botanici, herpetologové, mikrobiologové, 
ti všichni přichází s novými objevy.

Splněný klukovský sen o výpravě za dinosaury 
a tajemným světem zákeřných opolidí se proměňu-
je v dokumentování nejdelší křemencové jeskyně 
světa.

So when the first offer came to go to an expedi-
tion to Venezuela, to the places where the novel 
takes place, I did not hesitate a second. 

I have travelled to the mesa area and the under-
ground we started exploring more than ten times. 
Every return has been a very intensive, almost inti-
mate encounter with these homes of gods: TEPuI – 
that is what mesas are called by local Indian tribes.

The caves we have discovered are unique for their 
location but other features, as well. They have been 
formed in quartz sandstones for millions of years. 
until 2002, the existence of caves in this material had 
been considered impossible. until the Czech and 
Slovak discovery made on Mount Roriama. from 
then on, regular research has been taking place in 
Southern Venezuela. Originally purely speleologi-
cal expeditions gradually turned into multi-science 
projects. Geologists try to unravel the mystery as to 
how this breath-taking underground originated. It is 
almost 30 km long which ranks it among the longest 
quartz underground systems. Hydrologists look into 
the presence of water and its composition, which 
is considered by some to have almost miraculous 
properties. Botanists, herpetologists, microbiologists: 
all these scientists come up with new discoveries.

A boyhood dream of taking part in an expedition to 
explore dinosaurs and the mysterious world of an 
ape-like tribe was transformed into a project aimed at 
documenting the longest quartz cave in the world. 

Guyánská vysočina. Pralesy a savany na rozloze přes jeden milión km², ze kterých se zvedají stolové hory – Tepui.
Guyan Highlands Virgin forests and savannas spanning an area of over one million square meters from which mesas rise. 

46 ...



Salto Angel (Andělův vodopád) nazvaný podle 
svého objevitele Jimmyho Angela, který jej 
poprvé (1935) vyfotografoval z letadla při 
snaze najít zlato na stolové hoře Auyán tepui 
(Ďáblova hora). Při pokusu přistát na vrcholu 
hory došlo ke zničení letadla a Angel se svojí 
ženou a společníkem bojovali 14 dní, než se 
jim z hory podařilo sestoupit. Vodopád se 
svojí výškou 979 m je nejvyšším vodopádem 
světa.

Země má i své stinné stránky. Vykácené 
pralesy, otrávené řeky, vraždy, drogy… to jsou 
dopady ilegální těžby zlata, která ničí tuto 
nádhernou krajinu.

However, there is also a darker side to 
Venezuela. Cut-down forests, poisoned river, 
murders, and drugs... they are the result 
of illegal gold mining which destroys this 
beautiful landscape.

Angel Falls named after Jimmy Angel who 
discovered them. He took the first photo of 
the falls from an airplane in 1935 when he 
was trying to find gold on Auyán tepui. Their 
attempt to land on the top of the mountain 
failed and their aircraft was destroyed. Angel, 
his wife, and their companion, had struggled 
for 14 days before they managed to descend 
the mountain. The water fall is 979 m tall, 
which makes it the highest waterfall in the 
world.
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Upuigma tepui. Je až s podivem, že do dnešních dní 
nebyla podniknuta žádná vědecká expedice na tuto 
nepřístupnou horu.

Akopán – cíl našich výprav v letech 2013 a 2015. Pro 
nedostatek financí jsme museli zvolit náročný pěší 
výstup po skalní římse.

Upuigma tepui. It is surprising that no scientific 
expedition has been organized to explore this hard-to-
access mesa.

Acopan-tepui: the goal of our expeditions in the 
period from 2013 until 2015. Due to our lack of funds, 
we had to ascend the mountain on foot, following 
a mountain ledge. 
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Exkluzivní obsah, 
neznámá svědectví, 
unikátní rozhovory.

Měsíčník Neovlivní.cz
Předplatné na rok: 690 Kč včetně DPH

(objednáváte celkem 10 vydání)
Cena je včetně poštovného a balného.

V případě zájmu vyplňte objednávkový formulář na http://neovlivni.cz/predplatne/, 
nebo nás kontaktujte na neovlivnicz@deadlinemedia.cz



Pohyb na stolových horách je extrémně nebezpečný a náročný. Překonání krátké vzdálenosti 5 km trvá běžně i několik 
dlouhých hodin. Povrch hor je protkán sítí trhlin hlubokých i několik set metrů, skalními věžemi vysokými desítky metrů, které je 
třeba zdolávat. Nezřídka se stává, že při přeskakování takových věží se s vámi celá utrhne a hrozící zranění může být fatální pro 
průběh celé expedice.

Walking around mesas is extremely dangerous and difficult. To overcome a distance of 5 km may ordinarily take several long 
hours. The surface of the mountain is interwoven with a net of deep cracks and rock towers which rise up dozens of meters 
and must be crossed. Frequently, when you try to jump over such towers, the entire rock formation falls under your weight 
which may cause injuries and have fatal consequences for the progress of the entire expeditions. 

V obchodech chybí jídlo 
a základní hygienické 
potřeby, nefunguje 
zdravotnictví, ale i tak si 
Venezuelci dokáží najít 
chuť a čas na své tolik 
oblíbené karnevaly.

There is not enough food 
and basic hygienic goods 
in stores and health care 
is inadequate but the 
Venezuelans always find 
energy and time for their 
carnivals nevertheless. 
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V oblasti Guyánské vysočiny žije 6 domorodých etnik. Obecně se označují slovem Pemon, což v jejich jazyce znamená člověk. 
Živí se převážně lovem a pěstováním plodin, jako jsou banány a juka.

Six indigenous ethnic groups live in Guyan Highlands. Generally, they are referred to as Pemon, meaning a ‚human being‘ in 
their language. Their livelihood consists primarily in hunting and growing crops, such as bananas and Yucca. 
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Richard Bouda (nar. 1. 7. 1978) 
fotí expedice se zaměřením na objevování a dobývání jeskyní a další cesty. V jeho portfoliu můžete tak najít 
fotografie z Venezuely, Iránu, Islandu, Severní Ameriky. Kromě toho však vyniká v dlouhodobém fotografickém 
dokumentování různých sociálních skupin jako jsou hasiči, lovci, sprejeři, nebo zachycením a spoluvytvářením 
řady charitativních projektů (Tříkrálová sbírka, Tenká hranice, Noc venku, Portréty staří ad.) Dlouhodobě také 
fotograficky doprovází humanitární mise (Balkánská cesta, ukrajina, Irácký Kurdistán ad.).

Richard Bouda (DOB 1. July 1978)) 
Richard Bouda takes photographs of expeditions focused on the discovery of caves and other passageways 
and making them accessible. His portfolio includes photos from Venezuela, Iran, Island, and North America. In 
addition, he has excelled in long-term photographic documentation of various social groups. Among them are 
firefighters, hunters, or graffiti artists. He has also co-created and photographed a number of charitable projects 
such as the Biblical Magi Collection, and the Tenká Hranice, Noc Venku, and Portréty Staří projects and has 
accompanied long-term humanitarian missions to Balkan Route, ukraine, Kurdistan in Iraq, and other places. 

Jeskyně Cueva Charles Brewer nazvaná podle objevitele vstupního portálu. Brewer je považován za jednoho 
z nejvýznamnějších současných výzkumníků na Tepui.

Charles Brewer Cave named after Charles Brewer who discovered the entrance port. Brewer is considered a major 
contemporary researchers on Tepui. 

www.fotobouda.cz
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www.fotobouda.cz

Jeskyně Guacháros, součást systému Muchimuk, nás 
ohromila svými gigantickými rozměry chodeb.

Guacháro Cave, a part of the Muchimuk system, took 
our breath away by the gigantic size of its corridors. 

The spectacular decoration of the local quartz caves 
has been created by live single-cell organisms whose 
age dates back several thousand years. 

Živé jednobuněčné organismy, jejichž stáří je 
datované na několik stovek tisíc let, tvoří úchvatnou 
výzdobu křemencových jeskyní.
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Really! It doesn’t matter if you are five or five 
hundred. If you have children or want to go out 
with your partner or a friend, if you want to learn 
something new with a school excursion or just have 
a rest. you’ll find everything you’re looking for at the 
Brno Observatory and Planetarium.

LETěT DO VESMíRu, NAHLéDNOuT DO MIKROSVěTA, POZNAT TAJEMSTVí žIVO-
TA, PONOřIT SE DO říŠE fANTAZIE, POODHALIT BuDOuCNOST, PROžíT VěDEC-
KO-fANTASTICKý PříBěH. TO VŠECHNO, A DOKONCE MNOHEM VíCE, OBJEVíTE 
NA HVěZDáRNě A PLANETáRIu BRNO. 

fLy TO SPACE, TAKE A LOOK INTO A MICRO wORLD, DISCOVER THE SECRETS 
Of LIfE, IMMERSE INTO THE REALM Of fANTASy, REVEAL THE fuTuRE AND LIVE 
A SCIENCE fICTION STORy. yOu CAN DO ALL Of THAT, AND ACTuALLy MuCH 
MORE, AT THE BRNO OBSERVATORy AND PLANETARIuM. 

VESMÍr nIkdy nESpÍ.

SpaCE nEVEr SlEEpS.

Skutečně! Nezáleží na tom, zda je vám pět nebo 
pět set roků. Jestli máte děti, chcete si vyrazit 
s partnerem nebo kamarádkou za zábavou, se 
školní výpravou za vzděláním nebo si jen tak odpo-
činout. Na Hvězdárně a planetárium Brno si přijde 
na své každý bez rozdílu.

GeT CloSeST To iT aT THe Brno 
oBSerVaTory and planeTariUM.

Z HVěZdárny a planeTária Brno 
Je k něMU neJBlíže.
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The Digitarium will surround you with images 
and sound. Its special projectors with dozens of 
computers conjure up a surprisingly accurate and 
embossed world. The images are projected on one 
of the biggest projection screens of the highest 
quality by one of the best projection systems. It 
includes a model of Earth’s night sky consisting of 
10 thousand stars visible without a telescope and 
the models of the planets, the Sun, the Moon and 
the Milky way.

Right now, in the first half of 2018, you can come to 
see a unique show Morava 360. In English as well 
as in German, it describes our incredible piece of 
land stretching between the Palava Hills and the 
Macocha Abyss decorated with beautiful country-
side and fertile vineyards. In this unique projection 
in our digital planetarium you’ll discover the well-
known places from a different perspective, through 
the eyes of drones with special optical systems.

The Exploratorium will take you to the Realm of 
Nebulae, which you can explore through the backlit 
large scale photographs of fascinating space 
objects! you’ll learn about where stars are born 
and how they die and you’ll take a look into the 
past and future of the Sun and see the inside of 
a stellar nursery and the remains after a supernova 
explosion.

And who doesn’t like to see the stars? The Brno 
Observatory has qualified staff and top-class 
telescopes. Although the sky above Brno is rather 
bright due to light pollution, our guides will take you 
to many interesting places. It may not be on your 
first visit, but sooner or later you’ll see the craters on 
the Moon, the planets of the Solar System, coloured 
binary stars, star clusters and even some galaxies 
consisting of hundred billions stars. The closest ob-
jects will be just tenths of a light second away from 
you and the furthest ones millions of light years.

where next? The Brno Observatory and Planetari-
um is in fact open seven days a week. So just click 
on www.hvezdarna.cz and book a ticket for the next 
flight to space today!

Zdejší digitárium je místem, které vás obklopí 
obrazem i zvukem. Série speciálních projektorů za 
pomoci desítek počítačů nad vámi vykouzlí překva-
pivě věrný a plastický svět. Promítá na jednu z nej-
větších a nejkvalitnějších projekčních ploch s jedním 
z nejlepších projekčních systémů. Jeho součástí 
je model pozemské oblohy sestávající z 10 tisíců 
hvězd viditelných bez dalekohledu, který doplňují 
projektory planet, Slunce, Měsíce a Mléčné dráhy. 

Právě teď, v první polovině roku 2018, přitom 
můžete přijít na unikátní představení Morava 360. 
V anglickém i německém jazyce vypráví o našem 
neuvěřitelném kraji mezi Pálavou a Macochou, kte-
rý je ozdobený nádhernou přírodou, výjimečnými 
památkami a úrodnými vinicemi. Poznejte známá 
místa z nových úhlů pomocí dronů se speciální op-
tikou a jedinečné projekce v digitálním planetáriu. 

V sále exploratoria se ocitnete v říši mlhovin, 
kterou prozkoumáte prostřednictvím prosvětlených 
velkoformátových fotografií úchvatných vesmírných 
objektů! Dozvíte se, kde se rodí i jak umírají hvězdy, 
nahlédnete do minulosti i budoucnosti Slunce, 
spatříte nitro hvězdné porodnice i zbytky po explozi 
supernovy. 

Komu by se nelíbil pohled na hvězdy? Na brněnské 
hvězdárně mají kvalifikované průvodce i špičkové 
dalekohledy. Obloha nad Brnem je sice vinou světel-
ného znečištění více než světlá, ale i tak vás zavede 
na celou řadu zajímavých míst. Asi to nebude hned 
při první návštěvě, ale dříve nebo později uvidíte krá-
tery na Měsíci, planety Sluneční soustavy, barevné 
dvojhvězdy, hvězdokupy a dokonce galaxie složené 
ze stovek miliard hvězd. Ty nejbližší objekty od vás 
budou vzdáleny jen desetiny světelné sekundy, ty 
nejvzdálenější miliony světelných let. 

Kam dál? Hvězdárna a planetárium Brno má 
otevřeno prakticky sedm dní v týdnu. Takže stačí 
kliknout na www.hvezdarna.cz a objednat si letenku 
na nejbližší výlet do vesmíru ještě dnes!
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Pojďte s námi na procházku po minu-
losti a současnosti Jihomoravského 
kraje, během které vám odhalíme 
několik překvapení, které v sobě 
tento kout země skrývá. Nahlédnete 
také do budoucnosti, která, 
jak se zdá, leží Brnu u nohou.   

M i n u l o s t

V 19. století patřila 
jižní Morava mezi místa, 

kde se roztáčela kola 
průmyslu na plné 

obrátky. Díky textilnímu 
průmyslu se Brnu 

až do 1. světové války 
říkalo moravský 

Manchester a dařilo 
se i strojírenství: 

značky jako Zbrojovka 
či Zetor rezonují dodnes.  

Let us take you for a stroll in the past 
and present of South Moravia.  
Let us introduce you to a few sur-
prises found in this part of the Czech 
Republic. We will also have a brief 
look into the future which opens 
up for Brno.

T h e  P a s t 

In the 1800s South Moravia 
was one of the centres 
of industrial boom. 
Textile industries made 
Brno the “Moravian Man-
chester” up until the WW1. 
Besides textile pro-
duction, engineering 
companies such as 
Zbrojovka Brno  
and Zetor started 
operation in Brno then 
and kept their excellent position till 
today. 

k r a j ,  k t e r é m u  p at ř í  b u d o u c n o s t

R e g i o n  H e a d e d  f o r  F u t u r e
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Brno svou polohou jakoby bylo 
přímo předurčeno pro velký byznys 
a průmysl. Dnes zde patří mezi 
nejvýznamnější průmyslová odvětví 
zejména strojírenství a elektrotechni-
ka. Jihomoravský kraj je také 
významným centrem moderních 
informačních a komunikačních 
technologií.

B u d o u c n o s t

Metropole inovací, které z našeho 
světa dělají lepší místo k životu 
a centrum vědy a výzkumu: takové 
Brno chceme. Předpoklady pro to 
máme už teď: velikost ‚tak akorát‘, 
díky níž je jednoduché se potkat 
a spolupracovat, podporu veřejné 
správy, špičkové vědecké týmy, 
výzkumná centra na světové úrovni 
a díky 14 vysokým školám i dostatek 
vzdělaných a kreativních lidí. 
Pokud vše půjde, jak má, bude Brno 
i nadále místo, kde je radost být i žít.

T h e  P r e s e n t 

Brno as if it were designed for great 
business and industry.  
Nowadays its most prestigious fields 
include mechanical engineering and 
electrical engineering. South Moravia 
is also a very important centre 
of information and communication 
technologies.

T h e  F u t u r e 

The metropolis of innovation aimed 
to make the world a better place 
and centre of science and research: 
that is the Brno we like. The city 
is just the right size so it is easy 
to meet and start collaboration 
with local authorities, leading 
scientific teams, research centres 
with top international reputation, 
and qualified, creative people thanks 
to 14 universities. If things keep 
going well, Brno might easily become 
a wonderful place to be and live.
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Brno svou polohou jakoby bylo 
přímo předurčeno pro velký byznys 
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máme už teď: velikost ‚tak akorát‘, 
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Pokud vše půjde, jak má, bude Brno 
i nadále místo, kde je radost být i žít.
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Brno as if it were designed for great 
business and industry.  
Nowadays its most prestigious fields 
include mechanical engineering and 
electrical engineering. South Moravia 
is also a very important centre 
of information and communication 
technologies.

T h e  F u t u r e 

The metropolis of innovation aimed 
to make the world a better place 
and centre of science and research: 
that is the Brno we like. The city 
is just the right size so it is easy 
to meet and start collaboration 
with local authorities, leading 
scientific teams, research centres 
with top international reputation, 
and qualified, creative people thanks 
to 14 universities. If things keep 
going well, Brno might easily become 
a wonderful place to be and live.
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v ě d ě l i  j s t e ,  Ž E :

◆ Brno je centrem světové elektronové 
mikroskopie? V současnosti se tu 

vyrábí třetina celosvětové produkce 
všech elektronových mikroskopů. 

 Brno is the centre of world electron 
microscopy? One third of global 

production of all electron microscopes 
is being made in Brno. 

◆ V Brně se výjimečně daří vývoji 
řečových technologií, a to už více 
než 20 let? Dnes brněnští 
výzkumníci spolupracují 
třeba i na projektech 
na rozpoznávání řeči 
pro americkou vládu 
a jejich aplikace 
si pořizují tajné služby 
či úvěrové společnosti.

◆ Svět antivirových programů 
je ovládán z Brna a okolí? 

40% globálního antivirového trhu 
je řízeno technologiemi AVAST 

Software, ESET a AVG, tedy 
firmami, které v Brně sídlí 

nebo tu mají svá vývojová centra.

Brno is the leader in the antivirus 
programme world? 40% of global 

antivirus market is controlled 
by technologies such as AVAST 

Software, ESET and AVG, 
companies located in Brno 

or having their development 
centres here.

That for over 20 years Brno has reached 
great achievements in speech-processing 
technologies? Researchers and devel-
opers in Brno now collaborate in speech 

identification projects for the US 
government, and similar applica-
tions are bought by intelligence 
services and credit unions.
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◆ V Brně se daří hernímu průmyslu? 
Právě zde vznikly takové světové hity, 
jako jsou hry Samorost, 
Operace Flashpoint či Mafia.

Gaming industry keeps flourishing 
in Brno? This is where global success 
of games like Samorost, Operation 
Flashpoint, or Mafia began.

◆ Česká republika je 6. nejbezpečnější zemí světa? 
Podle Globálního mírového indexu tak předčila 
i Kanadu či Švýcarsko.

According to the Global Peace Index, the Czech 
Republic is the 6th safest country in the world, 
even safer than Canada or Switzerland. 

◆ Dle serveru numbeo.com 
je Brno 46. nejlepším místem 
k životu na světě 
(14. Vídeň, 58. Praha, 104. Londýn), 
v Evropě je na 18. místě.

Numbeo.com published that Brno 
is 46th best place to live worldwide 
(Vienna being 14th, Prague 58th,  
London 104th), 18th in Europe. 

◆ Dle New York Times je Brno 
27. top světovou destinací 
k vidění? 

The New York Times 
listed Brno as 27th 
best sightseeing 
destination  
in the world?

◆ Dle serveru topuniversities.com 
je Brno 4. nejoblíbenějším městem 
studentů, přičemž nejvíce hlasující 

vyzdvihli kvalitu vzdělání 
a studentský život?

According to topuniversities.com, 
Brno is the  #4 most popular city 

for students, with 
the survey revealing 

the greatest 
appreciation 

for education 
quality and social life.
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MÁME 2 NOVÉ TERMÁLNÍ BAZÉNY
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MOraVSký 
kraS

MOraVIan karST

Moravský kras najdeMe severně  
oD BRnA. S RozLoHoU 92 km2 se řadí 

Mezi největší krasové oblasti  
v České republice.
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moRAviAn kARSt iS LocAteD to tHe 
noRtH oF BRno. itS AReA oF 92 km2 
mAkeS it one oF tHe LARgeSt kARSt 
LAnDScApeS in tHe czecH RepUBLic. 

THIS AREA LyING ON DEVONIAN LIMESTONE IS KNOwN fOR ITS HIGHLy 
DEVELOPED KARST fORMATIONS, SuCH AS VERTICAL SHAfTS, DEEP CANyON 
GuLLIES, AND MAINLy SINKHOLES AND SPRINGS CONNECTING GROuND 
SuRfACE wITH uNDERGROuND ACTIVE STREAMS. IT COMPRISES 1600 CAVES. 
THESE, HOwEVER, wITH THE ExCEPTION Of fIVE Of THEM, ARE CLOSED TO 
THE PuBLIC. PEOPLE ARE NOT ALLOwED TO GO THERE EITHER BECAuSE IT IS 
TOO DANGEROuS OR BECAuSE THEIR PRESENCE wOuLD DAMAGE THE LOCAL 
CLIMATE AND THEREBy THE uNDERGROuND ‘DECORATION’ AND MICROfLORA.

Of the first publicly accessible caves was Výpustek, 
which was explored already in the late 17th century. 
In 1840, Ochozská Cave was made accessible. 
At that time it was lit with 400 oil lamps. Today, it 
is open to the public only twice per year, though. 
Then the Sloupsko-Šošůvské caves followed the 
suit. The early 20th century saw the boom of cave 
tourism thanks to research achievements by Karel 
Absolon, who stood behind the discovery of several 
hundred new caves were discovered. Among his 
chief achievements is the discovery and subsequent 
access provided to Kateřinská Cave and Punkva 
Caves. There, after some rather drastic interventions, 
underground boat rides started to be organized. 

Absolon‘s research was driven by his efforts to 
find the underground area where water from white 
Brook and Sloup Brook disappear upstream of the 
Punkva river spring at the bottom of the Macocha 
abyss. It was clear to him, and he did mentioned it 
in his memoirs, that the underground area would 
be extensive and varied, richly decorated with 
stalactites and featuring many lakes. Today, when 
you can take a walk through such an underground 
system, his words sound like prophecy. 

Mezi první jeskyně, které byly veřejnosti přístupné, 
patří od druhé poloviny 17. století Výpustek. Roku 
1840 byla zpřístupněna Ochozská jeskyně, která 
se dnes veřejnosti otevírá pouze dvakrát ročně. 
Jeskyně v té době byla osvětlena 400 petrolejovými 
lampami. Další následovaly Sloupsko-šošůvské. 
Největší rozmach jeskynní turistiky nastal na po-
čátku 20. století, kdy díky badatelským úspěchům 
Karla Absolona bylo na území Moravského krasu 
objeveno několik set nových jeskyní. Mezi ty 
nejzásadnější se řadí objev a následné zpřístupnění 
Kateřinské a Punkevních jeskyní, kde díky poměrně 
drastickým zásahům byla zprovozněna plavba po 
podzemní Punkvě.

Badatelská činnost K. Absolona byla hnána snahou 
o nalezení podzemí, ve kterém mizí vody Bílého 
a Sloupského potoka a míst, které předcházejí 
vývěru říčky Punkvy na dně propasti Macocha. Bylo 
mu jasné, a ve svých pamětech se o tom zmiňuje, 
že podzemí bude velmi rozsáhlé a členité, s boha-
tou krápníkovou výzdobou a řadou jezer. Dnes, kdy 
se procházíme v takovém podzemním systému, 
nám jeho slova zní jako proroctví.

OBLAST LEžíCí NA DEVONSKýCH VáPENCíCH JE ZNáMA HLAVNě DíKy 
BOHATě VyVINuTýM KRASOVýM úTVARůM, JAKO JSOu ZáVRTy, HLuBOKé 
KAňONOVITé žLEBy A HLAVNě PROPADáNí A VýVěRy, KTERé SPOJuJí POVRCH 
S PODZEMíM AKTIVNíMI TOKy. NAJDEME ZDE NA 1600 JESKyNí, KTERé JSOu 
VŠAK VEřEJNOSTI, Až NA PěT VýJIMEK, uZAVřENé, PROTOžE POHyB V NICH 
JE PříLIŠ NEBEZPEČNý, NEBO By PORuŠIL LOKáLNí KLIMA, A POŠKODIL TAK 
PODZEMNí VýZDOBu A MIKROfLóRu.
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Stará Amatérská jeskyně, Dóm objevitelů. Tento 
úchvatný pohled se naskytl prvním objevitelům 
v roce 1969 po zdolání šachty vedoucí ze dna 
Cigánského závrtu. Tím se otevřela cesta do 
Amatérské jeskyně.

Old Amatérská Cave, Dome of Discoverers. 
This breath-taking view opened in front of the 
first discoverers in 1969 after they had passed 
through the shaft coming from the bottom of 
the Cigánský sinkhole. This opened the way to 
Amatérská Cave.

Old Amatérská Cave, Flood Corridor. Having 
gone through the siphon in summer 1969, 
New Amatérská Cave was discovered. After 
a catastrophic flood in 1970 which took lives of 
Milan Šlechta and Marko Zahradníček, further 
research was to be carried out under the 
auspices of the Geographical Institute of the 
Czechoslovak Academy of Sciences.

Stará Amatérská jeskyně, Povodňová chodba. 
Po překonání sifonu v létě 1969 byla objevena 
Nová Amatérská jeskyně. Po katastrofické 
povodni v roce 1970, kdy tragicky zahynuli  
M. Šlechta a M. Zahradníček, byl výzkum na 
dlouhá léta svěřen pod křídla Geografického 
ústavu ČSAV v Brně.
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Nová Amatérská jeskyně, Chodba samoty. Nedaleko 
proti proudu Bílého potoka je Povodňový sifon – místo, 
kudy proplavali první objevitelé.

Nová Amatérská jeskyně, Macošský koridor. Postup 
přes sifon ve Staré Amatérské jeskyni byl velice 
nebezpečný a zdlouhavý, proto bylo nalezeno nejbližší 
místo k Pustému žlebu a vyražena umělá štola.

New Amatérská Cave, Macocha Corridor.
Passing through the siphon in the Old Amatérská Cave 
was very dangerous and lengthy. For this reason, the 
point closes to the Pustý Žleb was identified and a new 
man-made shaft created.

New Amatérská Cave, Corridor of Solitude. Upstream 
from Bílý Brook, there is Flood Siphon, the location 
where the very first discoverers swam through. 

... 65

TRAVEL



Nová Amatérská jeskyně, Pod Katedrálou 
Jiřího Šlechty. Jiří tragicky zahynul o 5 let 
dříve než bratr Milan při potápěčském 
průzkumu v jeskyni 13C.

Horní Suchdolský ponor. I v Moravském 
krasu je stále co objevovat. Nejsou to sice 
gigantické chodby s hučícími vodopády, ale 
i malé kousky zapadají do skládačky spletitého 
podzemního systému Moravského krasu.

Upper Suchdol Point of Submersion. 
Moravian Karst remains a place with 
a wealth of opportunities for new 
discoveries. They may not be gigantic 
corridors with gushing waterfalls, but rather 
intriguing small puzzle pieces that make up 
the Moravian Karst System. 

Nová Amatérská jeskyně, Bludiště Milana 
Šlechty. Tam někde vzniká podzemní Punkva 
soutokem Bílého a Sloupského potoka. 
Katastrofický úbytek vody nám letos otevřel 
nové prostory a tím jsme se dostali nejblíže 
k dosud neznámému soutoku.

New Amatérská Cave, Milan 
Šlechta‘s Labyrinth. Somewhere over there, 
the underground river Punkva comes into 
existence at the confluence of the Bílý and 
Sloup Brooks. This year, the catastrophic drop 
in the water level opened up new spaces to 
researchers and it is the closest they got to 
this yet unknown confluence to date.

Nová Amatérská Cave, Under Jiří Šlechta 
Cathedral. Jiří died tragically five years 
before his brother Milan, while carrying out 
under-water research in Cave 13C. Au
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www.fotobouda.cz

Pokud byste chtěli podpořit činnost České speleologické společnosti: ČSS Topas o.s.,  
Číslo účtu: 4065614001/5500. / If you wish to support Czech Speleological Society,  
you may contribute to: ČSS Topas o.s., account No.: 4065614001/5500.
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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



Co mají společného Napoleon  
a usain Bolt
V roce 1805 v Austerlitzu ve významné Bitvě Tří 
císařů zvítězil císař Napoleon I. O 193 let později, 
v srpnu roku 1998, se zde konala další bitva. Jed-
nalo se o boj golfistů a golfistek soutěžících v rámci 
zahajujícího turnaje na slavnostně otevřeném 
golfovém hřišti. 

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

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

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

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

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

MíSTo S BoHaToU HiSTorií

a plaCe wiTH a riCH HiSTory

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

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

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

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

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

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

golf Resort Austerlitz looks forward  
to your visit! 

NOVINKA: Indoor Golf
Nově zbudovaný Indoor Golf se nachází v areálu 
golfového hřiště, v budově Spike baru. Indoor 
Golf je vybaven 2 simulátory foresight s široko-
úhlým plátnem o rozměru 5 × 3 m, putovacím 
prostorem, barem a fitting dílnou.

Pro trénink s trenérem můžete využít Head 
Measurement Technology – převratnou no-
vinku, která hráčům poskytne kompletní obraz 
o výkonu hlavy hole. S HMT můžete okamžitě 
vidět kritické hodnoty jako rychlost hlavy hole, 
horizontální přiblížení hole, smash faktor, dyna-
mický loft a lie a dokonce i místo odrazu míče 
od hole s nesrovnatelnou přesností.

NEw: Indoor Golf
A newly built indoor golf course is located in the 
Spike Bar building on the golf course grounds. 
The indoor course is equipped with two fore-
sight simulators with a wide-angle 5 × 3 m can-
vas, a putting area, a bar, and a fitting workshop.

 If you‘re training with a trainer, take advantage 
of Head Measurement Technology, a revolu-
tionary advance that gives players a complete 
picture of club head performance. with HMT, 
you can immediately see critical values like club 
head speed, horizontal approach to the hole, 
smash factor, dynamic loft and lie, and even 
the point of impact between ball and club, with 
unparalleled accuracy.

LEISURE
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TradiCe, kTerá přežila díky CHariTaTiVní akCi

TŘÍkrÁlOVÁ SBÍrka

Jde o největší charitativní sbírku v zemi, do které 
se každoročně zapojuje téměř sedmdesát tisíc 
dobrovolníků. 

Tři králové na koních v doprovodu velbloudů se po-
kloní u živého Betléma například i v centru Brna, a to 
4. ledna 2018 od 16.00 hod. Sbírku již jedenáctým 
rokem doprovází přímý přenos koncertu v České 
televizi, tentokrát to bude 7. ledna od 18.00 hod. na 
ČT1. Na podporu sbírky zazpívají Hana Zagorová 
v doprovodu Boom band, Miska Miškechová, kapely 
Kryštof a Jelen i Kantiléna – sbor při filharmonii Brno. 

It is the largest charitable collection in the country 
in which almost seventy thousand volunteers take 
part every year. 

Three Magi on horses accompanied by camels 
will come to bow before the live Nativity Scene in 
the centre of Brno on 4 January 2018, starting at 
4 PM. Every year, to promote the collection, Czech 
Television broadcasts a concert live. This year, the 
concert will take place on 7 January starting at 6 PM 
on ČT1. Hana Zagorová with Boom band and Miska 
Miškechová will sing to support the collection, along 
with the Kryštof and Jelen bands, and Kantiléna – 
a choir at Brno Philharmonic Orchestra. Au
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V LEDNu SE V ČESKu SLAVí SVáTEK Tří 
KRáLů. S NíM JE SPOJENA TRADICE 
KOLEDOVáNí, KDy SKuPINy KRáLů 
V KOSTýMECH, ZEJMéNA Z řAD DěTí, 
OBCHáZEJí DOMáCNOSTI, ABy DLE 
LEGENDy PřIPOMNěLI LIDEM VáNOČNí 
RADOST Z NAROZENí JEžíŠKA. 

IN JANuARy, CZECHS CELEBRATE 
BIBLICAL MAGI. THIS fESTIVITy INCLuDES 
A TRADITION Of CAROLLING. SMALL 
GROuPS, uSuALLy MOSTLy CHILDREN, 
DRESSED-uP AS THE BIBLICAL MAGI, 
wALK HOuSE TO HOuSE, SING, AND 
REMIND PEOPLE Of THE CHRISTMAS JOy 
Of THE BIRTH Of CHRIST.

BIBlICal MaGI 
CHarITaBlE 
COLLeCtIOn

a TradiTion THaT HaS 
SUrViVed THankS To 
CHariTy
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TradiCe, kTerá přežila díky CHariTaTiVní akCi

Pokud máte potřebu být skutečně hýčkaným 
zákazníkem a zajistit kvalitní péči svému  
vozu ŠKODA, svěřte se odborníkům z firmy  
AuTOS, spol. s r.o., která sídlí v Kunštátě. Služby 
zahrnují klempířské i lakýrnické práce a měření 
emisí všech typů motorů. „Jsme autorizovaní pro-
dejci nových i ojetých vozů ŠKODA. Poskytujeme 
komplexní nabídku servisních služeb na vysoké 
profesionální úrovni a zajišťujeme také pojištění 
a financování. Prodej vozu je přece počátkem 
našeho odpovědného vztahu k zákazníkovi i jeho 
vozidlu!“ nastiňuje firemní politiku vedoucí prode-
je 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 pro-
vide your ŠKODA car with high quality care, Au-
TOS company 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 ŠKODA cars. We provide a com-
plete range of high quality maintenance services, 
and 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 techni-
cal inspection point (MOT) with cutting edge tech-
nologies 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 
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CESTa
HuManITÁrCE

a HUManiTarian 
worker’S paTH

POCHáZí Z DěČíNSKA. JAKO DíTě CHTěL BýT POPELářEM, LOGOPEDEM NEBO 
řIDIČEM NáKLADNíHO AuTA. VySTuDOVAL A ODJEL PRACOVAT DO ZAHRANIČí JAKO 
HuMANITáRNí PRACOVNíK. fILIP HABRMAN V TOMTO OBORu PůSOBí JIž VíCE NEž 
12 LET. V AfRICE A V ASII REALIZOVAL ZDRAVOTNICKé MISE. POBýVAL V BRITáNII. 
KRáTCE žIL V OSTRAVě. NyNí SE VŠAK uSADIL NA JIžNí MORAVě. KROMě PRáCE 
V DIECéZNí CHARITě BRNO I NA PEDAGOGICKé fAKuLTě Mu, SE JAKO DRAMATuRG 
VěNuJE KONCERTNí SEZóNě V NáRODNíM DIVADLE BRNO. JE žENATý A Má ČTyřI DěTI. 

HE COMES fROM THE DěČíN REGION. AS A CHILD HE DREAMED Of BEING A GARBAGE 
COLLECTOR, A SPEECH THERAPIST, OR A TRuCK DRIVER. HE COMPLETED HIS EDuCATION 
AND LEfT fOR ABROAD TO wORK AS A HuMANITARIAN wORKER. fOR fILIP HABRMAN 
THIS HAS BEEN A MORE THAN 12-yEAR ExPERIENCE. HE CARRIED OuT MEDICAL MISSIONS 
IN AfRICA AND ASIA. HE STAyED IN BRITAIN fOR SOME TIME. AND fOR A SHORT TIME HE 
LIVED IN OSTRAVA. NOw, HE SETTLED DOwN IN SOuTHERN MORAVIA. IN ADDITION TO 
wORKING AT DIOCESAN CHARITy BRNO AND AT THE fACuLTy Of EDuCATION AT Mu, HE 
IS A PROGRAM DIRECTOR AT THE NATIONAL THEATRE BRNO wHERE HE OVERSEES THE 
CONCERT SEASON. HE IS MARRIED AND HAS fOuR CHILDREN. 

Filip Habrman (uprostřed) během lékařské mise v iráckém Kurdistánu. / Filip Habrman (in the centre) during a medical mission in 
Kurdistan, Iraq.
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filip je důkazem toho, že životní cesty dokáží být 
spletité. Potkala jsem ho právě na cestě, jedné 
z mnoha, po Balkánském koridoru v rámci pomoci 
uprchlíkům. Myslím, že vlastně všechny jeho 
stěžejní události v životě se tak nějak odehrály na 
cestě. Ostatně na misi v Africe se seznámil se svojí 
životní láskou, manželkou Terezií. Když ho potkáte, 
působí, že stále někam běží a vlastně cestuje. 
Není v tom však žádný turizmus, nebo dopřávání 
si dovolené, nebo cestovatelský fetiš. Může za to 
práce a zejména rozhodnutí pomáhat druhým pro-
střednictvím lékařských a zdravotnických projektů. 
Na otázku, proč to dělá, odpovídá téměř lakonicky: 
„Vždy říkávám, že tento způsob válečného života 
zdá se mi poněkud nešťastný. Dnešní svět je dost 
krutý, nespravedlivý a hlavně nevyzpytatelný. Vytvořit 
lékařskou misi je velmi složité. Pomůže stovkám, 
maximálně tisícům lidí, ale v zásadě nic nezmění. Je 
to jen vnitřní pocit, že nemůžu nechat lidi v ne-
spravedlnosti osamocené. Je pro mě velmi složité 
popsat onen správný důvod. Je to skutečně spíše 
pocit, že nemůžu jen tak sedět a nedělat nic…“ 

„NEJSEM výJIMEčNý, 
pOUzE MáM pOCIT, 
žE NEMůžU JEN 
TaK SEDěT a NIC 
NEDělaT.”
Lidé se pro práci v humanitárních misích vybírají na 
základě prokazatelných zkušeností, praxe a výbě-
rového řízení. Na lékařských misích, které realizuje 
filip, každý zaměstnanec musí mít ukončené vy-
sokoškolské vzdělání a minimálně čtyři roky praxe. 
Pokud se jedná o dobrovolníky, jako tomu bylo 
u výjezdů v rámci uprchlické krize do řecka, kterou 
realizoval pod Charitou Brno ve spolupráci s Lékař-
skou fakultou Mu, výjimečně stačilo, aby studenti 
ukončili tři ročníky medicíny. Avšak i zde museli být 
pod dohledem atestovaného lékaře, který v sobě 
nese punc kvality a zkušeností. 

Nejtěžší je se nezbláznit

Díky misím a práci procestoval filip desítky zemí 
a byl na třech kontinentech. Doma ho však čekává 
rodina. Je otcem čtyřech dětí. Často si kladu otázku, 

filip is a living proof of how intricate paths of 
one’s life can be. I met him on the road, on one of 
his many trips around the Balkan corridor where he 
has been helping refugees. I think that actually all 
key events in his life took place, in some way, on 
the move. That’s how he met Tereza, the love of his 
life: on a mission in Africa. when you meet him, you 
have the impression he is running somewhere that 
he is always on the go. But it is not about tourism 
or vacationing, no being a travel fetishist. It is about 
his work and especially his decision to help others 
via medical and healthcare projects. when asked 
why he does this, he answers almost laconically: 
“I always say that this way of war life seems a bit 
unfortunate to me. Today, our world is quite cruel, 
unjust, and mainly unpredictable. To create a medi-
cal mission is highly complicated. It may help hun-
dreds, maximally thousands people, but the overall 
situation remains the same. It is my inner feeling that 
I can’t leave people alone in an unjust situation. It is 
very difficult to describe the true reason. It’s really 
a feeling that I can’t just sit and do nothing...”

People who are to serve in humanitarian missions 
are selected based on their demonstrable experi-
ence, practice, and using a selection procedure. 
To take part in medical missions organized by filip 
every employee must hold a university degree and 
have at least four years of practical experience. 
If volunteers are needed, as for the missions to 
Greece he organized under the auspices of Dioc-
esan Charity Brno working together with the faculty 
of Medicine at Mu to address the refugee crises, an 
exceptional rule was applied and any student who 
had completed the first three years of study could 
take part. Even there, though, they had work under 
supervision of a certified physician who carries the 
hallmark of quality and experience. 

”I’M NOT 
ExCEpTIONal, 
IT’S JUST ThaT  
I fEEl I CaN’T SIT 
aROUND aND DO 
NOThINg.”
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a možná i mnoho jiných kolem, zda lidé jako filip 
mají mít rodiny a jak vůbec kloubí životní role part-
nerství i otcovství se životním posláním humanitární-
ho pracovníka. „Je to naše společná volba se ženou, 
kterou se pokoušíme respektovat. Nezastírám, že to 
je pro ni složité, opak je pravdou. Máme děti, které 
je složité opouštět, ale od roku 2009 neodjíždím na 
dlouhodobé mise, které v sobě nesou setrvávání 
pryč na dlouhé měsíce. Odjíždím jen krátkodobě, 
maximálně na dva týdny, což vnímáme jako nejdelší 
možnou dobu mimo domov,“ vysvětluje. 

The most difficult thing is to keep your 
sanity

The mission and work obligations allowed filip to 
travel to dozens of countries on three continents. At 
home, his family is waiting for him. He is the father 
of four children. I and many other people frequently 
ask a question whether people like filip should 
have their own families and how it is possible to 
combine the role of partnership and parenthood 
with the life calling of a humanitarian worker. “It is 
a choice may wife and I made, and we try to respect 
it. I’m not saying the situation is easy, to the contrary. 
We have children and it’s very difficult to leave 
them. But since 2009, I haven’t taken part in long-
term missions which entail being away for several 
months in a row. I go only to short-term missions, for 
up to two weeks long. My wife and I see this as the 
maximum period of separation”. 

Humanitarian workers frequently found themselves 
in situations in which their lives are in danger. until 
2012, an unwritten agreement was respected in war 
zones and attacks did not target humanitarian work-
ers and physicians. unfortunately, this is no some-
thing you can rely on. filip found himself in such 
situations repeatedly but did not resign to working 
on these missions. He experienced the most danger-
ous circumstances in Pakistan and Somalia where 
humanitarian workers had to cross army check-
points and operate between rebel rival camps. He 
has experienced a situation in which he was threat-
ened with a gun at his head and yet describes them 
with unprecedented grace and humour. Humour 
may actually be something all people working in this 
field have in common. It might be a somewhat black 
sense of humour but it helps them keep their mind 
clear and maintain their strength. The experience 
gained at this line of work may often be far from 
optimistic. filip has experienced thousands life sto-
ries on his travels. Many times, he, personally, was 
deeply touched. He looked in the eye of thousands 
people and saw much suffering and despair. Being 
aware you can’t save the whole world and everyone 
in it requires a commitment to come to terms with 
this fact but keep going. “The most difficult thing is 
to keep human suffering at bay but remain sensitive. 
I experienced this in India eight years ago and this is 
why I had to quit my full-time commitment there. My 
work turned into a routine job and I grew numb. For 
this reason people return home from missions for 
a period of time to rest. To witness so much tragedy 
is not a good feeling but if it totally absorbed me and 

Na misích se dostávají humanitární pracovníci často 
i do situací, ve kterých jsou v ohrožení vlastního 
života. Do roku 2012 platila ve válečných zónách 
jakási dohoda, že se na humanitárce a lékaře 
neútočí. Tento úzus však nyní už není vůbec 
skutečností, na kterou se lze spoléhat. filip se 
opakovaně ocitl v podobných situacích, přesto 
na práci v misích nerezignoval. Nejnebezpečnější 
okolnosti ho provázely v Pákistánu a v Somálsku, 
kde byli nuceni přejíždět armádní check-pointy 
a pohybovat se mezi povstaleckými znepřátelenými 
tábory. Byl i v situaci, kdy mu vyhrožovali pistolí 
u hlavy, ale i tyto zážitky líčí s nebývalým nadhle-
dem a humorem. Humor je ostatně možná něco, 
co lidi v tomto oboru spojuje. Má zvláštně černý 
nádech, ale pomáhá jim udržovat si jasnou mysl 

Balkánská cesta. / The Balkan route.

V iráckém Kurdistánu trpí zejména děti. / Children are among 
those most affected in Kurdistan, Iraq.
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a sílu. Zkušenosti a zážitky z výsledků této práce 
nejsou totiž mnohdy optimistické. Jde o tisíce ži-
votních příběhů, kterých byl filip na svých cestách 
svědkem. Často ho i hluboce zasáhly, dotkl se jich 
osobně, díval se do očí tisícům lidí a viděl mnoho 
utrpění i zoufalství. Vědomí, že nejde spasit svět 
a zachránit všechny, si vyžaduje odhodlání smířit 
se s ním, a odvahu přesto nerezignovat. „Nejtěžší 
je nepřipustit si lidské utrpení úplně k tělu a zároveň 
se neproměnit v necitlivý stroj. To se mi stalo před 
osmi lety v Indii, a proto jsem musel na plný úvazek 
skončit. Už jsem to bral jako rutinu a stával se úplně 
otupělý. Proto jezdíme na delší čas pak domů, aby-
chom si odpočinuli. Být svědkem tolika neštěstí není 
vůbec dobrý pocit, ale pokud by mě pohltil a zdrtil, 
nebyl bych pro misi vůbec užitečný a nemělo by 
moje působení žádný přínos. Takže nejtěžší je se asi 
z toho nezbláznit,“ konstatuje. 

Mise v iráckém Kurdistánu 

V současné době filip koordinuje misi na podporu 
lékařské péče na Blízkém východě. Irácký Kurdistán 
je oblastí sousedící s Tureckem, Sýrií a Iránem. 
už v době, kdy probíhaly aktivity v řecku v rámci 
zdravotnické mise na pomoc uprchlíkům, hledal 
informace, jak probíhá pomoc přímo v oblastech, 
odkud lidé prchají. Narazil na aktivity Shingala Azad, 
což v překladu znamená Svoboda pro Shingal. Je 
to nezisková organizace, kterou vedou manželé ze 
smíšeného česko-kurdského manželství. Mnoho 

crushed me I would not longer be useful for the mis-
sion and could not bring any benefit. So the hardest 
thing is to keep your sanity,” he says. 

Mission in Kurdistan, Iraq 

Currently, filip coordinates a mission to support 
medical care in the Middle East. Kurdistan in Iraq is 
an area neighbouring with Turkey, Syria, and Iran. 
At the time, when a healthcare mission was carried 
to aid refugees in Greece, filip was looking for in-
formation as to what kind of aid is provided directly 
in the areas refugees were fleeing. He found out 
about the operation of Shingala Azad, which trans-
lates as freedom for Shingal. This is a non-profit 
organization led by a couple of Czech-Kurdish 
origin. Many of their members personally fought the 
Islamic State. But it was the journey to Kurdistan 
that made all the difference. Shingal, which was 
practically levelled, is one of the oldest towns on 
the border with Syria and home to a strong yazidis 
community. The yazidis are an ethnicity the Islamic 
State has tried to completely wipe out of the face 
of the Earth, just like it has tried to gain power of 
the entire population of Kurdistan. The mission 
aims at reviving the local hospital and clinic and, 
in addition to the provision of medicines, support 
salaries of the employed physicians. The clinic is to 
serve war victims without any regard to their race 
and religion, with a special focus paid to women, 
children, families, and the injured. Many of these 

Diecézní charita Brno vyslala 40 mediků LF MU do uprchlických táborů v řeckých Aténách. / Diocesan Charity Brno sent  
40 medical students from the Faculty of Medicine, MU to refugee camps in Athens, Greece.   
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jejich členů osobně bojovalo proti Islámskému státu. 
O všem rozhodla cesta do samotného Kurdistánu. 
Shingal, který byl prakticky srovnaný se zemí, je 
jedno z nejstarších měst na hranici se Sýrií s velmi 
silnou jezídskou komunitou. Jezídové jsou etnikum, 
které se Islámský stát snažil zcela vyhladit, stejně 
tak, jako se pokoušel podmanit si celé kurdské 
obyvatelstvo. Cílem mise je vdechnout život nemoc-
nici a klinice a kromě dodávek léčiv podpořit i platy 
tamějších lékařů. Klinika bude sloužit obětem války 
bez rozdílu rasy a náboženství, především ženám, 
dětem, rodinám a zraněným. Mnoho z nich bylo 
vykoupeno z otroctví, kde museli čelit znásilňování či 
mučení, nebo byli nuceni žít v uprchlických táborech 
ve velmi tristních podmínkách. „Potkal jsem tam 
například ženy jen pár hodin po vykoupení z otroctví. 
Jedna z prvních pacientek, 19letá dívka, jejíž manžel 
byl před jejími zraky zavražděn ISIL, poté byla prodá-
na jako sexuální otrokyně a popálena žíravinou, mě 
se slzami prosila, abychom pomohli postavit kliniku 
už kvůli ní,“ líčí jeden z mnoha příběhů filip. 

Diecézní charita Brno proto vyhlásila dobročinnou 
sbírku na podporu tohoto projektu. Předtím tam 
fungovaly tři nemocnice. Kurdové odolali Islámské-
mu státu, nyní si ale země musí vyřešit své postavení 
v rámci Iráku a obhájit nebo zneplatnit výsledky refe-
renda. Situace se mění ze dne na den, přesto to po-
dle filipa není důvod, aby pomoc vzdal. „Překvapilo 
mě však, že Kurdové neznají pojem krádež. Pokud by 
totiž někdo někomu něco ukradl, celé společenství 
by ho vyobcovalo. Proto jsem přesvědčen, že pokud 
budeme směřovat finanční dary do této země, nijak 
se nezneužijí. Kurdistán má 5 milionů obyvatel a hostí 
1,6 milionu uprchlíků. To je více než přišlo během 
posledních dvou let do celé Evropy,“ vysvětluje. 

Humanitární dilema 

Češi podle průzkumů paradoxně patří mezi národy, 
které pokud i navzdory své pověstné skepsi věnují 

people were redeemed out of slavery where they 
had to face rape or torture, or were forced to live 
in refugee camps under very sad conditions. “For 
instance, I met women there just a few hours after 
they had been redeemed from slavery. One of the 
first patients was a 19-year-old girl whose husband 
was murdered before her eyes by ISIL. Then, she 
was sold as a sex slave and burned with acid. She 
asked me with tears in her eyes to help them build 
the clinic just for her sake.” And this is just one of 
many such experiences filip has had. 

Diocesan Charity Brno thus launched a charitable 
collection to support this project. Before its interven-
tion, three hospitals operated in the area. The Kurds 
resisted the Islamic State but now the country must 
resolved its position vis-a-vis Iraq, and justify or inval-
idate referendum results. The situation is changing 
from day to day. filip, however, se no reason to give 
up. “What surprised me, though, is that the Kurds do 
not know the term ‘theft’. If a person stole something, 
the entire community would outcast him or her. 
Therefore I’m convinced that no financial aid directed 
to this country will be misused. Kurdistan has 5 mil-
lion inhabitants and hosts 1.6 million refugees. This 
is more that the number of refugees who arrived in 
Europe over the past two years,” he says. 

Během mise v Řecku ošetřili studenti LF MU v táborech přes 
1 800 uprchlíků. / During their mission in Greece, students  
of the Faculty of Medicine, MU, treated more than 
1800 refugees.

Město Shingal v iráckém Kurdistánu. / The city of Shingal in 
Kurdistan, Iraq.  

Humanitarian dilemma 

Studies show that Czechs are, paradoxically, 
among nations that despite their infamous scepti-
cism provide more support to charitable work 
carried out abroad than in their home country. And 
yet, the most recent events concerning the refugee 
crisis, split the Czech society. On the one hand, 
some people believe that aid must be provided 

inspiraTion
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Humanitarian account of Diocesan Charity Brno in support of medical care in kurdistan, Iraq
account No.: 4211161187/6800.

vůbec nějaké prostředky na dobročinnost, jsou to 
především humanitární aktivity v zahraničí. Přesto 
poslední události, týkající se především uprchlické 
krize, zcela rozpoltily českou společnost. Jeden 
tábor zastává názor, že pomoc je nutné realizovat 
výhradně v tuzemsku. „To přece Charita dělá, ročně 
slouží jen v regionu jižní Moravy padesáti tisícům 
potřebných. Přesto se domnívám, že nejde zavírat 
oči předtím, co se odehrává jinde. Nemyslím si, že 
je dobré zůstat ke zbytku planety lhostejný. Týká se 
nás to, protože uprchlíci do Evropy nyní přicházejí. 
A já si také myslím, že by bylo lepší, kdyby mohli 
zůstat ve své domovině. Tato mise a sbírka je zcela 
konkrétní a racionální volba, jak se na tom aktivně 
podílet,“ sděluje svůj postoj humanitární pracov-
ník, který opravdu není, jak by se mohlo na první 
pohled zdát, naivním „sluníčkářským“ extrémem 
z opačného tábora. Nad oblíbeným humanitárním 
tématem sběru víček pro potřebné v Česku má 
ale jasno. „Jsme součástí té bohatší části světa. 
Lidé netuší a často si ani neváží, v jakém blahobytu 
a poklidu si tu žijeme. Ten scénář je mnohdy stejný. 
Válka zničí životy a vyžene ze svých domovů obyčej-
né lidi, aniž by za to jakkoliv mohli. Máme možnosti 
a možná i morální povinnost pomoci jiných částem 
Země, které jen neměly tolik štěstí,“ uzavírá.
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Humanitární konto Diecézní charity Brno na lékařskou péči  
v iráckém kurdistánu č. ú.: 4211161187/6800
www.dchb.charita.cz/humanitarni-stredisko/lekarska-pece-v-kurdistanu
www.fotobouda.cz

exclusively within the Czech Republic. “This is 
what our Charity does: only in the Southern Moravia 
region, it annually provides aid to fifty thousand of 
people in need. However, I believe that we can’t 
close our eyes before suffering elsewhere. I don’t 
think it brings any good to be indifferent to the rest 
of the planet. We are touched by what goes on 
abroad because that is the very reason refugees 
come to us. And I think, it would be better if they 
could stay where their home is. This mission, and 
this collection, is a very concrete and rational 
choice allowing you to take part”. This is the opinion 
of a humanitarian worker who is far from being, as 
it might initially seem, a naive, fervent supporter 
of the other camp. However, his position on the 
collection of plastic bottle caps for those in need, 
a favourite topic in the Czech Republic, is clear. “We 
are part of the richer part of the world. People often 
do not have any idea of the well-being and tranquil-
lity they enjoy, and frequently to not appreciate it. 
Many times, the scenario is the same. Wars destroy 
lives and force ordinary people out of their homes 
through absolutely no fault of their own. It is within 
our power, and it is our moral duty to help in other 
countries on the Earth, where people were not as 
lucky as us,” he says in conclusion.



 

 
 

 

 

VLEVO:
DÁMSKÉ TRIČKO 
S KRÁTKÝM RUKÁVEM FIRST COMFORT
003742—2001

DÁMSKÉ KRÁTKÉ 
ELASTICKÉ KALHOTY FIRST COMFORT
011838—2001

VPRAVO:
TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 
FIRST COMPRESSION
004329—2001

KRÁTKÉ ELASTICKÉ KALHOTY 
FIRST COMPRESSION
011361—2001

ZÁKLADNÍ VRSTVA
Kolekce pro rok 2017

V této sezóně představujeme 
tři nové řady prémiového 
oblečení určeného pro základní 
vrstvu: jedna je s chladící 
funkcí, jedna pro skvělé 
pohodlí při tréninku a poslední 
nabízí kompresní funkci na 
podporu svalstva.

•  Základní vrstva Performance 
– chladí a odvětrává

•  Základní vrstva Comfort 
–  udržuje stálou teplotu, 

je prodyšná

•  Základní vrstva Compression
–  pro maximální zátěž 

a rychlou regeneraci
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CESTOVáNí Má MNOHO PODOB A MNOHO DůVODů. JEDNíM Z NICH MůžE BýT 
I HLEDáNí NOVéHO DOMOVA. PROTO ŠTáB ČT V PRůBěHu JEDNOHO ROKu 
SLEDOVAL RODINy CIZINCů. HLAVNíMI HRDINy ŠESTIDíLNéHO ČASOSBěRNéHO 
DOKuMENTáRNíHO CyKLu JSOu LIDé ZE ZCELA ODLIŠNýCH KuLTuR. KAžDý Z NICH 
NAVíC PřEDSTAVuJE JINé NáBOžENSTVí – BuDDHISMuS, HINDuISMuS, KřESťANSTVí 
A ISLáM. JSOu SKuTEČNé TAK JINí?

TRAVELLING CAN TAKE ON MANy 
fORMS AND IT TAKE PLACE fOR MANy 
REASONS. ONE Of THEM MAy BE THE 
SEARCH fOR yOuR NEw HOME. fOR 

dokUMenT čeSké TeleViZe o lideCH, pro kTeré není 
čeSko rodnoU ZeMí, přeSTo Zde naŠli noVý doMoV

CZeCH TeleViSionS 
doCUMenTary on people 
wHo were noT Born in 
THe Cr BUT iT BeCaMe 
THeir HoMe

dOMOV Můj

HOME SwEET HOME

Dětský psychiatr Safa Hassani k nám uprchl 
s celou rodinou z Afghánistánu poté, co byl 
unesen Talibanem a jen zázrakem ze zajetí 
unikl. Vystudovaný jaderný inženýr Vivek Ojha 
je Ind. Věnuje se podnikání a práci pro Českou 
hinduistickou společnost. Vysokoškolská 
pedagožka Ailsa Randall se v Česku zamilovala, 
když sem přišla učit angličtinu. Dalším, kdo vpustil 
diváky do svého života, byl Manh Tuan Nguyen. 
Tuan je již z druhé generace Vietnamců žijících 
v ČR a jeho snem je založit si vlastní restauraci. 
„Domov můj“ má tak za cíl otupit ostří debat 
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o cizincích i uprchlících vnesením individuálního 
pohledu na konkrétní lidi, protože tolerance bez 
znalostí bývá slepá a naopak bez pochopení 
druhého se tolerance k jinakosti hledá jen stěží.

Safa Hassani, a child psychiatrist, fled to the Czech 
Republic from Afghanistan after he had been cap-
tured by Taliban but miraculously escaped. Vivek 
Ojha, is a nuclear physicist from India. He runs his 
business and works for the Czech Hindu Religion 
Society. Ailsa Randall, a university lecturer, fell in 
love in the Czech Republic after she had come to 
teach English. Another person who shared his life 
story with us is Manh Tuan Nguyen. He is a second 
generation Vietnamese living in the CR who dreams 
of setting up his own restaurant. “Home Sweet 
Home” aims at taking the edge off discussions 
on foreigners and refugees by introducing an 
individual life stories. Tolerance without knowledge 
is blind, but without understanding the other, toler-
ance is hard to find.

Ailsa Randall

Ailsa comes from the Great Britain and has been liv-
ing in the Czech Republic for seventeen years. She 
teaches at the Department of English Language 
and Literature at the faculty of Education at Mu. 
She and her husband Jiří have two children who 
have been raised up bilingual. She continues to 
practise customs from her home country and tries 
to pass them on to her children. At the same time, 
however, she tries to be sensitive towards the 
Czech culture. She spends her leisure time playing 
the piano and saxophone, and helps those in need 
by taking part in charitable work. 

“The weather in Britain is not very welcoming. Just 
as the impression Czech people made on Ailsa, at 
least initially. The fact people do not smile much 
walking in the streets characterizes the Czech 
nation. In spite of that, Ailsa settled down and has 
been fighting the lack of smiles with her indolent op-
timism. Although her new life has not always been 
easy, she has kept her positive spirit. Furthermore, 
she brought with her something which is quite natu-
ral to people in the UK, but not as common in the 
CR. An effort to help people in need. The amount of 
charitable work she has done is striking considering 
she has a full-time job and a family,” said Petr Kotrla 
who filmed the documentary with Ailsa.

Ailsa Randall

Pochází z Anglie, v Česku žije sedmnáct let. učí 
na Katedře anglického jazyka a literatury Pef Mu. 
S manželem Jiřím mají dvě děti, které vychovávají 
bilingválně. Zvyky z rodné země si přinesla s sebou 
a snaží se je dětem předávat. Zároveň se ale snaží 
být citlivá vůči naší kultuře. Ve volném čase hraje na 
klavír a saxofon a taky se snaží skrze různé charita-
tivní aktivity pomáhat lidem, kteří to potřebují.

„Počasí ve Velké Británii je nepříliš přívětivé. 
Přesně tak na Ailsu působili, alespoň zpočátku, 
lidé v Česku. To, že se na ulici tolik neusmíváme, 
je nám vlastní. Přesto si tady Ailsa zvykla a s touto 
naší vlastností bojuje nezdolným optimismem. 
Přestože to tady mnohdy neměla lehké, vždy zůstala 
pozitivní. Navíc sem naopak přinesla něco, co je 
v Anglii zcela normální, u nás to ovšem stále tak 
běžné není. Snahu pomáhat lidem, kteří to potřebují. 
Množství charitativních aktivit, kterým se věnovala je 
až zarážející při představě, že jde o člověka, který 
má plnohodnotnou práci a rodinu,“ říká režisér Petr 
Kotrla, který s Ailsou natáčel.

Vivek Ojha

Původem Ind z oblasti Rajastánu žije v Česku už 
téměř čtyřicet let. Kdysi sem přijel studovat jadernou 
fyziku, našel si zde ženu a rozhodl se zůstat. Je 

THIS REASON, THE CT CREw fOLLOwED fAMILIES Of fOREIGNERS LIVING IN THIS 
COuNTRy fOR A PERIOD Of ONE yEAR. HEROES Of THE SIx-PART TIME-LAPSE 
DOCuMENTARy ARE PEOPLE fROM VERy DIffERENT CuLTuRES. fuRTHERMORE, 
EACH Of THEM REPRESENTS A DIffERENT TyPE Of RELIGION: BuDDHISM, 
HINDuISM, CHRISTIANITy, AND ISLAM. ARE THEy REALLy SO DIffERENT?
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otcem čtyř synů a jako předseda České hinduistic-
ké společnosti dlouhodobě usiluje o vybudování 
chrámu, který by kromě modliteb mohl sloužit i lidem 
v nouzi. I když se živí podnikáním, nezapomíná na 
svůj brahmánský, tedy kněžský původ, a čím dál víc 
se vrací ke svým duchovním kořenům. 

Režisérka Michaela Rozbrojová, která s Vivekem na-
táčela, říká: „V Indii je zvykem, že muži v určitém věku 
opouští zaopatřenou rodinu a odchází do bezdomoví, 
aby se věnovali modlitbám. Pan Ojha to pojal po ev-
ropsku. Do bezdomoví sice neodešel, ale postupně 
se začal víc věnovat právě náboženství. Díky tomu 
jsme měli možnost se setkat se svatými muži a účast-
nit se několika hinduistických rituálů, které jsou pro 
nás tak exotické. Za těch pár měsíců jsem poznala 
člověka, od něhož by se mohli Češi mnohému učit. 
A zejména charitativním aktivitám, kterými se snaží 
české společnosti vrátit to, co mu dala.“

Manh Tuan Nguyen

Narodil se ve Vietnamu a do Česka se přestěhoval 
po roce 2000 díky tatínkovi, který zde pracoval 
už před revolucí. Studoval české gymnázium, 
brněnskou VuT a pak odjel na zkušenou „do 
učení“ u sushi mistra v Německu. Donedávna žil 
s rodiči v rodinném domku v Břeclavi, společně 
se svou manželkou a čerstvě narozenou dcerkou. 
Pracoval ve stylové brněnské vietnamské restauraci 
jako číšník a sushi specialista. Pořad sleduje jeho 
nadšení pro fotbal, pomoc rodičům na zahrádce 
v Moravském žižkově nebo prožívání buddhistic-
kých svátků v brněnské pagodě. 

„Když nás Tuan poprvé pozval na oběd k sobě 
domů, zprvu jsme překonávali malou nedůvěru 
v servírované pokrmy. Gastronomický zážitek byl 
ale výborný. O to víc nás překvapilo, že Tuanova 
rodina ingredience nekupuje, ale z velké části 
sama pěstuje na zahrádce. Když jsme tam zavítali, 
našli jsme Tuanovi rodiče spolu s jejich kamarády, 
jak v typických vietnamských slaměných klobou-

Vivek Ojha

Vivek Ojha comes from Rajasthan, India and has 
been living in the Czech Republic for almost forty 
years. A long time ago he came to study nuclear 
physics, found a wife and decided to stay. He is 
a father of four sons. As the Chairman of the Czech 
Hindu Religion Society he has been striving to have 
a Hindu temple built in the CR for many years to 
satisfy religious needs of the Hindu community and 
to serve people in need. Although he makes his liv-
ing doing business, he never forgets his Brahman-
ist, i.e., priestly origin and returns to his roots with 
an ever increasing intensity. 

Director Michaela Rozbrojová who shot the portion 
of the documentary involving Vivek says: “In India, 
it is customary that men of a certain age leave 
their families, which are well taken care of, to live 
without a home so that they can spend their time in 
prayers. Mr.Ojha has a European take on this. He 
did not leave his home, but started to devote more 
of his time to religion. Thanks to this, we had an op-
portunity to meet holy men and take part in several 
Hindu rituals, which seem very exotic to us. Over 
the period of several months, I got to know a person 
Czech people could learn from a lot. In particular, 
I admire his charitable work through which he is 
trying to give back to the Czech Republic for what 
he has been able to enjoy.”

Manh Tuan Nguyen

Manh Tuan Nguyen was born in Vietnam and 
moved to the Czech Republic in 2000 because of 
his dad who had been working in the country al-
ready before the revolution. He studied at a Czech 
grammar school, continued at Brno university of 
Technology, and then left for Germany to study 
under a sushi master. until recently, he lived with 
his parents in a family house in Břeclav, together 

with his wife and 
a new born baby 
girl. He worked in 
a stylish Vietnam-
ese restaurant 
as a waiter and 
a sushi specialist. 
The documentary 
follows his enthu-
siasm for football, 
helping his parents 
in their garden in 
Moravský žižkov, 
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cích vesele zahradničí. Pro našince, spojujícího si 
vietnamské spoluobčany na základě předsudků spíš 
s večerkami a bistry, to bylo velké překvapení. Tuan 
se nám právem chlubil skvělou úrodou jak české, 
tak právě vietnamské zeleniny. Některé druhy, prý 
v moravské půdě prospívají líp, než u nich,“ vzpomí-
ná na natáčení režisér Jan Hubáček. 

and celebrating Buddhist holidays in the Brno 
pagoda. 

“When Tuan invited us to his home, we had to 
overcome our initial reservations about the food he 
served us. But the gastronomic experience turned 
out to be excellent. The more surprised we were 
that Tuan’s family did not buy the ingredients but 
mostly grows them in the family garden. When we 
arrived at the garden, we found Tuan’s parents and 
their friends wearing typical Vietnamese hats, enjoy-
ing their gardening. We, Czech locals, who based 
on our prejudice think of the Vietnamese as people 
running little shops and bistros, found this highly 
surprising. Tuan took a great pride in their harvest of 
both Czech and especially Vietnamese vegetables. 
Some types grow even better here, in Moravia, than 
in their home country,” said Jan Hubáček, who 
filmed this part. 

Safa Hassani

Safa Hassani comes from Afghanistan where he 
worked as a physician on a project organized 
by Helping Hands, a Brno NGO. He used to be 
a renowned psychiatrist and owner of several 
private clinics. After his kidnapping by Taliban and 
escalating threats to his own life and the lives of his 
family members, he decided to move to the Czech 
Republic. In 2007, he arrived with his wife, four 
children, and his mother. The first six months they 
spent in an asylum facility for refugees in Zastávka 
u Brna. Ten years later, he made Moravia his new 
home. He works as a child psychiatrist and his chil-
dren are fluent Czech speakers. They are practicing 
Muslims, and whenever possible, prey at regular 
times throughout the day. They do not drink alcohol 
and observe Ramadan. However, they do not reject 
Czech holidays and traditions.

Safa worked with director Luisa Divišová. She says: 
“Safa came to our country from the war-torn Afghani-
stan, today probably still the most dangerous place 
on the planet. He did not take his family away to gain 
economic advantage but to save their lives. He him-
self experienced the monstrosity of Taliban when he 
was kidnapped and tortured. It was not easy to leave 
his only sister and her family not knowing whether 
they would ever see each other again. The strongest 
feeling I gained from making this documentary with 
Safa is gratitude for living in the country where there 
is no war. The second finding, a bit less sanguine, 
is that being a ‘foreigner’ in the Czech Republic is 
much more difficult than I thought.” 

VíCE / DETAILS ARE AVAILABLE AT:  
www.ceskatelevize.cz/porady/11746244530-
-domov-muj/

Safa Hassani

Pochází z Afghánistánu, kde pracoval jako lékař 
projektu brněnské neziskovky Podané ruce. Byl 
uznávaným psychiatrem a majitelem několika 
soukromých klinik. Po únosu Talibánci a stupňují-
cích se hrozbách, že zabijí jeho i celou rodinu, se 
rozhodl v roce 2007 přicestovat s manželkou, čtyř-
mi dětmi a maminkou do České republiky. Prvního 
půl roku strávili v azylovém zařízení pro uprchlíky 
v Zastávce u Brna. Po deseti letech našel na 
Moravě nový domov. Pracuje jako dětský psychiatr 
a jeho děti mluví plynně česky. Jsou praktikující 
muslimové, pokud to okolnosti umožňují, modlí se 
v pravidelnou dobu. Nepijí alkohol, nejedí vepřové 
maso a dodržují Ramadán, ale nebrání se ani 
českým svátkům a tradicím.

Se Safou natáčela režisérka Luisa Divišová: „Safa 
k nám přijel z válkou zmítaného Afghánistánu, dnes 
zřejmě nejnebezpečnějšího místa naší planety. Ne-
odvedl svoji rodinu do cizí země za lepším výdělkem, 
ale aby své rodině zachránil život. Sám na vlastní kůži 
poznal zrůdnost Talibánců, když ho unesli a mučili. 
Snadné nebylo ani opustit svoji jedinou sestru a její 
rodinu netušíc, jestli se ještě někdy uvidí. Nejsilnějším 
pocitem z natáčení je má vděčnost za to, že žijeme 
v zemi, kde se neválčí. A druhým o dost méně radost-
ným zjištěním je, že být „cizincem“ v České republice 
je daleko těžší, než jsem si myslela.“
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BANáNOVý CHleBíČek – Velká Británie
2 vajíčka, 1 šálek cukru (asi 200 ml), 1/3 změklého másla 
(asi 80 g), 3 banány,1 a 1/2 šálku hladké mouky, hrst 
ořechů, 1 kypřící prášek, 1 lžička soli

Vše smícháme. Pak přidáme ořechy, rozmačkané banány 
a mouku. Poté kypřicí prášek, sůl. Pečeme 50 min. na 180˚.

BANANA BReAD – Great Britain
2 eggs, 1 up of sugar (200 ml), 1/3 softened butter (80 g),  
3 bananas, 1 1/2 cups of flour (type 00), a handful of nuts,  
1 baking powder, 1 teaspoon of salt

Mix the eggs, sugar, and butter. Add nuts, crushed ba-
nanas, and flour. Then add the baking power and salt. Bake 
at 180 degrees for 50 minutes.

proTo HlaVní HrdinoVé 
proZradili něCo Ze SVé národní 
kUCHyně a odTaJnili někTeré 
Z reCepTů.

THaT iS wHy oUr proTaGoniSTS 
reVealed SoMeTHinG froM THeir 
naTional CUiSineS and SHared 
SoMe reCipeS wiTH US. 

PIlAF – Afghánistán
200 g hovězí maso, 360 g kuřecí maso, vývar, kardamom, 
80 g cibule, 100 g máslo, 140 g karotka, 120 g rýže, 40 g 
rozinky, pepř mletý, sůl

Krájená cibule se podusí na másle, přebytečný tuk se slije 
a na něm se podusí syrové hovězí maso a kousky odkostě-
ného kuřecího masa. Pak se přidá podušená cibule, vše se 
zalije vývarem z masa nebo vodou tak, aby maso bylo zakry-
to. Nechejte dusit. Když je maso částečně měkké, přidá se 
na drobnější kostky nakrájená karotka, podle potřeby vývar 
z masa. Když se směs opět vaří, přidá se sůl a okapaná rýže, 
která se před tím máčela asi 1–2 hodiny ve vodě. Vše se pak 
nechá pod pokličkou mírně dusit asi 15–20 minut. Potom se 
přidají opláchnuté, okapané rozinky, mletý pepř a kardamom, 
vše se lehce promíchá a nechá v teple asi 30 minut. 

PIlAF – Afghanistan
200 g beef, 360 g chicken, broth, cardamom, 80 g onion, 
100 g butter, 140 g carrot, 120 g rice, 40 g raisins, ground 
pepper, salt

Chop the onion and stew it in butter. Drain excess fat and 
use to stew beef and chicken pieces free of bone. Add 
stewed onion and pour in broth or water to cover the meat. 
Stew. After the meat is partially tender, add finely chopped 
carrots, and broth as necessary. Once the mixture starts 
to boil again, add salt and drained rice which had soaked 
in water for 1–2 hours before. Reduce the flame and stew 
slowly for about 15–20 minutes. Wash and rinse raisins and 
add them to the mix along with ground pepper and carda-
mom. Stir slightly and leave to rest for about 30 minutes.

jak SE ukÁzalO, kulTurnÍ dIalOG SE 
nEjlépE VEdE nad jÍdlEM a pŘEdSudky SE 
SnadnO pŘEkOnÁVajÍ prÁVĚ SkrzE pOkrMy. 

aS IT TurnS OuT, IT 
IS BEST TO EnGaGE In 
a CulTurE dIalOGuE 
OVEr fOOd, and 
prEjudICE IS EaSy TO 
OVErCOME THrOuGH 
SHarEd MEalS.
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DAl BAATI CHURMA – Indie
Panchmel dal
1/3 šálku chana dal (luštěnina podobná cizrně), 1/3 šálku 
toovar dal (tzv. holubí hrách), 1/3 šálku moong dal (žlutá 
čočka), 1 polévková lžička urad dal (černá čočka),  
1 polévková lžička fazolí mung, 3 lžičky prášku chilli,  
1/4 lžičky kurkuma prášku (haldi), 1 lžička prášku 
z koriandru (dhany), 1/2 lžičky garam masala, 3 hřebíček 
(laung / lavang), 2 bobkové listy (tépatta), 1 lžička kmínu 
(jeera), 2 zelené chilli, špetka asafoetida (česky koření 
čertovo lejno), 2 lžičky sušeného manga prášku (amčur), 
2 lžičky tamarind (imli), 3 lžíce ghí (speciální máslo), sůl 
podle chuti

Baatis (10 ks) – pečené v troubě
1 šálek celozrnné pšeničné mouky (gehun ka atta),  
1/2 šálku krupice (rava), 2 lžíce besanu (bengálská mouka),  
8 lžic mléka, 4 lžíce rozpuštěného ghí, sůl podle chuti

Pořádně umyjte všechny luštěniny a přidejte 4 šálky vody. 
Vařte je v tlakovém hrnci do měkka. V misce smíchejte 
prášek z chilli, kurkumu, koriandr, garam masalu se 
3 lžícemi vody a dobře promíchejte. Ponechte stranou. 
Zahřejte ghí v pánvi a přidejte hřebíček, bobkový list, 
kmín, zelené chilli a asfotitidu. Když semínka kmínu 
praskají, přidejte připravenou masalovou pastu a míchejte 
1 až 2 minuty.

DAl BAATI CHURMA – India
Panchmel dal
1/3 cup of chana dal (legume similar to chickpeas),  
1/3 cup of toovar dal (tzv. pigeon pea), 1/3 cup  
of moong dal (yellow lentils), 1 tablespoon of lžička 
urad dal (black lentils), 1 tablespoon of mung beens, 
3 teaspoons of chilli powder, 1/4 teaspoon of turmeric 
powder (haldi), 1 teaspoon of coriander powder (dhany), 
1/2 of teaspoon of garam masala, 3 cloves  
(laung / lavang), 2 bay leaves (tépatta), 1 teaspoon of 
cumin (jeera), 2 green chilli peppers, pinch of asafoetida, 
2 teaspoons of dried mango powder (amchoor),  
2 teaspoons of tamarind (imli), 3 tablespoons of ghee, 
salt to your taste

NeM (závitky)
1/2 kg mletého masa (nejlépe bůček), 2 vejce, 1 mrkev, 
1 kedlubna, 1 cibule, houby Jidášovo ucho, sůl, rybí 
omáčka, pepř, rýžové nudle miến, rýžový papír bánh đa 
nem

Houby přibližně na půl hodiny namočte, mezitím nadrobno 
nakrájejte cibulku, nastrouhejte zeleninu a spařte rýžové 
nudle a trochu je pokrájejte. Vše dejte do misky, přidejte 
posekané houby, mleté maso, trochu rybí omáčky, sůl, 
pepř dle chuti, 2 celá vejce a důkladně promíchejte. Takto 
vzniklou směs zabalte do namočeného rýžového papíru, 
dávejte pozor, aby se rýžové pláty neprotrhaly. Závitky 
smažte na pánvi nebo ve fritovacím hrnci. Rolky se podávají 
teplé i studené, jako příloha se hodí zeleninové saláty nebo 
rýžové nudle Bun.

NeM (rolls)
1/2 kg of minced meat (pork belly), 2 eggs, 1 carrot,  
1 kohlrabi, 1 onion, Juda‘s ear mushroom, salt, fish sauce, 
pepper, miến rice noodles, bánh đa nem rice paper

Soak the mushroom in water for a half an hour. Meantime 
finely chop the onion, grate vegetables, scald rice noodles 
and chop them. Put all ingredients into a bowl, add 
chopped mushrooms, minced meat, a bit of fish sauce, salt 
and pepper to your taste, 2 whole eggs and mix thoroughly. 
The mixture wrap in soaked rice paper but make sure not 
to tear up the individual sheet. Fry the rolls on a pan, or 
in a deep fryer. Rolls are to be served hot and cold with 
vegetable salads or Bun rice noodles.Au
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Baati dumplings (10) – baked in an oven
1 cup of whole wheat flour (gehun ka atta), 1/2 cup of 
semolina (rava), 2 tablespoons of besan (Bengal flour),  
8 tablespoons of milk, 4 tablespoons of warm ghee, salt 
to your taste

Thoroughly wash all the legumes and add 4 cups of water. 
Use a pressure cooker to boil them until soft. In a bowl mix 
chilly powder, turmeric power, coriander, and garam masa-
la. Add three tablespoons of water and mix well. Set aside. 
Heat ghee in a pan and add cloves, bay leaves, cumin, 
green chilli peppers, and asafoetida. When cumin seeds 
start to burst, add the masala paste you have prepared and 
stir for a minute or two.
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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:



Always Good Times

LYŽE DELIGHT BLACK EDITION OZDOBENÉ KAMENY OD FIRMY SWAROVSKI®

Lyže Delight Black Edition jsou součástí řady Delight, která zahrnuje nejlehčí lyže na světě. 
Jsou ozdobeny kameny od firmy Swarovski uspořádanými do tvaru sněhových vloček, které 
lyžím dodávají velmi nápaditý a atraktivní vzhled. V souladu s koncepcí Elan Lightskiing jsou 
tyto lyže vybaveny patentovanou technologií SlimShape, která výrazně snižuje hmotnost lyží, 
zaručuje optimální držení hran od špičky až po patku a umožňuje přímý přenos sil na hrany lyží.

           NÍZKÁ HMOTNOST
      PEVNOST
STABILITA


